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1. Opening 
 
Dames en heren, 
 
Voor de 3de keer is het mij vergund deze, alweer 50ste Algemene Leden Vergadering als uw 
voorzitter te mogen openen. We zijn jarig, we vieren dit jaar onze 50ste verjaardag! 
 
Ik heet u allen en namens onze beschermheer de Generaal van Sprang, Overste Richard 
Badoux, hartelijk welkom op de van Ghentkazerne hier in Rotterdam en laten we vooral niet 
vergeten om straks onze Minister te bedanken voor haar ongekende support en steun aan 
de Vereniging. 
Als u om u heen kijkt ziet u op dit moment alleen kameraden, leden, begunstigers, echtgeno-
ten en vriendinnen. Wat een ongekende opkomst! Ik wind er geen doekjes om, we hebben er 
als bestuur veel aan moeten doen om jullie bij elkaar te krijgen. Naast de geschreven uitnodi-
ging van onze Minister hebben we de WhatsApp groep gebruikt en zijn leden zelfs persoon-
lijk via de mail benaderd. Het resultaat is er dan ook naar. 
Over een klein uur zijn we de gasten van onze Minister en zullen we samen met haar en 
onze gasten een brunch gaan genieten. Laat ik beginnen met het tonen van de agenda van 
vandaag.  
 
Het jaar 2020 is een druk jaar voor de Vereniging! De vele initiatieven die wij met u hebben 
besproken krijgen vorm, kleur en komen daadwerkelijk tot leven. Dit gaat niet vanzelf kan ik 
u verzekeren. Het vraagt veel van uw bestuursleden en vraag daar dan ook uw begrip voor. 
Vandaag nemen wij u mee langs een aantal lopende projecten waarvan de ontwikkeling van 
onze website aan u zal worden gepresenteerd. Laten we beginnen met onze ALV, ik wens u 
een vruchtbare en plezierige vergadering toe en straks een heerlijke en gezellige brunch met 
onze Minister. 
 
 
 
Met deze hamerslag verklaar ik de ALV voor geopend. 
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2. EERBETOON 
 
Mag ik u uitnodigen om staande te herdenken vijf (5) overleden Dragers Militaire Dapper-
heidsonderscheidingen waarvan drie (3) leden die ons sinds de vorige algemene vergade-
ring zijn ontvallen gevolgd door een minuut stilte.  
 
(Op het scherm de KB s en, indien voorhanden, portretfoto’s)  
(De secretaris leest de namen voor) 
 

Datum ov Dhr/Mw Naam en voorletters Ondersch. L. Woonplaats Bijzonderheid 

20190505 Majoor bd Linzel J. KV & VK Ierland Geen lid 

20190511 Korporaal bd Sudhues J.H.B.  BK Krimpen ad IJssel Geen lid 

20190512 Sergeant bd Bartelings Ch. H. KV ‘s Graven Hage Lid  

20190714 Majoor res Oversier C. L. BK Dordrecht Lid 

20191129 Dpl SLD Beetstra S. BK Aldehaske Lid 

 

05-05-2019 J. Linzel 

Kruis van Verdienste 

K.B. no. 14 van 28 oktober 1943 

Jan Linzel, geb. Stadskanaal 7 dec. 1915, reserve-sergeant-vlieger. 

Het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, 
waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt. 

Vliegerkruis 

K.B. no. 77 van 22 april 1948 

Jan Linzel, geb. Stadskanaal 7 dec. 1915, reserve-tweede luitenant-vlieger van het wapen 
der militaire luchtvaart. 

Heeft zich door daden van initiatief, moed en volharding, gedurende één of meer vluchten in 
een luchtvaartuig, tegenover de vijand onderscheiden op 10 Mei 1940, tijdens een luchtge-
vecht boven het vliegveld “YPENBURG”. 
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11-05-2019 J.H.B. Sudhues 

Bronzen Kruis 

K.B. no. 42 van 20 maart 1950 

Joseph Heinrich Bernard Sudhues, geb. Rotterdam 11 nov. 1919, dienstplichtig korporaal 
van het wapen der infanterie.  

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden gedurende de oorlogs-
dagen van 10 - 14 Mei 1940 als groepscommandant bij de verdediging van de Haagsche 
Schouw en het terrein langs de Oostelijke oever van de Rijn Noordwestelijk daarvan. 

In het bijzonder door op 10 Mei 1940 op moedige wijze zijn groep, waarvan het moreel was 
gezakt, aan te voeren en deze onder vijandelijk vuur, ook uit vliegtuigen, van de Haagsche 
Schouw naar de Steenbakkerij, welke ongeveer 700 meter ten Noordwesten daarvan aan de 
Hoge Morsweg aan de Rijn was gelegen, naar voren te brengen, waarbij hij zelf de mitrailleur 
over een sloot medenam. 

Voorts door, toen bleek dat twee korporaals zwaar waren gewond, geheel vrijwillig met twee 
soldaten van een andere compagnie, aanvankelijk onder vijandelijk vuur van de overzijde 
van de Rijn, deze twee korporaals in veiligheid te brengen. 

12-05-2019 Ch. H. Bartelings 

Kruis van Verdienste 

K.B. no. 2 van 12 februari 1944 

Charles Herman Bartelings, geb. Pankelan Brandan (Sumatra) 5 dec. 1921, dienstplichtig 
sergeant.  

Onderscheiden met het Kruis van Verdienste wegens: 

Het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, 
waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt. 

14-07-2019 C. L. Oversier 

Bronzen Kruis 

 
K.B. no.6 van 24 augustus 1946 

  
Cornelis Laurens ('Kees') Oversier, geb. 2 okt. 1920, reserve-tweede luitenant van het wa-
pen der infanterie. 
 
Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden, door op 11 Mei 1940 
als Commandant van twee sectiën Grenadiers op eigen initiatief en niettegenstaande vijan-
delijk mitrailleurvuur het voortgaan moeilijk maakte, zich meester te maken van de Belvédère 
aan den weg van LOOSDUINEN naar MONSTER, waarvan de bezetting den aanval op Oc-
kenburg zeer ernstig belemmerde. 
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29-11-2019 S. Beetstra 

Bronzen Kruis 

KB  van 12 september 1947 no. 70 

Sipke Beetstra, geb. Terkaple 1 okt. 1919, dienstplichtig soldaat van het wapen der infante-
rie. 

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door in de vroege mor-
gen van de 10e Mei 1940 nabij Coevorden, ingedeeld bij een post bij een te vernielen ka-
naalbrug, op onverschrokken wijze enige uren met groot succes onder zwaar vijandelijk vuur 
in een eenvoudig onderkomen weerstand te bieden aan een zeer overmachtige, met pant-
serwagens bewapende vijand, waardoor diens doordringen gedurende die tijd werd belet en 
hem naar verhouding zeer zware verliezen werden toegebracht; daarbij tot de laatste pa-
troon stand te blijven houden. 

Wij zullen hen blijvend met respect en waardering gedenken. 

 

3. Woord van welkom 
 
Een hartelijk welkom aan onze ereleden die aan onze uitnodiging gehoor hebben gegeven. 
 

• De heer de Vos 

• De heer van Maanen 

• Mevrouw Hardon-Eijerman 

• De heer W.F.J. Elgers 

• Helaas heeft Harry Huisman zich afgemeld. 
 
Dames en heren uiteraard ook een speciaal welkom aan u, onze leden met hun partners die 
de reis hebben willen ondernemen om op deze algemene ledenvergadering en brunch. 
Fijn dat u vandaag in ons midden bent. 
 
Van onze bestuurlijke ondersteuning is Anouk Bijleveld niet meer bij ons. Zij had meer tijd 
nodig voor haar studie en heeft besloten te stoppen met ons te steunen. Later in de vergade-
ring kom ik nog terug op het bestuur en de ontwikkelingen.   
 
 
 
Welkom allemaal. 
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4. Ledenbestand 
 
Het huidige ledenbestand van de VDMD is 122 personen groot. (Op 10 februari 2020) Erele-
den 5, Gewone leden 93, Weduwe leden 16, Abonnee leden 7, Buitengewone leden 9.  
   
Voor de ALV nodigen wij geen abonneeleden uit.  
Van de 121 aangeschreven (er mist een adres) leden zijn hier nu aanwezig 47 stemgerech-
tigden op een totaal van 76 deelnemers. 36 leden hebben zich afgemeld. Vanaf 12.30 uur 
worden wij versterkt door 13 gasten van onze Minister en de vereniging. 5 gasten hebben 
zich afgemeld. 
 
66% van ons ledenbestand heeft dus gereageerd voor deze ALV. 

 
5. Mededelingen 
 
Namens bestuur en leden is voor deze algemene vergadering op woensdag 12 februari 2020 
een bericht van trouw en aanhankelijkheid verzonden aan Zijne Majesteit Koning Willem-
Alexander. 
 
Majesteit, 
  
Bestuur en leden van de Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen in alge-
mene vergadering bijeen op woensdag 19 februari 2020 aanvang 10.30 uur op de van 
Ghentkazerne te Rotterdam, betuigen Uwe Majesteit hun gevoelens van trouw en aanhanke-
lijkheid. 
  
Namens het bestuur en de leden teken ik met de verzekering van onze bijzondere hoogach-
ting en respect voor Uwe Majesteit, 
  
Erik van der Meijde 
Secretaris Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen (VDMD) 
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De voorzitter leest de tekst voor van het antwoord dat op verzoek van Zijne Majesteit 
de Koning is geschreven. Er was nog geen antwoord ontvangen van de Koning. De 
dag na de ALV is het volgende bericht ontvangen door de secretaris: 
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6. Agenda 2020 
 
Naast de gestelde agenda tussen haakjes evenementen waar leden meestal aanwezig zijn. 
 
19 februari Rotterdam ALV en Brunch 
23 april Arnhem Bronbeek verjaardag VDMD 
4 mei  (Den Haag Monument Englandspiel) 
4 mei  Grebbeberg kranslegging  
4 mei  (Den Helder, gevallen ter zee) 
4 mei  (Westerbork) 
5 mei  diverse festiviteiten 
10 mei  (Ypenburg Slag om de Residentie) 
27 juni  NLVD2020 
Juli  NOOC, TBD 
1 juli   BBQ IGK 
Augustus (Den Helder Indië herdenking) 
5 september Roermond 
3 december Diner de Corps. 
 
Voor deelname verzoek ik u met mij (de secretaris Erik van der Meijde) af te stemmen. Op 
de NLVD 2020 kom ik straks terug. 
 
7. Notulen algemene ledenvergadering 2019 
 
Aan de orde zijn de notulen van de algemene ledenvergadering 2019, toegezonden via 
Brons 92, hoofdstuk 21 blz. 30 t/m blz. 58. 
  
Ik wil u middels handopsteking de gelegenheid geven redactioneel en inhoudelijk te reageren 
op de notulen algemene ledenvergadering 2019. 
 
Er zijn geen reacties en de notulen worden per hamerslag vastgelegd. 
 
8. Jaarverslag 2019 
 
Het jaarverslag van 2019 zal, verwerkt in de notulen van de ALV 2019, in BRONS 95 ver-
schijnen. Aan de hand van de volgende bullets blikken we terug op het jaar 2019 van de laat-
ste ALV tot en met vandaag, februari 2020. 
 

2019 in bullets 
• ALV in Bronbeek 
• Aanwezig waar nodig en zichtbaar waar mogelijk 
• NLVD2019, miscommunicatie leidt tot alignment 
• 2 x uitreiking Militaire Dapperheidsonderscheidingen te Den haag en Rotterdam, 

onze Minister en nieuwe leden 
• BBQ bij onze beschermheer, waardevol 
• Eindejaar event en diner de corps, Daden laten leven 
• Strategische communicatie, portretten, website, het boek “Daden laten Leven” krijgt 

vorm! 
• Last but not least een nieuwe beschermheer. 
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De voorzitter blikt terug: Graag kijk ik met u terug naar het jaar 2019. We hebben weer veel 
gedaan en meegemaakt met elkaar. De Vereniging is letterlijk en figuurlijk in beweging. Op 
de laatste ALV hebben wij gesproken over een nieuwe jaaragenda, over de betekenis van 
Daden laten leven voor onze maatschappij en het militaire bedrijf, over initiatieven, over 75 
jaar vrijheid en onze vijftigste verjaardag.  
 
Nu, een jaar verder, staat er een nieuwe agenda, krijgt ons credo Daden laten Leven de aan-
dacht die het verdiend, wordt er gesproken over portretten, opnames, het boek, interviews en 
zijn we begonnen met onze beoogde interactieve website. 
 
We zijn getuige geweest van acht uitreikingen van Militaire dapperheidsonderscheidingen en 
hebben wederom de warme vriendschap van onze Minister mogen ervaren op die bijzondere 
dagen. 
 
Ook hebben we geleerd van elkaar, geleerd dat we als Vereniging een blok moeten zijn en 
op die wijze naar buiten moeten treden. Onze vorige IGK heeft zich daar heel duidelijk over 
uit gelaten tijdens zijn voortreffelijk georganiseerde BBQ. 
 
Last but not least hebben we afscheid genomen van onze beschermheer en hebben we 
onze nieuwe beschermheer mogen verwelkomen. 
 
Ik ga u niet vermoeien met wat we als bestuur allemaal hebben gedaan maar vraag wel kort 
uw aandacht voor de pitch van onze beoogde interactieve website. 
 
Jos en Joep Grispen pitchen de site van de Vereniging en de interactieve aplicatuie waar Jos 
Souren, vrijwillig, mee bezig is. 
 
Ik sluit mijn terugblik af, onze doelstellingen staan nog steeds sterk overeind! 
 

• Zichtbaar waar mogelijk en aanwezig waar nodig; 

• Daden laten leven; 

• Oudere en jongere dragers verbinden en verbonden houden. 
 
Ik vertrouw erop dat u net als ik terugkijkt op een mooi bewogen verenigingsjaar en dat u er 
ook dit jaar weer een mooi jaar van gaat maken. 
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De secretaris neemt de activiteiten van 2019 door met de leden. 
 

5 April  Breakfast talk van Lanschot 
24 April  ALV 
26 april  taptoe CZSK 
4 mei  Den Haag Monument Englandspiel dhr. J.R Hinderink  
4 mei  Grebbeberg kranslegging, Jacob v Velsen en Erik v.d. Meijde 
4 mei  Den Helder, gevallen ter zee, E. v.d. Meijde, J. Boon en B. Reurling 
4 mei  Westerbork, J. Briggeman 
9 mei  VP diner de Corps, FC Erkelens en M Becks 
10 mei  Ype burg Slag om de Residentie, Cor Visser 
10 mei  Passing Out KMS, FC Erkelens, E v.d. Meijde en leden 
29 juni  NLVD2019, aankondiger Fons Meijers 
04 juli  uitreiking 4 Militaire Dapperheidsonderscheidingen DH 
17 juli  BBQ IGK alle leden 
15 augustus Den Helder Indië herdenking, J. Boon en B. Reurling 
7 september Roermond, FC Erkelens en M Becks en leden 
12 november IGK-afscheid van stakeholders Veteranen 
13 november presentatie missie F16 
14 november uitreiking 4 Dapperheidsonderscheidingen Rotterdam 
15 november workshop, afscheid IGK en diner de Corps 
21 november boekpresentatie Westerling 
27 november Mariniersconcert 
28 november IGK wissel 

 
 
Wie heeft er, op of aanmerkingen? De voorzitter stelt het jaar vast met een hamerslag. 



    

Frans Christiaan Erkelens  Pagina 11 van 17   23 februari 2020 

Voorzitter 
  

Opgericht 5 mei 1970 ] Naam gewijzigd in 2008 ] Koninklijk goedgekeurd op 19 augustus 1971 (KB nr. 69) ] 

Aangesloten bij de Stichting Veteranen Platform ] Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 40530540] 

Bankgegevens: IBAN NL92INGB0001667831 t.n.v. Vereniging BL-BK, BIC INGBNL2A 
 

 

 

 
9. Verslag penningmeester 
 
De penningmeester doet verslag van het afgelopen jaar aan de hand van de volgende bul-
lets: 

• Exploitatierekening 2019; 

• Rekeningstanden op 31-12-2019; 

• Kascontrole commissie; 

• Begroting 2020; 

• Subsidie aanvragen; 

• Algemene mededelingen; 

• Overige zaken vanuit de leden. 
 
In 2019 werd een sluitende begroting gepresenteerd door het bestuur namens de penning-
meester, wij zijn het jaar 2019 binnen de boorden van de begroting gebleven en hebben het 
jaar 2019 met een positief saldo afgesloten. Onze betaalrekening kende een positief eind-
saldo van €1.481,35en onze reserve rekening een positief saldo van €8.593,92. 
 
De kascommissie bestaande uit de heer N. Becks en Mevrouw L.M.T. Becks-Pijnenburg, 
hebben de controle over boekhouding 2019 namens u voor de algemene ledenvergadering 
gedaan. De voorzitter van de kascommissie de heer N. Becks, in naam hiervan onze pen-
ningmeester (dit i.v.m. beschikbaarheid en gezondheid kan de heer N. Becks hier niet aan-
wezig zijn), zal daar verslag van doen. 

 
Aan de orde is de exploitatierekening 2019. De balans zijn de laatste cijfers. Wie hebben er 
vragen of opmerkingen? Er waren geen vragen en opmerkingen. 
 
Aan de orde zijn de rekeningstanden op 31 december 2019. Onze betaalrekening kende een 
positief eindsaldo van €1.481,35en onze reserve rekening een positief saldo van €8.593,92. 
 
Verslag kascommissie 2019, onze penningmeester leest het verslag voor dat eveneens 
schriftelijk aan het bestuur is aangeboden. Het verslag wordt aan de leden getoond. 
 
Aan de orde is de (Ontwerp)Begroting 2020. Wie hebben er vragen of opmerkingen? Er zijn 
geen vragen en of opmerkingen. 
De penningmeester neemt de subsidie aanvragen door. De subsidie aanvraag voor 2020 is 
door het bestuur verzonden en we hebben daar het volgende over mede te delen. Mbt het 
VFonds hebben wij de aanvraag subsidie gedaan voor onze verjaardag. De aanvraag is mo-
menteel in behandeling en de verwachting is dat deze toegekend zal worden.  50% zal voor-
afgaande aan de verjaardag uitgekeerd worden en na afloop zal er verrekening plaatsvinden 
op basis van het daadwerkelijk deelgenomen aantal leden (lid vereniging en veteraan). Van 
het Veteranen Platform hebben wij tot op heden nog geen verzoek ontvangen voor het vol-
doen van de verschuldigde jaarlijkse contributie van €125. Na ontvangst van dit verzoek zal 
de vereniging het verschuldigde contributiebedrag voldoen. Hierna zal ter ondersteuning van 
onze activiteiten later dit jaar een standaard subsidie van €325 worden toegekend. 
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10. Decharge financieel beheer 2019.  
 
Mag ik de algemene vergadering vragen of zij het gevoerde financiële en administratieve be-
leid van het bestuur over het jaar 2019 waarin opgenomen de exploitatierekening 2019, de 
balans van 31 december 2019 en de ontwerpbegroting 2020 goedkeurt. De leden keuren het 
gevoerde beleid met applaus goed. 
 
De penningmeester wil nog even het woord, besproken wordt de contributie, de controle op 
wanbetalers en verschillende wijzen en mogelijkheden van betaling. De penningmeester 
geeft te kennen dat hij de leden die in de app groep zitten sws een tikkie gaat sturen. Indien 
u reeds betaald heeft hoeft u geen gehoor te geven aan de betalingsoproep. 
Betalen middels SEPA is lastiger dan gehoopt. De penningmeester hoopt dat de leden eer-
der een automatische betaling willen realiseren vanuit hun eigen bank en anders een auto-
matische incasso willen afgeven. 
Ook bespreekt de penningmeester zijn idee om mogelijk van bank te gaan veranderen. Op 
dit moment rekent de bank hoge kosten die elders aanzienlijk minder zijn. 

 
Wat hebben we besproken: 
 

• Exploitatierekening 2019; 

• Rekeningstanden op 31-12-2019; 

• Kascontrole commissie; 

• Begroting 2020; 

• Subsidie aanvragen; 

• Algemene mededelingen; 

• Overige zaken vanuit de leden. 
 

 
11. Herdenken & Vieren 2020 
 
De secretaris richt zich tot de leden. Ons credo voor herdenken en vieren is “Zichtbaar waar 
mogelijk en Aanwezig waar nodig”. Hiervoor stemt het bestuur een initiële agenda met u af 
en volgen er separate, indien hier sprake van is, uitnodigingen om te herdenken en te vieren. 
Graag loop ik met u de agenda door en noteer ik uw naam indien u bij een evenement aan-
wezig wenst te zijn namens de Vereniging. Ook noteer ik graag evenementen die niet in 
deze agenda zijn opgenomen maar u als leden wel belangrijk vindt om aan deel te nemen. Ik 
wijs u er wel op dat niet ieder evenement in aanmerking komt voor een vergoeding en /of 
een bloemstuk o.i.d. We blijven op de kleintjes letten! 
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Recht gedrukt is aanwezig waar nodig,  
Cursief gedrukt is zichtbaar waar mogelijk. 

19 februari  Rotterdam ALV en Brunch 
23 april  Arnhem Bronbeek verjaardag VDMD 
4 mei  (Den Haag Monument Englandspiel) vervalt 
4 mei  Grebbeberg kranslegging, Jacob van Velsen 
4 mei  (Den Helder, gevallen ter zee) Boon en Reurling 
4 mei  (Westerbork) Jan Briggeman 
5 mei  diverse festiviteiten, Eerhart, van Velsen, Visser, Boon, Woortman, 

Ridder 
10 mei  (Ypenburg Slag om de Residentie) Smits, Visser 
24 mei  memorial day, Maurice, van heek 
27 juni  NLVD2020, opgave lijst volgt 
Juli   NOOC, TBD, Jongbloed, Grispen, eerhart 
1 juli   BBQ IGK 
Augustus  (Den Helder Indië herdenking) Boon, Reurling 
5 september NIM Roermond, Becks, Boon, Visser, Velsen, Elgers, Briggeman, 

Kloek 
19 september Margraten, Smits 
14 november (herdenking monument van verdraagzaamheid Leudal) 
3 december Diner de Corps. Uitnodiging volgt. 

 
Onlangs is er een gesprek geweest met de organisatie van de NLVD 2020, Jan Rijken. Het 
volgende is met hem besproken: 

1. Onze visie, onze ingeslagen weg en wat de NLVD hierin kan betekenen! 
2. Sprekers Ridderzaal. Eind februari bekend! Bij voorkeur AFG Drager ivm opschriften 

vaandels en standaarden. 
3. Aanwezigheid Dragers in de Ridderzaal. Naast de aankondiger zijn er 14 stoelen be-

schikbaar. Naast keuze bestuursleden (max 2) vullen met AFG-dragers en partner! 
4. Aanwezigheid Dragers op de eretribune. De aanwezigen in de RZ zitten sws op de 

tribune. Aangeven wie op het binnenhof en op de A-tribune willen zitten! 
5. VDMD-detachement! Formeer een detachement, zichtbare exposure, minimaal 12! 

Het liefst via VDMD, of standaardprocedure Vi, sluiting 1 mei. 
6. COIN aan Koning, NLVD ism VDMD kijken of dat kan na de ceremonie op het bin-

nenhof. Niet tijdens defilé! 
7. Stand afdeling decoraties en VDMD. Wat denken de leden van een combo met bu-

reau decoraties (Ruud), ruimte voor gesprekken en exposure van portretten en web-
site. iov terras veteranenplaza. 

8. Aandacht voor beoogde boek Daden laten Leven 2021 
9. Bespreekbaar is een beperkt aantal op het Binnenhof plaats te laten ne-

men tbv coin overhandiging.  
10. Het draagbord in het defilé heeft als tekst de volledig uitgeschreven naam van de ver-

eniging. 
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12. Stand van zaken mbt het bestuur 
 
Door de voorzitter 
 
Voordat ik inzoom op de huidige situatie van het bestuur wil ik mij eerst namens het bestuur 
en de leden richten tot Jacob van Velsen. Jacob je bent de afgelopen jaren een ware kame-
raad en steun geweest voor heel veel leden. Kilometers heb jij afgelegd met het vaandel van 
de vereniging en je bent op veel events, herdenkingen en vieringen een van de constante 
gezichten geweest van en voor de Vereniging. Hiervoor bedank ik je hartelijk en willen wij 
onze dankbaarheid uiten met een bescheiden cadeau. Ik vertrouw erop dat je ervan gaat ge-
nieten met jouw vrouw en kinderen. 
 
In mijn inleiding heb ik het kort over de wisselingen binnen het bestuur gehad. Vrijwilligers 
werk vraagt veel van de mens, zeker als er ook nog een studie en/of vaste baan en gezin bij 
komt kijken. 
 
Vol goede moed was Anouk bij ons gestart maar heeft toch moeten kiezen voor haar studie. 
Erik onze secretaris is weg bij Defensie en ervaart direct het verschil van Defensie en de bur-
germaatschappij qua vrijheden. Denk hier aan Cruijfiaans “elk voordeel heb zijn nadeel”. 
Werken vanuit Defensie voor de Vereniging heeft gelukkig heel veel voordelen! We zitten 
dichter tegen het vuur, hebben een stabiel netwerk kunnen bouwen en staan langzamerhand 
weer op het netvlies van de organisatie waaruit het gros van ons komt. Hier tegenover staat 
dat er ook offers gebracht worden. Het kost tijd en ruimte waarvoor ik als voorzitter in ieder 
geval mijn vrouw bedank dat ik die van haar krijg.   
 
Gelukkig kan ik u melden dat wij als Vereniging gezegend zijn met Friso Bonga als onze 
communicatieadviseur. Verder zijn we als bestuur nog steeds opzoek naar extra steun. Van-
daag stellen we dan ook René Neef aan u voor die ons graag komt ondersteunen. Ook 
breng ik de groet aan u allen over van Marc Hammink, Marc zit nu nog in Amerika en zal me-
dio juni weer in NLD komen. Hij gaat dan graag weer aan de slag als secretaris.  
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Voorstellen van en dzv Rene Neef: 
Hallo, 
Mijn naam is René Neef (geboorte naam; Berend) en woon samen met Iris in het mooie 
Steenwijk in de provincie Overijssel. Samen hebben we 2 dochters Sigrid en Amber waarvan 
Amber nog thuis woont. Verder hebben we 2 honden. 
In mijn vrije tijd zit ik graag aan de waterkant te vissen, dit doe ik in het voorjaar op witvis en 
in de winterperiode op snoek. De rest van mijn vrije tijd lopen Iris en ik graag met onze hon-
den door de bossen, genietend van de natuur. 
In Jan 1993 ben ik als dienstplichtig militair opgekomen en voor het eerst uitgezonden naar 
Bosnië.  
Aansluitend ben ik in 1994 door gegaan als SLD BBT bij de luchtmobiele brigade bij het 
13de Bataljon Regiment Stoottroepen Prins Bernard te Assen. In het jaar 2000 vond ik, dat ik 
toch wel een hele mooie baan had en besloot ik na overleg met Iris naar de KMS te gaan.  
Na mijn opleiding tot Sergeant der infanterie heb ik verschillende functies vervuld bij de twee 
Noordelijke Bataljons, Regiment infanterie Johan Willem Friso te Havelte en Regiment Stoot-
troepen Prins Bernard met een uitstap als instructeur VTO Onderofficier op de manoeuvre-
school te Amersfoort. Op dit moment vervul ik bij het 44ste Bataljon JWF, de functie van SM 
KKW bij de sectie 3. 
In mijn tot nu toe 27-jarige militaire carrière ben ik 7 keer uitgezonden. 3 x Bosnië, 2 x Irak, 
1x Afghanistan en 1x Litouwen. Tijdens mijn uitzending in Afghanistan, had ik de eer dat mijn 
Cc mij, samen met Alex Spanhak heeft voorgedragen voor een dapperheidsmedaille en in 
2009 werd mij het Kruis van verdienste uitgereikt te Breda.  
Na een oproep in brons 93 en een voorlichting van het bestuur heb ik besloten om mij aan te 
melden als bestuurslid algemeen, om daar waar nodig het bestuur en de vereniging de ko-
mende jaren te ondersteunen in de komende interessante projecten. 
Gr. René 
 
 
Het bestuur vraagt uw stem in het aantreden van René Berend Neef als algemeen bestuurs-
lid/commissaris algemeen. Dit verzoek is middels stemming aangenomen door de aanwe-
zige stemgerechtigde leden. 
 
Open blijft staan een functie commissaris algemeen. 
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Op communicatiegebied worden we alweer bijna een jaar ondersteund door Friso Bonga. 
Met Friso doorloop ik meerdere afspraken om dichter bij onze doelen uit te komen. Friso is 
onze social mediaspecialist, bouwt met ons aan BRONS, regelt drukwerk en stippelt geza-
menlijk met mij onze communicatiestrategie uit. Eerlijk!?! Ik kan niet meer zonder zijn onge-
kende steun! 
 
Ik vraag u dan ook om uw steun om Friso ons te laten vertegenwoordigen als communicatie-
specialist. Friso introduceerd zich als onze communicatiespecialist. Dit verzoek is middels 
stemming aangenomen door de aanwezige stemgerechtigde leden. 
 
13. Rondvraag 
 
Door de voorzitter: 
 
 
Wie mag ik noteren voor de rondvraag? 
 
De heer Wim Elgers vraagt het bestuur of ING rekeningnaam van Vereniging BL-BK veran-
dert kan worden in VDMD. De penningmeester antwoord dat dit kan nadat KvK is aangepast 
en zal dan ook zodanig verandert worden. 
 
De heer Jeffrey Kloek vraagt hoe het zit met de komst van onze Koning op onze verjaardag. 
De voorzitter antwoord dat dit in BRONS 94 staat. De Koning kan helaas niet komen en heeft 
ons een brief gestuurd. 
 
De voorzitter loopt de ALV nog na voordat hij afsluit, waar hebben we het over gehad met zn. 
allen?! 
 
 
De voorzitter sluit de algemene vergadering; 
 
Mag ik u allen heel hartelijk bedanken voor uw positieve bijdrage aan deze vergadering en 
voor het geschonken vertrouwen in het bestuur.  
 
Voordat we straks verdergaan toon ik u nu de agenda voor de rest van de dag. 
 
 
10.30 uur   Ontvangst dvd het bestuur VDMD 
11.00 uur   ALV 2020 
12.30 uur   Einde ALV 2020 
12.30-1300 uur Ontvangst gasten dvd Minister van Defensie en bestuur 
13.00 uur Opening brunch dvd Minister van Defensie 
15.00 uur   Afsluiting  
 


