
Notulen Algemene Leden vergadering 04-04-2016 09.00 uur 

Aanwezig : LTZ2OC J. Kuijt (voorzitter), Dhr. C.G. Wouters (penningmeester), Dhr. A. 
Kreukniet (Secretaris), AOOODVB P. Bliekendaal, Mevr. H. Holman-Schadde van Doorn, 
Mevr. C.  Bezuijen, Dhr. J. Pieper, Dhr. A. Leeuw, SMJRODVB W. Arzoni, LTZ2OC E. Duenk.  
 

1. Voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. 
Voorzitter legt nogmaals aan de leden uit waarom deze ALV gehouden wordt. 
Belangrijkste reden voor deze ALV is het door stemming goed of afkeuren van de 
gewijzigde statuten die zijn opgemaakt door Notaris Glas. De opgemaakte akte is 
rondgestuurd aan de leden die op de mailinglijst staan. Er zijn 2 kleine 
wijzigingen die het bestuur wil toevoegen namelijk het wijzigen van de term 
“Vakbaas” naar “Officier voortkomend uit de rangen van de Marine 
Verbindingsdienst”. Voorts is er een verzoek van de Secretaris om toe te voegen 
aan het artikel 4 punt 2 : voor het woord burgerpersoneel “militair en“ de 
achterliggende reden hiervoor is dat de huidige FLO-commissie in zijn 
ledenbestand al personeel van de Land- en Luchtmacht heeft. Deze leden komen 
uit de periode dat het VBC Den Helder onderdeel werd van de Joint Cis Groep. 
Deze leden zouden nu uitgesloten worden van hun lidmaatschap. Tevens heeft 
de Voorzitter in zijn huidige personeelsbestand in de Opsroom (nieuwe 
benaming voor het VBC) al een groot aantal Land- en Luchtmachters die onder 
supervisie van de Verbindingsofficier van de Wacht gezamenlijk met het Marine 
Verbindingsdienst Personeel hun taken uitvoert. Ook zij zouden (als zij dat 
mochten willen) dan lid kunnen en mogen worden van onze Vereniging. De 
aanwezigen zien hier geen probleem in. 

2. Vaststellen Agenda.  
- Agenda wordt vastgesteld met als opmerking dat punt 6 (tellen kas) reeds voor 
de vergadering is uitgevoerd door Mevr H. Holman en AOOODVB P. Bliekendaal.  
LTZ Duenk stelt de vraag of dit door de bestuursleden uitgevoerd mag worden. 
Voorzitter legt uit dat het huidige bestuur van de FLO-commissie bestaat uit een 
3-koppig dagelijks bestuur (Voorzitter, Penningmeester en Secretaris) en 
aanvullende leden. De vereniging is nog niet tot stand gekomen en de 
kascontrole is zoals gewoonlijk uitgevoerd door de aanvullende leden van het 
bestuur. Pas na  in werking treden van de goed te keuren nieuwe statuten wordt 
aanstelling van de kascommissie uit het ledenbestand een verplicht onderdeel 
van de ALV omdat wij vanaf dat punt een Vereniging met Volledige 
Rechtsbevoegdheid zijn.  
 



3. Ingekomen stukken ten behoeve van de ALV. 
- Secretaris geeft aan dat er behoudens de ingekomen afberichten, opmerkingen 
en stemmen via de mail en de gewijzigde statuten opgemaakt door de Notaris 
geen verdere post is binnengekomen die betrekking heeft op deze ALV.  

4. Jaarverslag door Secretaris.  
- Secretaris leest het Jaarverslag wat in bijlage bij deze notulen is toegevoegd 
voor. Vwb de note legt Secretaris uit wat de achterliggende reden was om uit de 
FOVAM te stappen. Vergadering stemt hiermee in.  
Dhr A. Leeuw vraagt of er aan gedacht is om personen die geen e-mail adres 
hebben te bereiken via de post. Antwoord is dat we dat ook jarenlang 
geprobeerd hebben. Het gaat hier om ongeveer 600 personen vanuit met name 
het adressenbestand “100-jarig bestaan Marine Verbindingsdienst”. Veel brieven 
kwamen terug met als reden dat de man/vrouw overleden was of niet meer op 
dit adres woonde. Onze post mag niet meer verzonden worden via de Marine 
Postkamer zoals vroeger (vanwege financiële en organisatorische redenen) en 
dus moesten wij zelf de postzegels ook betalen. Gezien het aantal respondenten 
op de brieven (nog geen 5 procent geeft een antwoord) en het steeds groter 
wordende aantal niet doorgegeven wijzigingen zijn wij hier 6 jaar geleden mee 
gestopt. Er zullen namens onze nieuwe Vereniging weer aankondigingen voor 
Reünies gestuurd worden naar de vakbladen om zo te proberen de niet leden 
weer te bereiken. De belangstellenden die nog geen lid zijn van onze nieuwe 
Vereniging kunnen zich dan opgeven en lid worden als zij aan de voorwaarden 
voldoen en dat zouden willen.  

5. Financieel verslag door Penningmeester. 
- Penningmeester leest het financieel verslag voor en geeft uitleg bij de diverse 
punten. Verslag is in bijlage bijgevoegd.  

6. Stemming gewijzigde Statuten. 
- In verband met het wijzigen van de statuten wordt een stemming gevraagd 
betreffende goedkeuring van de gewijzigde statuten.  
Secretaris vraagt of het Quorum gehaald wordt. Voorzitter geeft aan dat er 114 
stemmen via de mail zijn uitgebracht en tezamen met de nu aanwezige leden 
halen we het Quorum (2/3 van het ledenbestand) niet.  
Note : Het stemgedrag van de uitgebrachte stemmen via mail was 110 voor, 2 
tegen en 2 blanco.  
Dhr. A. Leeuw vraagt of een nieuwe ALV niet 14 dagen van te voren aangemeld 
moet worden. Volgens voorzitter en Penningmeester is dit nagevraagd en 
uitgezocht en kunnen we een nieuwe Ledenvergadering  ook houden direct na 
sluiting van deze vergadering en de reeds in de agenda aangekondigde 2e ALV 



een uur later houden. Het lijkt niet de meest elegante oplossing maar het kan en 
mag  en het voorkomt dat we de beslissing over de statuten blijven uitstellen.  

7. De rondvraag wordt op verzoek uitgesteld naar het einde van de 2e ALV. 
8. Voorzitter sluit de vergadering en vraagt de aanwezigen na de koffiepauze weer 

plaats te nemen en de opvolgende ALV bij te wonen.  

 

Opgemaakt dd 05-04-2016 
 
A. Kreukniet 
Secretaris 


