
Notulen Algemene Leden vergadering 29-01-2018 15.00 uur 

Aanwezig : Dhr.  J. Kuijt (voorzitter), Dhr. C.G. Wouters (penningmeester), Dhr. A. 
Kreukniet (Secretaris), AOOODVB P. Bliekendaal, Mevr. C.  Bezuijen, Dhr. H. Kooistra,  
Dhr W. van der Veeken, Dhr J. Pieper, Dhr. N. Mulder en LTZ2 B. Koman. 

1. Voorzitter opent de vergadering door hamerslag en heet de aanwezigen van 
harte welkom.    

2. Vaststellen Agenda.  
- Agenda wordt door Voorzitter 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 buiten 2 emails die verderop behandeld worden in deze 
ALV. 

4. Vaststellen Notulen ALV 16-01-2017.  
De notulen worden vastgesteld zonder op of aanmerkingen 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.  
Secretaris legt nog even uit dat we zijn uitgenodigd door CZSK om deel te gaan 
nemen aan het VAPR overleg. Dit VAPR is een uitvloeisel van het huidige overleg 
bij CZSK met de diverse verenigingen van oud-marinepersoneel. Om deze 
vergaderingen weer wat nieuw leven in te blazen is gezocht naar een vereniging 
met zowel actieve als Post-actieve leden die een nuttige bijdrage konden 
leveren. Hierbij werd als een van de eersten gedacht aan onze vereniging iets 
wat onze voorzitter bijzonder kon waarderen.  
Voorzitter geeft aan dat dit VAPR een idee is van LTZ Fred Keijzer. Het overleg is 
wat ingesukkeld en hij wil daar graag nieuw leven inblazen. Als bestuur hebben 
wij reeds besloten hieraan deel te nemen juist vanwege de extra informatie die 
we dan gaan krijgen. Mocht blijken dat het niets is voor ons dan kunnen we er 
altijd nog mee stoppen. 
Note van Mevr Bezuijen : Admiraal Kramer heeft ook al diverse malen 
aangegeven dat wij een voorbeeld vereniging zijn voor velen.  

6. Financieel verslag door Penningmeester. 
- Penningmeester leest het financieel verslag voor en geeft uitleg bij de diverse 
punten. Ook wordt even de begroting aangehaald die we hebben opgemaakt 
voor het komende jaar. Het verslag geeft aan dat de Vereniging financieel 
gezond is. Penningmeester geeft aan dat het bestuur van plan is om in het 



lopende jaar een NAS aan te schaffen zodat alle administratie van de Vereniging 
op 1 plaats is terug te vinden en te bekijken. Bovendien kunnen we op deze NAS 
onze eigen webserver draaien. 

7. Controle kas door Kascommissie. 
Voorafgaand aan de ALV is de kas gecontroleerd door de kascommissie zijnde 
Dhr J. Pieper 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. De administratie en kas 
zagen er prima uit en de kascommissie heeft zijn handtekening(en) gezet als 
akkoord.  

8. Voorzitter vraagt aan de vergadering Decharge voor het bestuur. Vergadering 
gaat hiermee akkoord en verleent decharge aan het bestuur. 

9. De datums voor de aankomende FLO-recepties en Reünie zijn voor dit jaar 
bepaald op 19 april en 15 november. De datum april wijkt af van de datum zoals 
we die gewend waren. Dat ligt aan het feit dat er bij de penningmeester 
verzoeken waren binnen gekomen om het in April te houden omdat velen van de 
oud-collegae in Mei op vakantie zijn. Voor dit jaar zullen we het ook houden op 
April en na deze datum zullen we het evalueren/bespreken en dan ter stemming 
brengen aan de leden of zij voorkeur hebben voor April of Mei. Een meerderheid 
gaat daar dan de beslissing brengen.  
LTZ Koman geeft als tegenargument dat bij de grote oefeningen van NATO (met 
name die in April vallen zoals Joint Warrior) nagenoeg alle operationele schepen 
ingezet worden. Dat betekent dus dat de actieve leden grotendeels afwezig 
zullen zijn.  
Secretaris geeft aan dat dit inderdaad een belangrijk tegen argument is.   
Dhr van der Veeken geeft aan dat binnen de OZD de reünie altijd in april 
gehouden wordt omdat de postactieven op vakantie gaan in mei.  
En evengoed is deze keuze nu ook gemaakt op basis van verzoeken van leden.  
Dhr Bliekendaal haakt hierop in door te zeggen dat dit een heel klein gedeelte 
van de  postactieve leden is geweest en dat we dit nu hebben gefaciliteerd maar 
er wel een stemming aan vast hangen om te zien of dit nu echt is wat de 
meerderheid wil.  
De datums 19 april en 15 november worden vastgelegd. 

10. Rondvraag. 
Dhr van der Veeken bedankt het bestuur voor het organiseren van de FLO-
party’s en reunies met name omdat hij zelf als bestuurder weet hoeveel werk 
hier in zit.  
AOO Bliekendaal legt uit aan de vergadering wat het belang is van de NAS die wij 



willen aanschaffen. We draaien nu op een privé-NAS die bij de voorzitter thuis 
staat. En omdat we niet willen dat we te afhankelijk zijn van privé spullen van 
bestuur zijn aankopen voor de vereniging zeker te billijken. Dit voorkomt ook dat 
we als bestuursleden omvallen of weggaan niet meer bij de stukken kunnen 
komen die we nodig hebben.  
De laptops die we hebben aangeschaft voor secretaris en penningmeester zijn 
ook al een voorbeeld van deze gecentraliseerde werkomgeving en opslag.  
Ook zijn we voornemens om tablets/I-pads aan te schaffen voor het bestuur 
zodat niemand meer op zijn eigen spullen hoeft te werken. Dit moeten we naar 
zijn mening gefaseerd invoeren omdat hier toch ook nog wel wat grote kosten 
aan verbonden zijn. De aanschaf van de NAS komt op ongeveer 600 euro.  
De vergadering gaat hiermee akkoord. Waarvan akte.  
Penningmeester geeft aan dat we nu ook nieuwe email adressen willen gaan 
gebruiken.  
Secretaris legt uit dat dit dus email adressen worden die eindigen op het domein 
@bravozulu.nl   voorzitter@ secretaris@ penningmeester@ webmaster@ info@  
en voorts krijgen alle bestuursleden op naam een eigen email adres met 
bravozulu extensie.  
AOO Bliekendaal geeft aan dat hij na zijn afstuderen weer volop tijd heeft om 
aan de website te werken en er dan ook wat onderdelen af te halen die niet 
bekeken worden. Website wordt merendeels gebruikt voor de aankondigingen 
en het bekijken van foto’s.  Een bijkomend voordeel van de NAS is dat we dan 
ook onze eigen webserver kunnen draaien en niet meer afhankelijk zijn van 
bedrijven/derden. Dat voorkomt ook veel spam.  
Er dient intern nog even bekeken te worden waar de NAS komt te staan.  

11. Voorzitter gaat over tot het sluiten van de vergadering en nodigt iedereen uit tot 
het bijwonen van de Nieuwjaarsborrel.  
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