
Notulen Algemene Leden vergadering 16-01-2017 15.00 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, AOOODVB H. Kooistra, SMJRODVB P. Deleu, Dhr D. Doornik, Dhr A. 
Schiettekatte, Dhr W. van der Veeken. 

Secretaris neemt het woord en overhandigt aan de voorzitter een cadeau namens de 
vereniging. Voorzitter pakt cadeau uit en is blij verrast met de aangeboden voorzittershamer 
inclusief Hamerpaneel plus inscriptie.  
 

1. Voorzitter opent de vergadering door hamerslag en heet de aanwezigen van 
harte welkom. Er zijn een aantal afmeldingen.   

2. Vaststellen Agenda.  
- Agenda wordt vastgesteld zonder aanvullingen.   

3. Ingekomen stukken ten behoeve van de ALV. 
- Secretaris geeft aan dat er behoudens de ingekomen afberichten, geen verdere 
post is binnengekomen die betrekking heeft op deze ALV.  

4. Vaststellen Notulen ALV 04-04-2016.  
Voorzitter geeft aan dat er 2 verslagen zijn van deze vergadering omdat er 
tijdens de 1e vergadering niet voldoende stemgerechtigden aanwezig waren om 
de statuten en HH goed te keuren.  
Voorzitter verzoekt allen de verslagen door te nemen en eventuele 
op/aanmerkingen aan te geven. Vergadering heeft geen aanvullingen en verslag 
ALV 04-04-2016 09.00 en ALV 04-04-2016 10.30 worden vastgesteld en 
ondertekend door Voorzitter en Secretaris.  

5. Jaarverslag door Secretaris.  
- Secretaris leest het Jaarverslag wat in bijlage bij deze notulen is toegevoegd 
voor. Vwb het Jaarverslag zijn ook geen aanmerkingen.  

6. Financieel verslag door Penningmeester. 
- Penningmeester leest het financieel verslag voor en geeft uitleg bij de diverse 
punten. Verslag is in bijlage bijgevoegd. Tevens is hierbij een begroting 
toegevoegd die voor het aankomende jaar zal gelden. Penningmeester legt uit 
wat de diverse punten inhouden. Het verslag geeft aan dat de Vereniging 
financieel gezond is.  
Dhr P. Bliekendaal geeft aan dat de uitgaven voor de website lager liggen als de 
aangegeven kosten in de begroting ivm de korting die verstrekt werd.  
Mevr C. Bezuijen vraagt wat de reiskosten inhouden. Penningmeester legt uit dat 
die zijn opgenomen om bestuursleden die verder dan 20 KM van de 



vergaderplek wonen tegemoet te komen in hun reiskosten. Hierbij is rekening 
gehouden met het wettelijk bedrag van 19 ct per kilometer. Het 
begrotingsbedrag is vastgesteld op basis van het aantal te verwachten 
kilometers. Dit is nu nog niet met zekerheid vast te stellen en kan dus bijgesteld 
worden.    

7. Controle kas door Kascommissie. 
Voorafgaand aan de ALV is de kas gecontroleerd door de kascommissie zijnde 
Dhr D. Doornik en Dhr H. Kooistra.  
Dhr H. Kooistra geeft aan dat de kas gecontroleerd is aan de hand van de 
opgegeven bedragen en de daarbij behorende bonnen. Er is hierbij steeksproef-
gewijs gewerkt en er zijn geen bijzonderheden aangetroffen. De administratie en 
kas zagen er prima uit en de kascommissie heeft zijn handtekening(en) gezet als 
akkoord.  
Voorzitter vraagt aan de vergadering Decharge voor het bestuur. Vergadering 
gaat hiermee onder applaus.   

8. Verkiezing aftredende bestuursleden.  
- Dhr H. Kooistra gaat de dienst verlaten en treedt op eigen verzoek uit de 
commissie. Door het bestuur wordt Dhr. P. Deleu voorgedragen als nieuw 
bestuurslid. Secretaris vraagt of er van de aanwezige (niet bestuursleden) 
iemand zich verkiesbaar wil stellen. Hierop komen geen aanmeldingen.  
Voorzitter vraagt aan de ALV een stemming over de benoeming van Dhr. P. 
Deleu tot bestuurslid en met algemene stemmen wordt deze aangenomen.  
Voorzitter verwelkomt Dhr P. Deleu in het bestuur.  
- De voorzitter zal ook de dienst gaan verlaten en zal daarom ook zijn positie 
verkiesbaar stellen. Hij geeft aan dat er in de statuten ruimte is gelaten om de 
voorzitter aan te laten blijven als b.d.’er en geeft aan dat hij zijn werkzaamheden 
graag wil voortzetten.  
Voorzitter heeft diverse collegae (0fficieren) gepolst om te vragen of er 
belangstelling was om zijn functie over te nemen en heeft ook tijdens de laatste 
FLO-receptie/Reünie aangegeven dat zijn functie open kwam en dat eventuele 
gegadigden voor de functie van voorzitter zich bij hem of de secretaris konden 
aanmelden. Er zijn geen kandidaten naar voren getreden.  
Voorzitter stelt zichzelf  herkiesbaar en geeft aan de ALV aan dat hij bij afkeuring 
van de ALV zal terug treden en er dan een nieuwe voorzitter gezocht moet 
worden.  
Dhr W. van der Veeken geeft aan dat contact met onder andere Cluster VLB 
moeizamer kan gaan worden als de voorzitter geen actief dienende is. 
Voorzitter geeft aan dat daarom juist Dhr P. Deleu en P. Bliekendaal als actief 



dienenden in het bestuur zijn opgenomen. Er zal door de voorzitter regelmatig 
contact worden onderhouden met Cluster VLB omtrent zaken die aan de 
vereniging gerelateerd zijn maar voor de dagelijkse zaken zal één van de twee 
actief dienenden een spreekbuis vormen. Dhr Kooistra geeft ook aan dat er 
buiten het bestuur ook nog actief dienenden een aandeel leveren aan de taken 
van het bestuur. Er zal dus zeker geen hiaat gaan ontstaan voor wat betreft het 
contact met werkvloer en Cluster VLB.  
Dhr van der Veeken geeft aan dat er van de leden ook veel meer postactieven 
zijn als actieven. Secretaris geeft ook aan dat er tegenwoordig veel minder 
personeel wordt aangenomen binnen de Marine Verbindingsdienst. Klassen van 
minder als 10 personen zijn eerder regel als uitzondering.  
Er zijn bij de Voorzitter en bij de Secretaris verder geen tegenkandidaten 
aangemeld.  
Voorzitter vraagt om een stemming van de ALV omtrent het aanblijven in zijn 
functie. ALV neemt met algemene stemmen dit voorstel over.  
Voorzitter is hiermee herkozen voor onbepaalde tijd. 

9. Aanstaande datums FLO-recepties/Reünie 
De datums voor de volgende FLO-recepties worden vastgesteld op 18 mei en 16 
november 2017. Met ingang van volgend jaar zal de FLO-receptie van mei 
verplaatst worden naar de 3e donderdag van April ivm de vakantieplanning  van 
veel post-actieven.  
Dhr Doornik vraagt of dit standaard gaat worden 1x per jaar een FLO-receptie 
oude stijl en 1x per jaar een FLO-receptie met dag programma. Voorzitter geeft 
aan dat dat inderdaad de bedoeling is.  

10. Rondvraag.  
- Mevr Bezuijen bedankt Dhr Kooistra voor zijn inzet en verwelkomt Dhr P. Deleu 
in het bestuur. Zij geeft ook aan dat ze het leuk vindt dat de voorzitter aanblijft.  
- Dhr Doornik vraagt of er binnen het bestuur wel eens over nagedacht is over 
het aansluiten bij het Veteranen Instituut.  
Penningmeester geeft aan dat we binnen de FOVAM hierover gesproken 
hebben. Maar dat er van ons teveel verplichtingen gevraagd werden waaraan we 
niet wilden voldoen.  
Dhr van de Veeken geeft aan, dat je aansluiting bij Veteranen Instituut dan ook 
moet opnemen in je statuten en dat je ook verwacht wordt nuldelijns 
ondersteuning te bieden etc.  
Secretaris zegt “Er komen heel veel verplichtingen bij voor een vereniging die 
eigenlijk alleen maar bedoeld is om de contacten tussen de postactieve en 
actieve leden te onderhouden en te stimuleren door het organiseren van FLO-



recepties en reünies.” 
Dhr Kooistra geeft aan dat hij bij de voorlichting is geweest over de nuldelijns 
ondersteuning en dat dit heel ver af ligt van onze doelstellingen als vereniging. 
Secretaris geeft ook aan dat als mensen daar behoefte aan hebben ze altijd nog 
lid kunnen worden van een vereniging als AVOM of iets dergelijks. Het is niet 
tegen de regels om meerdere lidmaatschappen te hebben. En dan kun je van 
meerdere kanten/kennis profiteren.  
Mevr Schadde-van Dooren geeft ook aan dat je als nuldelijns ondersteuner 
wordt gezien als aanspreekpunt voor de hele Noordkop en dat daarmee de 
binding met de VBD dus veel minder is.  
Onderwerp wordt afgesloten en er wordt vervolgd met de rondvraag. 
Penningmeester deelt mede dat na de vergadering de tap open gaat en er 
gelegenheid is om een nieuwjaarsborrel te nuttigen.  

11. Voorzitter sluit de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor de 
nieuwjaarsborrel. 
 

 

Opgemaakt dd 18-01-2017 
 
A. Kreukniet 
Secretaris 


