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Bijzondere Agenda Algemene Leden vergadering  

18 April 2020 

Datum:  18 April 2020 

Aanvang:  13.00 Uur. Opbouw 12:50-13:00 uur 

Plaats:    Skypeverbinding vanuit Huize Geerlings. 
  
 
Aanwezig: Frans Geerlings (FG), Gijs van Berkel (GVB), Cees Nieuwpoort (CN), Edo Alberts (EA), 
Martine Goudriaan (MG), Ab de Jong (AdJ), Manuele Daleman (MD), Jeroen Bakker (JB), Theo Wittens 
(TW) 
Extra Kandidaat voor Secretaris Patrick van Meenen (PvM), 
Voor nieuw Kascontrole Commissie lid, Tamara Heijster (TH) 
 
Afwezig: NVT 
   

1 Opening. Frans opent de vergadering om 13:01 uur 
 

2 Vaststellen agendapunten voor ALV Inclusief procedure Videochatten.  
FG legt uit waarom we op deze wijze de ALV doen via een Skype Vergadering. 
Hierbij de regels zodat de vergadering ordelijk verloopt. 
Aanwezig zijn: het bestuur, Kandidaten secretaris, Kandidaten kascontrolecommissie, kandidaat 
ledenvertegenwoordiger, kas controlecommissie, ledenvertegenwoordigers 
 

3 Notulen voorgaande Algemene Leden Vergadering/bestuursvergadering. 
FG vraagt of er nog opmerkingen zijn op de notulen ALV 2019. 
PVM vraagt naar de stand van zaken voor de aanpassing van het logo in de brief headers. 
Dit is het bestuur even ontschoten, en is wel aangeven dit aan te passen maar er is helaas geen actie 
verder op ondernomen, FG en EA gaan dit oppakken. 
 

4 Mededelingen:  
FG geeft aan dat alle evenementen tot in ieder geval eind juni, officieel zijn afgelast door het VI en 
VP. 
VJV wacht altijd met communiceren tot er een officiële bekendmaking is geweest. 
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5 Jaar verslag voorzitter, 
Wegens de corona uitbraak, digitaal dit ALV-overzicht over 2019 van de Voorzitter. 
Na de ALV van 2019 in het Wallace Sacré Kamp in Huis Ter Heide is er niet veel gebeurt in het bestuur. 
Rustig kabbelend zijn we de Mei dagen door gekomen met het herdenken van de Nederlandse slachtoffers 
van alle missies waar dan ook ter wereld. 
Deze bijeenkomst heb ik een keer vanuit de Kerk in Amsterdam mogen meemaken, echt iets aparts. 
De overige leden zijn ook op diverse herdenkingsbijeenkomsten aanwezig geweest, zoals in Loenen en op de 
Grebbenberg, op de Basis in Doorn en elders in het land. 
De dag erna het Bevrijdingsdefilé en de viering waarbij de weg naar de viering wat extra zorgen baardt daar er 
mensen zijn die willens en wetens het defilé verstoren. 
Wat niet echt charmant is van de organisatie dat er ook op toegezien wordt dat dit niet kan. 
Maar goed hierna hebben we van het Evenement een verslag gemaakt en aangeboden bij de organisatie, met 
opmerkingen hier over. 
Tevens heb ik bij een gesprek met de Luitenant Generaal Hans van Griensven, de organisatie Wageningen 45 
en vertegenwoordigers van Veteranen Kinderen gepraat over het meedoen van de “Kids” aan het defilé, daar 
zijn we dit jaar ook weer mee op het net geweest en daaruit zou nog wat voortkomen (deze info ter zijde). 
Het familieweekend was een suc6 op wat punten na die ons enthousiasme te boven gaan. 
De beperking van mogelijk slapen in Doorn is nu een uitdaging. Daarom ook een enquête gestart met een heel 
vervelende uitslag, maar dat weer later. 
Daarom is er een enquête gepland (nu online gedaan) om erachter te komen of we het wel moeten doen maar 
dan alleen op zaterdag? 
De uitslag zal volgen als vervolg punt in deze vergadering. 
In Eindhoven bij de bevrijdingsparade van 18 september, hebben we helaas een nederlaag moeten leiden. 
Op de een of andere manier is er meer opgave geweest dan daadwerkelijk aan defilé deelnemers aanwezig 
waren. 
Er waren 13 man aangemeld en er waren er “Ja” maar 5, dit is ver onder ons kunnen en niet erg leuk, vooral 
als ik als voorzitter met andere deelnemers (uit regio Rijnmond) er voor jullie zijn en er dan minder komen dan 
opgegeven. 
Opgeven geeft verplichtingen realiseer je dat wel. 
Ook AHOY met de TAPTOE is een domper geweest, maar goed wij doen ons best om ook nieuwe leden te 
werven en dat kost wat zweet druppels. Hierin neemt het bestuur zijn verantwoording. 
Ook is er weer een geslaagd “Bosbouw” project geweest waarin 12 leden op het Landgoed “Vrijland” heerlijk 
de bossen hebben onderhouden. 
Dit is goed ontvangen en ook weer gepland voor komend jaar met wel een opmerking vanuit de organisatie. 
Daar er gerenoveerd wordt op de kazerne is het slapen in gebouwen niet mogelijk. 
Ook daar hebben we een enquête voor gemaakt om te bezien wat we gaan doen. 
Uitslag van deze enquête volgt ook weer na mijn verslag. 
Nu kom ik op een punt waarin ik verzoek om zo 1 minuut stilte te houden voor 2 dierbaren mensen welke 
heen zijn gegaan uit onze vereniging. 
1 lid en 1 donateur die ons zijn ontvallen in oktober en december 2019. 
Paul Zadelhof en Miriam Appels 
Moge zij rusten in Vrede en gelieve 1 minuut stilte in acht te nemen. 
 
Dan hebben we het nu over de laatste dagelijks bestuur vergadering van 2019 en de eerste van 2020 waarin 
Gijs van Berkel aangeeft zich niet langer in de functie van secretaris te kunnen vinden en eigenlijk het bestuur 
wil verlaten. 
Daarvoor hebben we de 3de enquête gemaakt om ook een nieuwe secretaris te krijgen. 
En hij is erop gebaseerd, dat dit anoniem is, dat hij transparant is en dat we 2 kandidaten hebben die Gijs 
kunnen vervangen. 
Echter er is maar 1 functie en er moet gekozen worden. (dit is ook al online gebeurd en ook deze uitslag volgt 
later) 
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Het gaat in deze tussen Edo Alberts en Patrick van Meenen. Dan wel Patrick van Meenen en Edo Alberts 
Beide al bestuurslid geweest en beide vaardig en gedreven. 
Jullie hebben hierin, als leden mogen bepalen, wie het is geworden. 
Ja een opmerking welke is geuit door verschillende mensen, “Waarom niet Blanco voorkeur”. 
Ja bij deze keuzemogelijkheid is, van wege Corona, een open optie achter wegen gelaten, dit is dus gedaan 
ook van wege de bijzondere omstandigheden waarin we nu zitten, en dus niet zoals het normaal op de ALV 
plaats zou vinden. 
Waarbij, bij gelijke uitslag een 2de ronde zou kunnen worden gedaan. 
Dus er is bewust gekozen in overleg het op deze manier op te lossen. 
Nou dat brengt mij tot mijn eind van het verslag in deze bijzondere ALV van 2020. 
Komende maanden zijn nog onzeker en zullen een verloop hebben die niemand in kan schatten. 
Maar tot Jullie zijn de meeste manifesten en 75 jaar bevrijding opgeschort. 
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. 
Groet Frans  
 
 

6 Ingekomen stukken. 
a. Uitslag Secretaris verkiezing? 

FG neemt de enquête door en begint bij de verkiezing secretaris. 
51 leden hebben gereageerd op de enquête. 
De uitslag voor secretaris VJV is Patrick van Meenen 15 stemmen, Edo Alberts 36 stemmen. 
FG vraagt akkoord om Edo als secretaris te benoemen en iedereen gaat akkoord. 
                                                                                                                                                     

b. Uitslag Enquête hoe het Familie Weekend 2020? 
De uitslag voor het familieweekend is erg spannend. 
25 leden hebben gekozen voor een weekend en 26 leden voor alleen de zaterdag. 
Dit is een krappe meerderheid maar wordt door iedereen aanwezig zo geaccepteerd. 
Dit betekent dat we voortaan een VJV-familiedag zullen hebben. 
Het bestuur verbaasde zich over deze uitslag, daar het “samen zijn, samen doen” eigenlijk niet echt 
naar voren kwam. 
 

c. Uitslag Enquête Bosbouw Project 2020? 
De uitslag van het bosbouwproject was een verdeling van 32 stemmen die het niet uitmaakte, 16 
stemmen voor legering in tenten en 3 stemmen voor een hotel. 
FG  gaat dit verder oppakken met Rob Smit van het landgoed Vrijland. 
                                                                                                                                  

d. Stand van zaken vorige actielijst? 
Er is geen actielijst bekent. FG weet dat er een mail is geweest met een aanvraag voor financiële 
ondersteuning voor een Bosnië reis. Deze heeft FG doorgezet naar het VI en VP en de aanvrager hier 
mee gekoppeld. 
 

e. Wat is de Impact van het Corona virus op het verloop van 2020 activiteiten?   
Op dit moment voor iedereen wel duidelijk dat er tot 1 september 2020 geen activiteiten of 
evenementen mogen plaats vinden.    
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7. Evenementen 2020. 
Lopende evenementen zijn afgelast door VI en VP tot eind juni. 
Dodenherdenking, Bevrijdingsdag, Limburgse Veteranendag, Nederlandse Veteranendag gaan 
allemaal niet door. 
Op dit moment is het nog niet bekend of de Airborne wandeltocht, de Indië herdenking Roermond en 
het Fakkel defilé Eindhoven plaats gaan vinden. 
Ook de familiedag is nog niet duidelijk, wanneer de regering besluit de 1,5 meter afstand te 
verlengen, kan het bestuur deze afstand niet garanderen aan de leden tijdens de familiedag en zal 
daarom moeten gaan beslissen de familiedag te annuleren, echter is dat nu nog niet aan de orde. 
 

8. Actiepuntenlijst: 
Er is geen actielijst, echter vraagt PVM naar de website te kijken. Op de actielijst ALV 2019 stond dat 
de website zou worden aangepast i.v.m. nuldelijns verhaal. Hier zijn wel aanpassingen op gedaan 
echter, is er kennelijk iets over het hoofd gezien in de doelstellingen van de vereniging.  
PVM en TH gaan dit oppakken en komen met een verhaal wat VJV op de website kan zetten. Zij zullen 
dit mailen naar de secretaris en voorzitter. 
TH geeft aan dat NOS 2.0 nog in de test fase zit en er geen eindslag is gegeven. Zij duikt hier verder in 
en koppelt dit terug aan het bestuur en PVM. 
 
 

9. Financiën en ledenbestand.  
Opvraagbaar bij de penningmeester 
 
Verslag Penningmeester 2019 
Na de ALV van 30 maart 2019 heb ik een keurig verzorgde en overzichtelijke financiële administratie mogen 
overnemen van Edo Alberts en kan verklaren dat 2019 goed is verlopen. Het bestuur heeft duidelijke 
afspraken gemaakt met leveranciers van activiteiten om problemen die wij in het verleden hadden te 
voorkomen. 
 
Helaas lopen dingen wel eens anders dan verwacht en dat bracht irritatie bij het bestuur. 
(financiële) Afspraken die gemaakt zijn worden nu altijd schriftelijk per e-mail bevestigd. Zonder bevestiging 
gaan wij niet langer akkoord. 
Toch hebben wij, ondanks de genomen maatregelen, heel lang op diverse subsidies voor het familieweekend 
moeten wachten. Eind januari en begin maart 2020 zijn de laatste subsidies, na veelvuldig navragen, eindelijk 
verstrekt. Wij hadden dat graag in het juiste jaar afgerond. 
 
Een aantal leden hebben in 2019 opgezegd of zijn ons ontvallen. Enkele leden zijn uit de ledenlijst verwijderd 
wegens het niet tijdig betalen van de contributie voor 2020. Voordat het bestuur tot deze handelwijze is 
overgegaan zijn de diverse leden per e-mail meermalen benaderd voor betaling van de contributie.  
Wij hebben ook nieuwe leden mogen verwelkomen.  
Het bestuur maakt zich “nog” geen zorgen over het ledenaantal. 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 veel verenigingen de schommelingen 
voelen voor wat betreft leden aantallen. 
 
De communicatie tussen het VI/VP en VJV loopt nog steeds moeizaam. Zo zijn er bijvoorbeeld steeds punten 
van opgave voor subsidie waarom gevraagd wordt terwijl dat bij een eerdere vraagstelling niet aan de orde 
was. Eventuele aanvraagprocedures wijzigen constant zonder dat die naar de betrokkenen wordt  
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Gecommuniceerd. Hierdoor is o.a. een deel van de subsidie voor het familieweekend, zoals voornoemd, veel 
later verstrekt. 
Het bestuur heeft goed naar zijn eigen wijze van communiceren en handelen gekeken en is 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. 
Vanwege de bezetting heeft het bestuur, net als voorgaand jaar, moeten besluiten om regionale 
veteranendagen niet meer te bezoeken, tenzij er vrijwillige leden zijn die dit willen doen. Eventuele stand 
materialen zullen 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. 
Ik wil hierbij de kascontrole commissie, Martine Goudriaan en Ab de Jong, bedanken voor hun inzet. Zij 
hebben ook geconstateerd dat de VJV, mede dankzij zijn trouwe leden en donateurs, een financieel gezonde 
en stabiele vereniging.  
In 2019 hebben we éénmalig 2 grotere uitgaven gedaan. Een beamer is aangeschaft ten behoeve van de ALV 
en eigen consumptiemuntjes zijn aangeschaft voor diverse evenementen. We gaan ervan uit dat na ieder 
evenement de muntjes weer terugkomen bij de VJV waardoor ook jarenlang gebruik is gegarandeerd. 
Financieel staan wij er positief voor 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,  
Cees Nieuwpoort 
Penningmeester Vereniging Jonge Veteranen.   
 
 

10. Verslag Kascontrole commissie 
 

11. Voorstel nieuwe Kascontrole commissie 
FG draagt Tamara Heijsters voor als commissielid Kascontrole. Martine Goudriaan treedt af i.v.m. 
aflopen van haar 2-jarige termijn. Ab de Jong en Tamara Heijsters zijn aangenomen als 
kascontrolecommissie. 
 
 

12. W.V.T.T.K 
FG vraagt toestemming om Theo Wittens aan te nemen als ledenvertegenwoordiger Regio Zuid. 
Iedereen gaat hiermee akkoord. 
 
MD vraagt of VJV nog bezig is met een naamswijziging. 
FG geeft aan dat dit stil ligt en dat VJV erg veel waarde hecht aan de identiteit die VJV heeft. Een 
naamswijziging zit er dus niet meer in. 
 
PVM bedankt Gijs van Berkel voor zijn periode als secretaris. 
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PVM Doet navraag over de stand van zaken betreffende het logo en de tekst wijziging welke door 
Bianca Bakker vorige vergadering is voor gesteld ook daarin mee wordt genomen. 
FG herhaalde het “van Veteranen vanaf Libanon tot heden”. Waarna wel werd gezegd dat Libanon 
erbij hoort. 
 
 
 
TH geeft aan dat zij de vergadering goed vond verlopen, er was geen chaos, iedereen wachtte op zijn 
beurt en verliep prima. 

 
13. Sluiting.      

FG sluit de vergadering om 13:47 
 

 
Actielijst: 
Wat Wie Deadline 
Uitschrijving en aanmelding Secretaris VJV bij 
de K.v.K   

FG ZSM 

Website Nuldelijns controleren   
Website en brief papier logotekst wijzigen   
   
   
   
   
   

 

Voor akkoord: 

Frans Geerlings    Cees Nieuwpoort   Edo Alberts 

Voorzitter     Penningmeester    Secretaris 

Datum:     Datum:     Datum: 19-4-2020 

 

                  

 

             Volgende vergaderingen. 

BV 26-06-2020 Skype vergadering 
BV 06-09-2020 Schiedam 13.00 uur. 
BV 31-10-2020 Streefkerk 13.00 uur. 
BV 19-12-2020 Locatie en Tijd ??? Met de Ledenvertegenwoordigers.         
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