
 

 

Notulen Algemene Leden Vergadering 

2019 
 

Datum:  30 maart 2019 

Aanvang:  13:00 uur 

Plaats: Hobbemalaan 5 

  3712 AZ  Huis ter Heide 

 

Aanwezig: Frans Geerlings (FG), Gijs van Berkel (GVB),  Edo Alberts (EA), Ab de Jong (ADJ), Jeroen Bakker 

(JB), Bianca Bakker (BB), Jaqy Lobry (JL), Ramon Bos (RB), Patrick van Meenen (PVM), Gerard Verhaar (GV), 

Ada Verhaar (AV), Jochen de Haan (JDH), Jolien Hendriks (JH), Antoon Hendriks (AH), Manuela Daleman 

(MD), Gerard Meuter (GM), Martine Goudriaan-Meuter (MGM),  

 

 

Afwezig: Cees Nieuwpoort (Afgemeld) 

 

1. Opening door Voorzitter: 

13:00, Klokslag 13:00 uur opent de voorzitter de ALV en heet de aanwezige leden en donateurs van 

harte welkom. 

Door omstandigheden is Cees Nieuwpoort afwezig en heeft zich afgemeld bij de voorzitter. 

 

2. Vaststellen Agenda.  

FG vraagt de leden of men akkoord is met de agenda en of er nog toevoegingen zijn. 

De agenda wordt goedgekeurd, alleen zal de volgorde iets aangepast worden. 

 

3. Mededelingen. 

FG heeft enkele mededelingen: 

• Hij is aanwezig geweest bij een vergadering van het VP waarbij een presentatie gegeven werd 

door Marco Kroon. Hierin werd verteld dat er een spelachtig programma wordt opgezet voor 

Actieve en postactieve veteranen voor herkenning en erkenning voor de veteraan. 

Dit zal ergens in de periode september / oktober plaats gaan vinden. 

Defensie is hierbij aanwezig met personeel en materieel. 

Inschrijving geschied op individuele basis en zal in de media worden bekend gemaakt. 

• Wageningen45 zal ook dit jaar weer worden gehouden vanuit het Belmonte Arboretum. De 

organisatie heeft de terugkoppelingen van de verschillende verenigingen waaronder VJV ten 

harte genomen en er zullen dit jaar aanpassingen zijn in de plekken voor de wc’s, drink en eet 

gelegenheden e.d. 

• Verder werd er even gepraat over de Prins Bernhard Anjer, welke niet op veteranenkostuums 

gedragen mag worden hoewel dit wel weer staat in de kleding voorschriften van defensie. 

• De secretaris van het VP Frans Rondeel stapt op en het VP heeft ondervonden dat de vacature 

lastig in te vullen is met een vrijwilliger. Dit ook omdat de hoeveelheid werk die deze functie daar 

te weeg brengt erg veel is voor 1 man voor 3 dagen. Het VP onderzoekt of men deze functie kan 

splitsen en verdelen tussen 2 secretarissen en het bestuur volgens de statuten kan uitbreiden 

naar 7 bestuursleden. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. Notulen ALV 2018.  

De notulen zijn in 2018 na goedkeuring van het bestuur aan alle leden en donateurs gemaild. Tevens 

liggen deze nog ter inzage op tafel. De aanwezige leden keuren de notulen goed en hebben geen op 

of aanmerkingen. 

 

5. Terugblik 2018. 

FG blikt terug aan de hand van een jaar verslag 2018. 

 

Tevens heeft het VI aangegeven niet blij te zijn met het aantal no-shows die elk jaar weer optreden 

voor met name de tribune op NLVD. Vorig jaar was deze 80% waarover de leden zich verbazen want 

tijdens het defilé zijn de tribunes gewoon gevuld. 

 

6. Verkiezing Penningmeester. 

Het bestuur is blij met de aanmelding kandidaatschap van Cees Nieuwpoort. De leden krijgen een 

stembiljet van de secretaris en na de telling door ADJ wordt Cees unaniem gekozen tot 

penningmeester. 

 

7. Voordragen Edo als Bestuur ondersteunend lid. 

EA heeft het bestuur een voorstel gedaan als bestuursondersteunend lid. Zijn voorstel: 

 

Na de periode van bestuurslid wil ik jullie het volgende voostel doen. 

 

Ik stel mij per 30 maart 2019, beschikbaar als “Bestuur ondersteunend lid”  

Hierin zal ik het bestuur ondersteunen in digitale communicatie, zoals de website, mailchimp 

en e-mailadressen beheer, waarbij Ramon Bos de hoofdtaak heeft op website gebied. 

Hierin zal ik dan procedures, agenda’s, notulen en alles wat het bestuur aangeeft op de 

website plaatsen. 

Het bestuur stuurt mij hier in en geeft aan wat men geplaatst wilt hebben. 

 

Tevens wil ik voorstellen om de evenementen op mij te nemen. 

De registratie van de leden hiervoor en de registratie/opgaven naar de organisaties. 

Daar er natuurlijk verplichte bijeenkomsten zijn zoals de NLVD zal ik een beroep doen op het 

bestuur om hieraan deel te nemen wanneer deze bijeenkomsten op doordeweekse werkdagen 

vallen, of dichterbij een bestuurslid gehouden wordt. 

Om verslag te doen naar het bestuur zal ik dan deelnemen aan de vergaderingen, echter heb 

ik hier geen stemrecht. 

Ik ben immers geen bestuurslid meer. 

 

Hierdoor zal het bestuur meer tijd hebben voor de overige taken. 

 

Wanneer een bestuurslid uitvalt, zal ik als interim bestuurslid beschikbaar zijn. 

Ik zal hierin geen volle termijnen nemen maar de tijd overbruggen die nodig is om de 

uitgevallen functie te vervullen van een vrijwilliger. 

 

Ik stel dan ook voor, indien men akkoord gaat met mijn voorstel, om een e-mailadres aan te maken 

voor mij. 



 

 

Dit kan zijn edo.alberts@jongeveteranen.nl

 

 

 

 

 

Het voorstel wordt aan de leden en donateurs voorgelegd en men is blij met dit voorstel en stemt 

hiermee in. Na een kort overleg met FG en Ramon Bos zal dit email adres 

evenementen@jongeveteranen.nl

 

8. Verzoek en Voordracht eventuele nieuwe

I.v.m. de functie die Cees Nieuwpoort heeft aanvaard is er een positie vrijgekomen in de 

ledenvertegenwoordiging. FG vraagt de aanwezige leden hierover na te denken tijdens een korte 

pauze. 

Manuela Daleman geeft na de pauze aan dit wel te willen gaan doen met ADJ en JB

 

9. Status Naam wijziging VJV door commissie

FG geeft aan dit na een onderhoud met de IGK van Grinsven en Staf officier Ton van Ma

hebben gekregen dat VJV zijn eigen identiteit 

identiteit ook veranderen. FG legt 

eventuele naamsverandering. 

Met een stemming van 1 voor en 10 tegen wordt er beslist dat wij voorlopig stoppen met onderzoek 

naar een naamsverwijzing. 

 

BB geeft aan dat het wellicht handig is om 1 van de logo’s aan 

wordt dan aangepast. De tekst “een vereniging van veteranen voor veteranen” wordt dan door 

Ramon aangepast in “ Missies Libanon tot heden” 

EA zal na aanpassing van dit logo het brief papier aanpassen en aan het bestuur ove

gebruik 

 

 

 

 

 

 

 

10. Het Dragen van Kleding en onderscheidingen

FG geeft aan dat op NLVD 2018 er toch wat mensen liepen met onderscheidingen waarvan in de ALV 

2018 is gestemd deze niet te dragen.

Gevraagd wordt of de Dolfijn en de

tenue. 

JDH stelt voor terug te gaan naar VJV Basis, wat betekend:

VJV polo 

Baret 

Blauwe spijkerbroek 

Donkere (zwarte) schoenen 

 

Dit betekend tijdens het defilé. Dat er geen batons, dig’s, en andere 

gedragen worden. 

Voor en na het defilé is één ieder hier verder vrij in.

 

edo.alberts@jongeveteranen.nl of evenementen@jongeveteranen.nl

Het voorstel wordt aan de leden en donateurs voorgelegd en men is blij met dit voorstel en stemt 

hiermee in. Na een kort overleg met FG en Ramon Bos zal dit email adres 

evenementen@jongeveteranen.nl worden 

eventuele nieuwe ledenvertegenwoordigers. 

de functie die Cees Nieuwpoort heeft aanvaard is er een positie vrijgekomen in de 

ordiging. FG vraagt de aanwezige leden hierover na te denken tijdens een korte 

Manuela Daleman geeft na de pauze aan dit wel te willen gaan doen met ADJ en JB

door commissie. 

FG geeft aan dit na een onderhoud met de IGK van Grinsven en Staf officier Ton van Ma

hebben gekregen dat VJV zijn eigen identiteit wil behouden. Bij een naamsverandering zal deze 

identiteit ook veranderen. FG legt ter stemming voor of de leden wel of niet door willen gaan met een 

Met een stemming van 1 voor en 10 tegen wordt er beslist dat wij voorlopig stoppen met onderzoek 

BB geeft aan dat het wellicht handig is om 1 van de logo’s aan te passen. Het onderstaande logo 

wordt dan aangepast. De tekst “een vereniging van veteranen voor veteranen” wordt dan door 

Ramon aangepast in “ Missies Libanon tot heden”  

EA zal na aanpassing van dit logo het brief papier aanpassen en aan het bestuur ove

en onderscheidingen tijdens defilés. 

FG geeft aan dat op NLVD 2018 er toch wat mensen liepen met onderscheidingen waarvan in de ALV 

2018 is gestemd deze niet te dragen. 

Gevraagd wordt of de Dolfijn en de Nobelprijspenning ook opgenomen kunnen worden in het VJV 

JDH stelt voor terug te gaan naar VJV Basis, wat betekend: 

het defilé. Dat er geen batons, dig’s, en andere onderscheidingen en versieringen 

Voor en na het defilé is één ieder hier verder vrij in. 

evenementen@jongeveteranen.nl 

Het voorstel wordt aan de leden en donateurs voorgelegd en men is blij met dit voorstel en stemt 

de functie die Cees Nieuwpoort heeft aanvaard is er een positie vrijgekomen in de 

ordiging. FG vraagt de aanwezige leden hierover na te denken tijdens een korte 

Manuela Daleman geeft na de pauze aan dit wel te willen gaan doen met ADJ en JB 

FG geeft aan dit na een onderhoud met de IGK van Grinsven en Staf officier Ton van Mastrigt door te 

behouden. Bij een naamsverandering zal deze 

den wel of niet door willen gaan met een 

Met een stemming van 1 voor en 10 tegen wordt er beslist dat wij voorlopig stoppen met onderzoek 

te passen. Het onderstaande logo 

wordt dan aangepast. De tekst “een vereniging van veteranen voor veteranen” wordt dan door 

EA zal na aanpassing van dit logo het brief papier aanpassen en aan het bestuur overhandigen ter 

FG geeft aan dat op NLVD 2018 er toch wat mensen liepen met onderscheidingen waarvan in de ALV 

Nobelprijspenning ook opgenomen kunnen worden in het VJV 

onderscheidingen en versieringen 



 

 

 

 

 

Dit wordt ter stemming gebracht en er wordt unaniem voor gestemd en het voorstel wordt aan 

genomen. 

Deze wijziging wordt in het huisreglement opgenomen. 

BB vraagt dit goed te communiceren en te blijven herhalen. Het bestuur neemt dit van harte aan. 

 

11. Verslag Kascontrole commissie, aansluitend samenstellen nieuwe kascontrole commissie. 

Namens de kascontrole commissie leest Martine Goudriaan de verklaring voor en vraagt de leden en 

donateurs toe te stemmen met de Dechargeverklaring voor de financiële administratie VJV 2018. 

De aanwezige stemmen toe en geven het bestuur Decharge. 

 

12. Financieel Verslag door Penningmeester, 

EA doet als aftredend penningmeester het financieel verslag en licht deze toe aan de leden en 

donateurs.  

Het financiële verslag is bij de penningmeester op verzoek in te zien. 

Tijdens dit verslag geeft EA dat de kosten voor de website minder zullen zijn vanwege het 

overstappen naar een andere provider. RB heeft hier veel tijd ingestoken en alles ging er soepel en 

eventuele probleempjes werden snel opgelost. Het bestuur dankt Ramon voor zijn grote inzet 

hiervoor. 

 

Verslag Penningmeester 2018 
 

2018 is goed verlopen. 

We hebben duidelijke afspraken gemaakt met leveranciers van activiteiten om problemen die wij in het 

verleden hadden te voorkomen. 

(financiële) Afspraken die gemaakt zijn worden, worden nu altijd per mail, dus schriftelijk, bevestigd. 

Zonder een bevestiging gaan wij niet langer akkoord.  

Helaas lopen dingen wel eens anders dan verwacht en dat bracht irritatie bij het bestuur. 

Afgelopen jaar hebben wij ook weer leer momenten gehad. 

1 van de leermomenten was het familieweekend waarbij het bestuur de drankrekening zou betalen. 

Het bestuur vindt het jammer dat de drankrekening veel hoger uitviel dan de omzet die de Basis op onze 

andere familiedagen had. 

De rekening was zelfs een stuk hoger dan het lustrum waar een 200 man aanwezig was en op het 

familieweekend hadden wij er een kleine 60. 

Het bestuur vraagt rekening te houden met het drankgebruik in het familieweekend, er zijn ook kinderen bij 

en wij dienen allemaal hier een voorbeeld te zijn. 

Het gezinsweekend heeft VJV   ……….  gekost buiten de eigen bijdragen e.d. 

 

18 leden hebben in 2018 opgezegd of zijn geroyeerd vanwege het niet betalen van de contributie. 

Wij hebben 8 nieuwe leden mogen verwelkomen. 

Het bestuur maakt zich “nog” geen zorgen over de leden stand, wij hebben een grote groep trouwe leden en 

donateurs waar wij trots op zijn. 

Er is een dusdanig aanbod van allerlei verenigingen in veteranenland dat een hoop verenigingen de 

schommelingen voelen voor wat betreft leden aantallen. 

 

Het bestuur heeft vanaf eind december diverse malen via mails, mailings en persoonlijke post gevraagd om 

de contributie. 

16 maart heb ik namens het bestuur de laatste 20 leden die nog niet hebben betaald opnieuw een mail 

gestuurd met het verzoek de contributie te voldoen voor 31 maart. 



 

 

Na 31 maart zullen de nog niet betalende leden worden geroyeerd zo heeft het bestuur beslist. 

 

 

Het VI en VP hebben de touwtjes strakker aangetrokken wat betekend dat je als vereniging aan allerlei eisen 

moet voldoen en dat de subsidies en vergoedingen teruglopen. 

De communicatie tussen het VI / VP en VJV lopen moeizaam. 

VJV moet soms weken wachten, meerdere keren vragen voordat men een antwoord krijgt, als men die al 

krijgt. 

Wij hebben hier eens goed naar ons zelf gekeken en zijn tot de conclusie gekomen dat wij als VJV duidelijk 

en open communiceren naar het VI/VP. 

 

VJV is en blijft een non-profit vereniging, die zich ook zo profileert naar de buitenwereld. 

VJV heeft een goede naam bij het VI, VP en stichting de Basis en hier zijn wij erg trots op. 

Ook zijn wij graag geziene gasten bij verschillende bijeenkomsten en veteranendagen. 

Echter vanwege de bezetting heeft het bestuur moeten besluiten om regionale veteranendagen niet meer te 

bezoeken, tenzij er vrijwillige leden zijn die dit willen doen. 

Hiervoor zullen de stand materialen ter beschikking worden gesteld. 

Enkele bijeenkomsten die wij blijven doen zijn: de dodenherdenkingen op de Dam, ereveld Loenen en de 

Grebbeberg, het bevrijdingsdefilé in Wageningen, Limburgse veteranendag in Roermond, NLVD, het 

Fakkeldefilé in Eindhoven en de Indië herdenking in Roermond. 

 

De posten Lief en Leed en de algemene reserve hebben wij laten vallen. 

Niet dat wij hier niets meer mee doen maar zitten vanaf nu in de bestuurskosten. 

Deze posten bracht alleen een dubbele administratie en werd niet als zodanig op een aparte rekening gezet. 

Ook de post Nuldelijns is vervallen om de eenvoudige reden dat wij als VJV geen coördinator hebben en de 

meeste nuldelijners zijn gestopt vanwege het NOS 2.0 verhaal waar men niet achter stond. 

Hierdoor is de financiële administratie duidelijker en overzichtelijker geworden. 

 

VJV is een financieel gezonde en stabiele vereniging, dit is te danken aan onze trouwe leden en donateurs. 

Financieel staan wij positief en zie ik als penningmeester geen enkele reden tot verhoging van de 

contributie. 

Deze blijft dan ook € 15,00 per kalenderjaar. 

Ik heb aangegeven bij het bestuur om de kosten kritisch te blijven bekijken en deze zo veel mogelijk te 

beperken. 

 

Is getekend,  

 

Edo Alberts 

Penningmeester Vereniging Jonge Veteranen.   

  

 

13. Evenementen 2019 en wijzigingen manier van opgeven. 

FG neemt de agenda door voor de evenementen 2019 en geeft aan namens VJV aanwezig te zijn in de 

kerk op de Dam op 4 mei tijdens dodenherdenking. 

4 mei Dodenherdenking de Dam, opgave via het VI 

4 mei Dodenherdenking Ereveld Loenen 

4 mei Dodenherdenking Grebbeberg Rhenen, hier zullen GVB en Gerard Verhaar aanwezig zijn 

5 mei Bevrijdingsdefilé Wageningen. 

22 juni Limburgse Veteranendag, Roermond. 

 

 



 

 

 

 

29 juni Nederlands Veteranendag, Den Haag. Opgave via het VI 

7 september Indië herdenking Roermond. EA zal hier aanwezig zijn namens VJV 

7 september Airborne Wandeltocht, Oosterbeek. 

18 september Fakkel defilé, Eindhoven. 

5 en 6 oktober VJV Familieweekend. 

 

14. Wat verder ter Tafel komt. (WVTTK) 

• FG geeft aan dat er promotiemateriaal zoals flyers, stikkers en pennen beschikbaar zijn voor 

lokale veteranendagen ( hier ook stand materiaal zoals banner en vlaggen) of voor inloophuizen. 

Het is echter niet de bedoeling om hier honderden stikkers en pennen voor te vragen, dit zal naar 

beschikbaarheid door het bestuur worden bepaald. Er zijn materialen beschikbaar op de locatie 

Schiedam en Driebergen.  

• GVB geeft aan dat het bestuur er op is gewezen dat tijdens het VJV weekend GEEN drank 

meegebracht nog genuttigd mag worden in de zaal of buiten op het terras zolang de bar open is. 

De Basis is hier heel duidelijk in en het bestuur moet hiervoor ingrijpen indien nodig, echter gaat 

er vanuit dat de leden zich hier gewoon aan kunnen houden. Wij begrijpen dat de Basis een 

commerciële instelling is en vragen de leden zich hier aan te houden. Dit zal ook nogmaals in de 

uitnodigingen aangegeven worden. 

• BB geeft aan dat de winterperiode lang was en blij is dat het “veteranen seizoen” weer gaat 

beginnen. Tevens wil zij kwijt dat zij VJV een leuke en fijne club vind en zich hier heel erg thuis 

voelt. 

• JL oppert of er niet een dagje Duinrell of iets dergelijks georganiseerd kan worden en wellicht met 

een korting of zo. Het bestuur geeft aan dat een donateur ook iets mag organiseren en JL gaat dit 

oppakken. JH reageert enthousiast dat zij JL hierbij graag assisteert en ondersteund en zal verder 

contact opnemen. 

• Als laatste geeft FG nog aan dat er op 9 mei een Symposium wordt gegeven i.v.m. 30 jaar VI. 

Hiervoor kan men zich opgeven op individuele basis. Info Frans Geerlings 

voorzitter@jongeveteranen.nl  

Achteraf wordt dit herroepen daar dit voor maximaal 2 bestuursleden geld. 

 

 

15. Sluiting Algemene Leden Vergadering. 

15:34 uur sluit Frans Geerlings de ALV en bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en inbreng 

 

Voor akkoord: 

F.Geerlings     C.Nieuwpoort     G.van Berkel 

Voorzitter     Penningmeester    Secretaris 

Datum:     Datum:     Datum:  

 

 

 

   


