ALV 08-04-2017 Oranjekazerne Schaarsbergen.
Aanwezig:.Vz Henk Honingh, Vvz Tankie, La Peter Grond, Pm Ad Baars, Lo René
Koolenbrander/notulist
Opening/ Binnen brengen van het banier, het brengen van de eregroet, en een minuut stilte voor de
ons ontvallenen
Welkom: Vz opent de vergadering om 10.30 uur en heet allen welkom op de ALV van de KOVOM en
tevens de 18e Cold War Medal Day
Speciaal welkom aan erelid Mw. M.vd. Bruggen, leden van verdienste Hans van Dijk en Tankie
Notulen ALV Bronbeek van 19-11-2016: Vz – vragen of op-en aanmerkingen?? Geen
Er is een opmerking over het herdenken van de ons ontvallenen: als dat van afgelopen jaar is,
waarom noemen we dan de namen niet? Vz : alle ons ontvallenen worden herdacht dus ook van alle
voorliggende jaren
HHR : tegen de verwoording van het gewijzigde HHR kon tot 15-12-2016 21:54 uur bezwaar worden
ingediend: er zijn geen bezwaren ingediend.
Op het HHR staat 19-11-2019 als vaststellingsdatum, dat moet dus feitelijk 16-12-2016 zijn, maar
daar geen bezwaar is aangetekend kan 19-11-2016 als vaststellingsdatum blijven staan, waarmee de
kwestie HHR, met dank aan Kees Westgeest, is afgerond
Vz Voorstel nieuwe leden van het bestuur, Ad Baars en René Koolenbrander.
Ad Baars, zowel als René Koolenbrander is door de leden bij stemming, beiden met 100% van de
stemmen, aangenomen als resp. Pm en Lo
Vz financiën met toelichting door oud-Pm Hans van Dijk
Verlies 2016 van ruim € 800,00 verlies door hoger uitvallende kosten/ zie balans en verlies- en
winstrekening
Vraag uit het publiek over de hoge bankkosten: Vz zegt als vereniging is men gehouden een zakelijke
rekening te voeren, waar over bijv. elke mutatie kosten wordt berekend
Harm Hulshof: vraag over de bestuurskosten € 30,00 per maand: waarop zijn deze kosten gebaseerd.
Uitleg Hans van Dijk
Wim Smit: vraagt naar kosten voor de lunch Pm legt uit , dat deze deels betaald wordt uit de
ingelegde contributie
Balans: ter inzage
Begroting 2017: globaal beschreven en is een prognose, eind 2017 kunnen we zien of deze juist was
Opmerking uit de zaal: eigen bijdrage lunch verhogen met bijv. €2,50 , de vraag is dan wie er gaat
afhaken bij een volgende ALV. Vz vraagt de aanwezigen: in geval van verhoging met 2,50 laat een
viertal leden verstek gaan

Ton van Ofwegen: zegt als de bijdrage voor de lunch niet omhoog moet dan niet doen.
Vz: legt uit hoe het bestuur verdere besparingen kan doorvoeren, ook wordt dit nog besproken in de
volgende vergaderingen.
Vz vraagt Hans van Dijk naar voren, Vz dankt Hans voor zijn inzet en overhandigt hem een
cadeaubon, luid applaus van de leden
Vz geeft het woord aan de kascommissie, vertegenwoordigd door Ton Berkeljon (Wim Mercx liet
verstek gaan i.v.m. uitvaart)
De boekhouding en bankgegevens zijn steekproefsgewijze gecontroleerd, de gegevens als conform
gekwalificeerd en de kascommissie adviseert de vergadering het Bestuur decharge te verlenen voor
het gevoerde financiële beleid over 2016… zulks geschiedt
Vz. Memoreert, dat alle contributie 2016 is voldaan door alle leden, dankzij inzet van Tankie
Nieuwe kascommissie: kortst zittend lid Ton Berkeljon blijft, nieuw lid Adriaan van Stolk
Bestuur draagt nieuw lid van verdienste voor: Deddo Panjer, grondlegger van de CEKOM, voorganger
van KOVOM. Voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen. Dit jaar (2017) heeft dat in
Bronbeek een vervolg.
Rondvraag:
Harm Hulshof, hoe ziet de toekomst er uit of sterven wij uit als vereniging. Vz legt uit dat dit gaat
gebeuren om dat de grondslag van de vereniging is Koude Oorlog Militairen van de periode
1949/1991, helaas het is niet anders. Maar in de tussenliggende periode hebben we met z’n allen
toch een leuke tijd gehad.
Herman Teunissen, vraagt of er een andere post bezorger is die goedkoper is dan post nl.
Verzekering voor de vrijwilliger. i.v. m ongevallen, we gaan hier als bestuur naar kijken.
Vz geeft een toelichting over de kosten die omlaag gaan voor het drukwerk, we gaan voor het
drukwerk van kleur naar zwart wit dit levert al een besparing op.
Ton Westgeest, uitbreiding van onderscheidingen met jaartekens, er wordt aan gewerkt, het bestuur
heeft ook nog even tijd om dit te realiseren
Einde Rondvraag 11.30 uur
Na een kleine pauze gaan we over tot uitreiking van de medailles , na dit moment gaan alle
gedecoreerden samen met het bestuur naar het monument voor een foto
Om 12.15 zal de hele groep gaan beginnen aan een heerlijke maaltijd
Om 13.15 gaat Erik Krikke beginnen aan zijn lezing, dit iets eerder omdat wij voorlopen op het
schema.
Na de lezing van Erik krijgt hij, na een dankwoord van de Vz, de herinneringspenning met certificaat
van de KOVOM 25 jaar einde Koude Oorlog. Gebaar wordt bijzonder op prijs gesteld

Nuldelijns hulp was noodzakelijk omdat de lezing van Erik toch wat emoties losmaakte, René
Koolenbrander heeft dit later opgepakt en een persoonlijk gesprek gevoerd met deze mensen

Vz sluit de ALV om 15.15 en bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid, dankt de mannen aan
de poort Wim en Arie en verder Joke, Ria en Dik voor hun inzet en wenst iedereen een goede
thuisreis

