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Notulen Algemene Leden Vergadering  

27 Maart 2021 

Datum:  27 Maart 2021 

Aanvang:  13.00 Uur 

Plaats:    Skype Meeting. 
  
 
Aanwezig: Frans Geerlings (FG), Cees Nieuwpoort (CN), Edo Alberts (EA), Theo Wittens (TW), Gerard 
Verhaar, Lammert Lemmen, Wilbert Beurskens, Tamara Heijsters, Antoon Hendriks, Jolien Hendriks,  
Jaqy Lobry, Gijs van Berkel 
Afwezig:  
   

1 Opening.  
FG opent de ALV om 13:07 uur en heet de aanwezige welkom. Helaas lukt het niet om Tamara 
Heijsters online te krijgen in de vergadering. Het bestuur en de aanwezige leden betreuren dit, echter 
stuurt zij via een tekst bericht een melding waarvan in punt 7 aandacht 
 

2 Vaststellen agendapunten.  
De agenda wordt nog een keer voorgelegd en er zijn geen aanvullende punten of wijzigingen. 
 

3 Notulen voorgaande bestuursvergadering en ALV. 
De notulen van de ALV 2020 wordt per pagina gevraagd of er opmerkingen zijn. Die zijn er niet ook 
geen aanvullingen en de notulen zijn goed gekeurd. 
 

4 Mededelingen:  
FG meldt dat er een vacature is bij het VP voor algemeen bestuurslid communicatie. Het zittende 
bestuurslid heeft de functie teruggelegd daar men zich niet wederzijds kon vinden in de taak hiervan. 
Aanmelden kan via FG of rechtstreeks via het VP.  De functie is op vrijwillige basis met een beperkte 
vergoeding. 
 

5 Ingekomen stukken.  
                                                                                                                          

a. Stand van zaken vorige actielijst? 
Zie actielijst. 
De borduurmachine. FG heeft contact gehad met Chantal en Theo Wittens over de borduurmachine. 
Hier praten we over een investering tussen de € XXXX,- en € XXXX,- en dat gaat hem niet worden. 
Een simpele kosten/baten berekening geeft aan dat dit niet interessant is voor VJV. 
Het punt kan van de actielijst af en is afgedaan. 
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b. Gevolgen Covid19 2021 
Covid19 houdt de wereld nog steeds in zijn greep en het ziet er naar uit dat wij vereniging technisch, 
eenzelfde jaar gaan krijgen als 2020. Het bestuur heeft geen glazen bol en kan niet aangeven of er na 
1 juli 2021 nog veranderingen komen. Het bestuur blijft vinger aan de pols houden. 
 

c. VJV Lidmaatschap Veteranen Platform. 
Er is hier over email correspondentie tussen André Odenkirchen en FG. Het punt is door het VP niet in 
behandeling genomen en FG gaat hier het vp-bestuur over aanspreken. 
Het bestuur heeft geconstateerd dat de bijzonder leden van het VP geen contributie betalen maar wel 
aanspraak maken op de vergoedingen. VJV heeft hier toch wel een probleem mee en wij staan hierin 
niet alleen gelukkig. 
Tevens zitten hier stichtingen bij, terwijl VJV specifiek een officiële verenging moest worden om lid 
van VP te mogen zijn. Frans Rondeel heeft een petitie gestart onder de VP leden hierover en dat 
loopt. 
Er zijn wel 7 nieuwe bijzondere leden toegetreden, precies waar VJV zich zorgen over maakt. 
Alleen “verenigingen” die lid zijn van het VP komen in aanmerking voor het Reünie Certificaat en de daar bij 
behorende vergoedingen. 
4 Juni treedt Hein Scheffer af als directeur VP en zal Hans van Grinsven deze functie over nemen. Hans 
van Grinsven kennen wij als de voormalig Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) 
 

d. Jaarverslag VJV 
Wegens de corona uitbraak van afgelopen maart 2020, gaat ook deze ALV weer digitaal. 
De ALV van 2021 ten opzichte van 2020 verschilt jammer genoeg niet veel en er blijft weinig over om als 
voorzitter hier wat over te vermelden. 
Na de ALV van 2020, die ook al via Skype is geweest, zijn er wel wat bijzonderheden. 
In het bestuur is de functie van voorzitter vrijgekomen waarin ik mij wederom verkiesbaar heb gesteld. 
Helaas is er geen andere die zich officieel heeft aangemeld om deze functie te ambiëren, maar dat geeft voor 
mij ook aan dat ik het “voorlopig” goed doe. 
Gedurende de pandemie gaan we kabbelend door en zijn na de maand mei de herdenkingsdagen aangekomen 
bij de herdenkingen van 4 en 5 mei met daarna in juni de NLVD. 
Deze mei herdenking van de Nederlandse slachtoffers van de 2de wereldoorlog in Wageningen (Grebbenberg), 
Loenen (Veteranen begraafplaats) en Amsterdam op de Dam, dan wel elders en ook alle missies waar dan ook 
ter wereld, ze zijn summier doorgegaan. 
Deze bijeenkomsten staan voorlopig allemaal op losse schroeven waarbij het leggen van de krans op de 
Grebbeberg, na het overnemen van het veteranen herdenkingsstokje (“de Vlam”) in Doorn door mijn 
voorganger (Patrick van Meenen) tussen de VJV en de BNMO wat wrijvingen gegeven. 
Ik als voorzitter ben van mening dat iedereen die Veteraan is en het met zich meedraagt de krans mag leggen 
uit naam van BNMO en VJV.  
Echter heb ik met het bestuur van de BNMO een conflict waarin de leden van de VJV verplicht worden om 
BNMO lid te zijn om daarin mee te mogen doen. Dit is niet gewenst en word op een later tijdstip onder houden. 
De herdenking in de kerk in Amsterdam zal wederom niet mogen, dan wel met een kleine selecte groep, echt 
iets aparts en jammer. 
De overige leden zijn ook niet op diverse herdenkingsbijeenkomsten aanwezig geweest, zoals in Loenen en op 
de Grebbenberg, op de Basis in Doorn en elders in het land. 
Jammer maar helaas, als het wel doorgaat staat er wel iemand in het erecouloir op de Dam. (Eef Maaldering) 
De dag erna (5 mei Wageningen) het Bevrijdingsdefilé en de viering waarbij de weg naar de 
bevrijdingsvieringen wat aandacht geeft baard ons extra zorgen, dit daar er mensen zijn die (willens en wetens) 
het defilé verstoren en niet meer (Defensie) ondersteunen. 
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Er is nu spraken van om het om de 5 jaar te doen, dus weer een versobering van de duur bevochte vrijheid, dit 
is jammer ook voor hen die het leven hebben gegeven /moeten laten. 
Maar goed hierna hebben we van het Evenement Nederlandse Veteranen dag, die wederom dit jaar op een 
andere manier zal plaats vinden het verslag hier over is gemaakt en aangeboden bij de organisatie, met 
opmerkingen hier over. 
 
Het familieweekend werd gewijzigd (vanwege ons succes) naar een dag maar door de Covid-19 ook geen suc6 
daar wij niet bij elkaar mochten komen. 
Hopelijk kan het dit jaar wel zodat we weer wat licht punten hebben na die ons enthousiasme jaren voorheen. 
In Eindhoven bij de bevrijdingsparade van 18 september, moeten we helaas afwachten wat er wel door gaat. 
Ook AHOY met de TAPTOE is een onbekend punt nog, wordt er nog een “Lock down” gehandhaafd of kunnen 
we vrij bewegen? 
De toekomst gaat het leren. 
Maar goed wij en vele van jullie hebben hun best gedaan om nieuwe leden te werven en dat is ondanks de 
Corona toch gelukt. Met wat zweet druppels hebben we er toch nog 105 leden aan het begin van 2021. Hier in 
zijn afzeggingen en nieuwe leden verwerkt. 
Verdere toename van leden is wenselijk en neemt het bestuur zijn verantwoording. 
Ook is er weer een (minder) geslaagd “Bosbouw” project geweest waarin 6 leden (3 koppels) op het Landgoed 
  “Vrijland” wel wat hebben kunnen doen, maar is niet voldoende om de bossen te onderhouden. 
Dit is momenteel een punt van aandacht bij beide voorzitters (Vrijland en VJV) maar wel goed ontvangen en 
ook weer in de planning voor komend jaar met wel een opmerking vanuit de organisatie. 
Dit daar de Oranje kazerne nog steeds verbouwd wordt en daarmee het slapen in gebouwen niet mogelijk is. 
We houden jullie op de hoogte zodra we meer weten. 
 
Wat in goede aarde is gevallen is het feit dat wij als bestuur de beslissing hebben genomen (op aanwijzing van 
onze penningmeester Cees Nieuwpoort) geen contributie op te leggen voor 2021 voor de bestaande leden. 
Er is het afgelopen jaar niets geweest en we willen geen, te groot overschot in Kas hebben. 
Op 01-01-2020 stond de kas op € XXXX,XX en werd de kas gesloten op 31-12-2020 op € XXXX,XX. 
Dit is voldoende om komend jaar als het weer mag en kan dingen te ondernemen. 
We gebied mij te zeggen dat door sponsering van het bedrijf waar Cees werkt, een donatie is gedaan voor de 
mondkapjes die jullie hebben mogen ontvangen, deze donatie (heel hartelijk bedankt) was een bedrag van € 
XXX,XX door mevrouw Kwakernaak. 
Laten we hopen dat we in juni/juli weer een hoog knuffel gehalte mogen krijgen en wij elkaar weer mogen 
ontmoeten. 
Voor het lid Tom en zijn vrouw Sus die behandeld zijn voor Corona en goed herstel gewenst. 
Voor Antoon Hendriks gefeliciteerd met jouw nieuwe baan en dat je er fijn mag werken. 
Voor Wilbert Beurkens, sterkte met herstel en dat alles weer goed mag komen. (Jouw reactie hierop is 
geweldig, gefeliciteerd met jouw nieuwe ”Oude” Werkgever) 
Ook Monique Lemmen wensen wij veel beterschap toe. 
 
En voor alle die ons missen, “Sterkte en goede gezondheid gewenst” en dat we het snel mogen vieren. 
Dat brengt mij tot het eind van het verslag in deze bijzondere Digitale ALV van 2021. 
Komende maanden zijn nog onzeker en zullen een verloop hebben die niemand in kan schatten. 
Maar tot juli zijn de meeste manifesten en de 75 jaar bevrijding opgeschort. 
Daarna start eigenlijk 76 jaar bevrijding!! 
We gaan zien wat er komt. 
Op naar een jaar waarin Corona heeft bepaald hoe wij omgaan met elkaar en de band binnen de vereniging op 
sterkte wordt getest en ook namens het bestuur. 
 
Voorzitter Frans Geerlings 
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6. Evenementen 2021. 
a. Dodenherdenkingen en kranslegging Grebbeberg. 

De herdenkingen zullen niet gebeuren zoals wij dit gewend zijn en zullen als “niet doorgaan” worden 
beschouwd. De kranslegging op de Grebbeberg is een verhaal apart. Hier zijn wij als VJV zoals elk jaar 
hiervoor beland in een discussie met het B.N.M.O. Het B.N.M.O. eist namelijk dat het lid van VJV die 
de kranslegging doet, OOK lid is van het B.N.M.O. Hier werd in het verleden niet zo’n punt van 
gemaakt echter dit jaar werden de messen geslepen door het B.N.M.O. Hierop heeft het bestuur de 
beslissing genomen niet meer deel te nemen aan de B.N.M.O.-kranslegging op de Grebbeberg, om de 
simpele reden dat wij vinden dat elk lid van VJV deze eer moet mogen krijgen. EA is dit aan het 
uitzoeken gegaan en heeft contact gevonden met de organisatie van de kransleggingen aldaar en de 
vraag gesteld of VJV namens VJV een eigen krans kan leggen voortaan. Dit betekent een verplichting 
die VJV aan gaat en jaarlijkse kosten voor een krans. Een krans met een doorsnee van 60-70 cm ligt 
tussen € XXX,- en € XXX,- euro afhankelijk van het type bloemen en het lint. 
EA vraagt de aanwezige leden op de ALV of men bezwaren heeft voor deze jaarlijkse uitgave. 
Unaniem geeft iedereen aan dat men het een eer vindt om onze dankbaarheid en respect te mogen 
tonen aan de gevallene die hebben gevochten voor onze vrijheid en men geeft het bestuur hiervoor 
groen licht. EA gaat hier dan ook verder mee en medio April verwacht men aan antwoord van de 
organisatie. 

b. Wageningen en de toekomst. Het Bevrijdingsdefilé gaat niet door en zoals FG al aangaf kampt de 
organisatie van Wageningen met het feit dat Defensie zich aan het terug trekken is als sponsor 
hiervan. Wij praten over een sponsoring van € XX.XXX, - wat niet veel is op een defensiebudget. De 
toekomst van het Bevrijdingsdefilé is hierdoor onzeker geworden en de kans is groot, op dit moment, 
dat dit in de toekomst er anders uit gaat zien en dat het helemaal niet meer doorgang zal hebben. De 
tijd moet het leren. 

c. LVD, deze gaat definitief niet door. 
d. NLVD, deze gaat definitief niet door. 
e. Airbornewandeltocht, voor alsnog, volgende website hiervan, gaat dit wel door, echter politieke 

regels aangaande Covid19 kunnen dit natuurlijk nog doen veranderen. 
f. Indië herdenking Roermond, voor alsnog gaat dit door onder voorbehoud. 
g. Fakkeldefilé Eindhoven. Vooralsnog gaat dit door onder voorbehoud. 
h. VJV Familiedag. Vooralsnog gaat dit door onder voorbehoud. 
i. Bosbouwproject. Vooralsnog gaat dit door onder voorbehoud. 
 
**note.  
Stichting Nederlandse Veteranendag heeft als reactie gegeven, op onze vraag dat wij hoorde dat de 
NLVD niet doorging, dat dit niet het geval zou zijn en de NLVD gewoon door zou gaan…. Echter in een 
andere vorm en zonder Defilé.  Voor het bestuur betekend een Veteranendag zonder Defilé, GEEN 
Veteranendag is, vandaar dat wij als VJV aangeven dat de NLVD niet doorgaat. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 www.jongeveteranen.nl    P/A  Willem van Lanschotlaan  1, 3941 XV Doorn. 
KVK: 01125164    IBAN: NL 46 RABO 0322 8741 06 
 

 
 

7. Financiën en ledenbestand.  
a. Financiën 

De financiële situatie van VJV kan bij de penningmeester worden ingezien, in de notulen noemen wij 
geen financiële bedragen. VJV is een financieel gezonde vereniging. 
€ XXX.XX in kas en het ledenbestand is ongewijzigd. 
Er is 1 nieuwe aanmelding en Cees zal hier nog een mail aan wagen daar er nog geen contributie 
binnen is. Een nieuw lid betaald wel gewoon contributie in 2021, daar de bestaande leden een jaar 
contributievrij hebben gehad. 
In 2020 is er op financieel niveau niet veel gebeurt. 
Voor 2021 is er dus een contributie vrij jaar afgekondigd wat 30 leden en donateurs niet heeft 
weerhouden toch hun bijdrage te leveren. Hiervoor onze dank, dit wordt erg gewaardeerd 

b. Kascontrole commissie. 
27 februari jl. heeft de kascontrolecommissie haar controle uitgevoerd.   
Namens de commissie meldt Tamara Heijsters; “Ab en Tamara zijn zeer tevreden over de boeken en 
de duidelijkheid. De leden mogen blij zijn het huidige bestuur”  
Het bestuur is hier erg blij mee. 
Ab de Jong treedt hierbij af als commissielid en Jeroen Bakker zal zijn plaats in nemen. 
Voor 2020 heeft Wilbert Beurskens al aangeven plaats te willen nemen in de commissie, wat bij deze 
dan gelijk al geregeld is. 
 

8. Functie Voorzitter Vereniging Jonge Veteranen 
EA neemt de ALV even over en meld dat VJV zonder voorzitter zit op dat specifieke moment. Er zijn 
geen andere aanmeldingen gekomen voor de functie “Voorzitter Vereniging Jonge Veteranen” 
behalve die van Frans Geerlings. 
EA vraagt de leden in te stemmen met een termijnverlenging van Frans en vraagt of hiervoor 
bezwaren zijn. Iedereen steekt voor de camera zijn duim omhoog ter goedkeuring en EA feliciteert FG 
met zijn nieuwe termijn en geeft de vergadering terug aan Frans. 
 

9. W.V.T.T.K/ Rondvraag 
FG geeft aan dat 4 juni Hein Scheffer aftreedt als Voorzitter Veteranen Platform en een oud bekende, 
namelijk Hans van Grinsven, onze oude Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, het voorzitterschap dan 
overneemt. 
Er zijn gesprekken gaande over de indexering van het MIP (Militair Invaliditeitspensioen), deze zijn 
namelijk al jaren niet geïndexeerd. 
FG is bezig met het bosbouwproject, wij gaan als VJV geen perceel adopteren, daar dit maandelijkse 
of per kwartaal verplichtingen oplegt aan VJV en haar leden 
 
Wilbert Beurskens geeft aan dat hij nog een sponsoring heeft van de Jumbo Panningen. Echter daar 
2020 anders verliep dan men dacht en deze sponsoring niet is gebruikt heeft hij deze netjes terug 
willen geven, echter heeft den Jumbo aangegeven dat VJV deze sponsoring op een later tijdstip mag 
innen. Hiervoor dank natuurlijk. 
 
Antoon Hendriks vraagt nog even naar de status van de naamsverandering van VJV. FG geeft aan dat 
VJV haar eigen identiteit heeft, haar bekendheid heeft en dit zwaarder weegt dan de naam “Jonge” 
veteranen. Een naamswijziging is dan ook niet meer aan de orde. 
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Lammert Lemmen vraagt nog even naar de kosten van de borduuroptie. Deze is verwerkt in punt 5a 
van deze notulen. 
Tevens de vraag of wij ook het nieuwe veteranenkostuum moeten aan schaffen. Het antwoord is nee, 
niet voor de vereniging, het veteranen tenue is iets anders dan het verenigingstenue. Alleen bij 
officiële gelegenheden kan men vragen dit tenue aan te trekken.  
 
Hierop volgt er een discussie over wel of niet en enkele leden geven aan dat het veteranentenue 
NIET verplicht is en dat een donkerblauw jasje, een grijze broek en zwarte schoenen en een witte 
blouse genoeg is. Dit kan ook plaatselijk worden aangeschaft. 
FG geeft aan dat er in Den Haag wat discussies lopen over een vergoeding hiervoor, want niet 
iedereen heeft de financiële middelen een kostuum aan te schaffen en zouden dan ook niet mee 
kunnen doen aan officiële gelegenheden zoals de dodenherdenking op de Dam. 
 
EA geeft nog aan dat Lammert Lemmen VJV heeft voorgedragen voor “Clubs van de week 2021” bij 
de Rabobank. CN heeft deze aanmelding verder ingevuld en ingediend. Dit betreft een soort van 
loterij onder aangemelde verenigingen waarbij een vergoeding hoort van € XXXX,- 
Hiervoor moet je dan nog wel gekozen worden maar is zeker een mooi initiatief van Lammert. 
Wij duimen ervoor dat wij het mogen worden. 
 
FG vraagt of er behoefte is aan “Skype Knuffel Sessies”. Dit is ontstaan n.a.v. een spontane sessie die 
plaats vond onder een aantal leden en als zeer leuk ervaren werd. Men vindt dit wel leuk en FG gaat 
kijken of wij hier iets mee kunnen. 

 
10. Sluiting. 

FG sluit de vergadering om 14:56 en bedankt iedereen voor de aanwezigheid en hun inbreng. 
 

Actielijst: 
Wat Wie Deadline 
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Voor akkoord: 

F. Geerlings     C. Nieuwpoort    E. Alberts 

Voorzitter     Penningmeester    Secretaris 

Datum:     Datum:     Datum:  
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