
Notulen Algemene Ledenvergadering 04-04-2016 10.30 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. Opening door Voorzitter.  
- Voorzitter opent de Vergadering en heet de aanwezigen opnieuw van harte 
welkom.  

2. Vaststellen Agenda. 
- Agenda wordt zonder op- of aanmerkingen aangenomen en vastgesteld. 

3. Ingekomen stukken tbv deze ALV. 
- Er zijn voor deze ALV geen ingekomen stukken.  

4. Hoofdelijke stemming tbv de goedkeuring en vastlegging van de gewijzigde 
Statuten zoals die in de voorgaande ALV zijn besproken en aangevuld.  
- Voorzitter geeft aan dat voor deze stemming de ingekomen stemmen van de 
vorige ALV niet meegenomen worden omdat zij hebben gestemd voor de aan 
hen bekend gestelde statuten inclusief de wijziging van de term “vakbaas” en 
zij dus niet van de wijziging op de hoogte zijn die is ingebracht in de vorige ALV 
(toevoeging “militair en”  aan artikel 4 punt 2).  Die wijziging was en is bedoeld 
om reeds bestaande en eventuele toekomstige lidmaatschappen van Land- en 
Luchtmacht Militairen niet uit te sluiten.   
- Voorzitter geeft aan dat er 2/3 van de stemmen van de aanwezigen voor 
dient te zijn om de statuten aan te nemen. De uitgebrachte stem zal door 
handopsteken aangegeven worden. De Voorzitter vraagt de Secretaris de 
stemmen te tellen.  
Voorzitter leest voor : Het bestuur vraagt toestemming van de aanwezige 
leden ter vastleggen gewijzigde Statuten in Notariële Akte en verlijden van 
deze Akte bij de Notaris. En voorts toestemming alles te verrichten wat hen 
nuttig of noodzakelijk lijkt. 
  
Uitslag van de stemming is 10 stemmen voor. Unaniem voor de gewijzigde 
statuten inclusief de door het bestuur aangedragen wijzigingen. Voorzitter 
verklaart naar aanleiding van de uitgebrachte stemmen de gewijzigde statuten 
voor aangenomen. 

  



 
5. Rondvraag. 

- Mevr C. Bezuijen vraagt hoe de vereniging nu zal gaan heten. Volledige naam 
wordt "Vereniging Functioneel Leeftijdsontslag Verbindingsdienst Koninklijke 
Marine”. Email adres en verkorte benaming blijft hetzelfde.  
- Dhr J. Pieper bedankt het bestuur en de vereniging voor de kaart en de 
bloemen die zijn vrouw mocht ontvangen vanwege haar ernstige ziekte.  
- Dhr A. Leeuw feliciteert het bestuur en bedankt het bestuur voor de 
getoonde inzet om dit resultaat te bereiken. 
- LTZ2OC E. Duenk feliciteert het bestuur met het oprichten van de Vereniging. 
- Mevr C. Bezuijen geeft aan dat de FLO-commissie een hele goede naam 
heeft. Zij spreekt regelmatig anderen die ons beleid en organisatie als 
voorbeeld noemen.  
- Dhr J. Pieper vraagt of personeel van de Mariniers Verbindingsdienst ook lid 
kunnen worden van onze vereniging. Antwoord Secretaris : Ze horen bij de 
Marine Verbindingsdienst en Artikel 4 punt 2 sluit hen niet uit dus kunnen ze 
lid worden. In het verleden hadden wij ook MARN’s VBD die onze 
recepties/reünies bezochten (Penningmeester geeft een aantal namen). Het 
grote probleem is dat wij (Vlootpersoneel) er te weinig van kennen. Ze hebben 
hun eigen bijeenkomsten. Van het totale bestand aan MARNVBD kennen we 
eigenlijk alleen de onderofficieren die les gaven op de Operationele School en 
in de N6 staf zitten van CZSK maar er zit nog een 90-95 % achter die wij niet 
kennen.  
Dhr A. Leeuw merkt op dat het ook niet gaat werken als er maar 1 of 2 komen. 
Secretaris : Misschien is het goed om eens een bezoek bij hen te brengen en ze 
dan uit te nodigen om bij ons terug te komen. Voorzitter geeft aan dat hij kan 
beginnen bij de N6 waar een aantal MARN’s VBD zitten. Uitnodiging voor de 
Reünie in November is een goed startpunt.  

6. Voorzitter sluit de vergadering met dank voor de aanwezigheid. Datum en 
tijdstip voor de eerstvolgende ALV zal worden bekendgesteld middels de 
gebruikelijke kanalen.  

 
Opgemaakt dd 05-04-2016, 
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