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1. Opening. 

 Welkom.  
Vz opent de vergadering om 11.15 uur en heet iedereen van harte welkom.  
Ons erelid Genmaj b.d. Messerschmidt heeft zich helaas moeten afmelden. Vz heet bijzonder 
welkom onze wapenoudste Bgen R.J. Jeulink en de korpscommandanten Kol Paul Hoefsloot, 
de Lkol Rob ten Horn en de Lkol Jos Kuijpers. Het verheugt de vz ook dat het Belgisch lid, Maj 
Erik Verstraelen aanwezig is. Van het bestuur zijn de majoor Dominik Derwisinski en Egbert 
Honing verhinderd. 
110 artillerieofficieren hebben zich voor vandaag bij de organisatie aangemeld, waarvan zo’n 
40 actief dienenden. Een aantal van hen is geen lid en neemt dan ook alleen deel aan het 
middagprogramma. Het is hoe dan ook een bijzonder goede opkomst die we jarenlang niet 
meer hebben meegemaakt. Dit verheugt de vz zeer en hij hoopt uiteraard dat de niet leden 
in het programma van vandaag aanleiding zien lid te worden. 

 Leden die ons zijn ontvallen. 
Vz verzoekt iedereen op te staan en noemt de namen op van de leden die ons sinds de vorige 
algemene ledenvergadering tot op heden ontvallen zijn: 
Lkol (R) b.d. Ir T. Regtuijt, Elnt (R) b.d. KRA Ir J.P.G.A. van den Donk, Kap b.d. W. Bot, Kol b.d. 
A.H. Verkroost, Kol (R) b.d. R.M. Dalmijn, Elnt (R) b.d. H.F. Reinecke, Maj b.d. P.J. Zoetmulder, 
Kap b.d. W.J. Kerseboom, Lkol b.d. H.P. Beets, Maj b.d. F.G.M. de Haas, Elnt (R) b.d. P. van 
Donk, LGen b.d. H.A. Couzy, Elnt (R) b.d. Dr G. de Roos. 
De vergadering neemt aansluitend een moment stilte in acht. 

 
2. Mededelingen van de voorzitter. 

 Vz dankt de organiserende Afdeling Den Haag, vooral het bestuur onder leiding van Lkol (R) 
bd Kees van Harmelen en de Commissie van Voorbereiding onder leiding van Lkol (R) Jan 
Kreuger voor de organisatie van de ALV en het zeer aansprekende en interessante 
programma. Jullie inzet en de moeite die jullie hebben gedaan het programma aan de man te 
brengen hebben geleid tot de hoge opkomst die de vz reeds memoreerde. 

 Vz vraagt aandacht voor een punt van orde:  
Vorige week is het bestuur erop gewezen dat de bespreking van het voorstel tot wijziging van 
de Statuten en het HR in deze algemene ledenvergadering, niet volgens de bepalingen in 
diezelfde Statuten is bekend gesteld. Artikel 31 Lid 2 stelt immers dat het besluit tot wijziging 
van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden genomen in een 
vergadering waartoe is opgeroepen met speciale vermelding dat in die vergadering een 
voorstel tot wijziging van de statuten zal worden gedaan. Weliswaar kon ieder lid bij het 
lezen van de vergaderstukken zien dat onder agendapunt 2 de statutenwijziging stond 
vermeld, maar er was geen speciale vermelding in de convocatie. Vz betreurt de gang van 
zaken en stelt de volgende oplossing voor: 
Vz licht de wijzigingsvoorstellen toe en stelt de vergadering in de gelegenheid daarop te 
reageren. Vervolgens wordt voorafgaande aan de Ledenraad van oktober een extra 
buitengewone ALV belegd met als doel het daadwerkelijk bespreken en vaststellen van de 
wijzigingsvoorstellen van Statuten en HR. Vz vraagt of de vergadering kan instemmen met 
zijn voorstel. Vergadering stemt in met het voorstel. Vz geeft aan het eind van zijn 
mededeling kort in te gaan op de voorstellen zoals die op dit moment voorliggen. 

 Vz laat de secretaris de e-mail voorlezen die ter gelegenheid van de vergadering is verzonden 
aan Zijne Majesteit de Koning en aansluitend het antwoord dat de voorzitter, van de chef van 
het Militaire Huis namens de Koning mocht ontvangen. 

 Voorzitterschap afdelingen.  
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Vz doet melding dat bij de Afdeling CWVA de Cadet-Wmr M.M. (Mikkie) van Veen de 
opvolger is van de Cadet-Wmr Sander Vernooij als voorzitter van de Cadetten 
Wapenvereniging der Artillerie “de Artillerist”. Hij is tevens de vertegenwoordiger in het 
bestuur van onze Vereniging. Vz dankt de aftredende voorzitter voor zijn inzet en de nieuwe 
voorzitter voor zijn bereidheid die functie te gaan vervullen.  

 Stichting ABC. Vz heeft de vergadering bij herhaling geïnformeerd over de Stichting ABC die is 
opgericht om de VOA te steunen met het financieren van de Sinte Barbara. Vorig jaar melde 
de vz dat de Stichting ABC een goede start had gemaakt, maar dat het eerste jaar werd 
beschouwd als een overgangsjaar omdat het netwerk en de contacten met de bedrijven 
moesten worden opgebouwd. We maakten de voorzichtige inschatting van een eerste batig 
saldo van € 10.000 en spraken de verwachting uit dat de inkomsten via de Stichting ABC en 
een deel van het lidmaatschapsgeld samen voldoende zou zijn de Sinte Barbara in zijn 
huidige vorm uit te brengen zonder in te teren op onze reserves of de contributie te 
verhogen. Een terugblik nu laat zien dat ABC een succesvol startjaar heeft afgesloten, waarbij 
op zo’n € 3000 na de inkomsten voldoende waren voor de betaling van de Sinte Barbara. De 
Stichting heeft in 2018 zo’n 45 bedrijven in haar netwerk opgenomen en dat groeit dit jaar 
uit naar meer dan 60! Die groei is mede te danken aan de zeer goede samenwerking met het 
kenniscentrum van het Vuursteuncommando. Het delen van hun contacten met ABC en het 
vervolgens gericht aanschrijven door ABC van die contacten is de succesformule. De 
bedrijven profiteren van de brugfunctie die ABC aldus vervult voor hun contacten met de 
vuursteungemeenschap. Daarbij moet wel aangegeven worden dat er voor de bedrijven ook 
een financiële stimulans is om contacten aan te gaan, immers de defensiebudgetten zijn 
ruimer geworden. Afgezien daarvan, is de feedback vanuit de bedrijven zeer positief over de 
steun die ABC aan hen geeft. Zij zijn steeds meer aanwezig bij activiteiten zoals vermeld op 
ons jaarprogramma en het aantal publicaties in ons verenigingsblad is groeiende. ABC durft 
de uitspraak aan dat ook 2019 succesvol zal gaan verlopen, zowel wat betreft het vervullen 
van de brugfuncties als het genereren van financiële middelen. ABC heeft als doelstelling om 
in 2019 de gehele financiering van ons verenigingsblad Sinte Barbara te realiseren, wat 
gezien de huidige ontwikkelingen een gerechtvaardigde prognose is. Vz dankt het bestuur 
van de Stichting ABC voor het vele goede werk ter ondersteuning van onze Vereniging. 
Mocht u in uw netwerk nog contacten hebben die gebruik willen maken van de brugfunctie 
van de Stichting ABC, laat hen bellen of mailen naar Lkol b.d. Kelvin de Richemont. Hij is als 
Corporate Account Manager van ABC beschikbaar om het contact te leggen en te 
onderhouden. Bel naar 0617421815 of mail naar secretary.abc@voaweb.nl. 

 Afgelasten barbecue. Tot spijt van de vz heeft het bestuur de barbecue van 22 juni moeten 
afgelasten vanwege gebrek aan belangstelling.  

 Vz memoreert het Vuursteunsymposium dat dit jaar plaats vindt op 25 en 26 september. Het 
thema zal “Innovatie en simulatie” zijn. 

 Vz memoreert het Galafeest 2019 dit jaar op 23 november plaats vindt op de Knobbel. Het 
thema zal “A night at the museum” zijn. 

 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
Vz heeft de vergadering bij de vorige ALV geïnformeerd dat vanaf 25 mei 2018 er nieuwe en 
strengere Europese regelgeving geldt op het gebied van bescherming persoonsgegevens, de 
zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De nieuwe regelgeving 
houdt een inspanningsverplichting in voor alle organisaties en dus ook voor verenigingen 
zoals VOA en de Stichting ABC. Als VOA zijn wij wettelijk verplicht tot het beschermen van de 
persoonsgegevens van leden en alle andere personen van wie persoonsgegevens verwerkt 
worden. Van belang daarbij is dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk 
omschreven en gerechtvaardigde doelen mogen worden verwerkt en dat ieder lid, donateur 
of begunstiger daarvoor nadrukkelijk toestemming moet geven door middel van een 
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getekende verklaring. Het bestuur heeft om aan de verplichting te kunnen voldoen de leden, 
donateurs en begunstigers van de VOA bij diverse gelegenheden en op diverse manieren 
geïnformeerd over de betekenis en gevolgen van de AVG en uiteindelijk iedereen een brief 
toegestuurd met het verzoek een bijgevoegde verklaring in te vullen en te ondertekenen. 
Hoewel er nog steeds verklaringen binnendruppelen, kan wel een soort eindbalans worden 
geven. Van de 871 leden hebben er 467 de AVG-verklaring ingevuld. Van hen heeft een deel 
niet de gestelde vragen beantwoord, maar het bestuur gaat er vooralsnog van uit dat zij 
instemmen met het gebruik van hun persoonsgegevens. Het grote probleem is echter dat 
404 leden niet hebben gereageerd op de brief. Vz wil niet gissen naar de redenen hiervoor 
maar stelt wel dat het ook een praktisch probleem oplevert: zonder expliciete toestemming 
mag de Vereniging immers hun persoonsgegevens niet gebruiken. We kunnen formeel 
geredeneerd degenen die niet hebben gereageerd dus bijvoorbeeld niet de Sinte Barbara 
toesturen, in voorkomend geval niet vermelden in de 80+-lijst, of hun persoonsgegevens niet 
doorgeven aan de secretarissen van de afdelingen waartoe die leden behoren. Het bestuur 
beraadt zich op de consequenties en stelt voor de Sinte Barbara voorlopig aan alle leden te 
blijven toesturen. Daarnaast herhaalt hij het verzoek aan iedereen die niet gereageerd heeft, 
dat alsnog te doen. Vz verzoekt de afdelingsbesturen daarbij een stimulerende rol te spelen. 
Een antwoordformulier is via onze website te downloaden.  

 Toekomst van de VOA/Statutenwijziging. Aan de statutenwijziging waarover wij vandaag 
spreken ligt een discussie van enige jaren ten grondslag over de toekomst van de VOA. Vz 
heeft de vergadering hierover bij diverse gelegenheden geïnformeerd. Na de vorige ALV is er 
een finaal document opgesteld met de uitkomsten van de discussie waarbij de Ledenraad 
nauw betrokken is geweest. Het finale document kreeg vervolgens, na enkele aanpassingen, 
de instemming van de Ledenraad. De bepalingen uit het document heeft het bestuur 
vervolgens vertaald naar aanpassingen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement zoals 
die in het voorliggende voorstel zijn verwoord. Vz leid de vergadering kort door de 
wijzigingsvoorstellen heen en geeft de nodige toelichting. 
Statuten.  
Artikel 6 en 7. Aangepast om het lidmaatschap van buitenlandse leden mogelijk te maken 
ook nadat zij hun samenwerking met Nederlandse officieren op het gebied van vuursteun en 
grondgebonden luchtverdediging hebben beëindigd. 
Artikel 12. De aanpassing van vooral Lid 1 ziet op het versterken van het bestuur om de 
afdelingen beter te kunnen steunen als zij niet goed meer in staat zijn zelf activiteiten te 
organiseren. Lid 2 heft daarom de beperkingen op aan het maximaal aan te stellen 
bestuursleden, maar geeft de Ledenraad wel een stem bij benoemingen. 
Artikel 15. Lid 2 introduceert de functie van afdelingscoördinator voor die afdelingen die niet 
meer in staat zijn een volwaardig bestuur uit te brengen. 
Artikel 17. Lid 1.c. heeft betrekking op de gezamenlijke jaarplanning, waarbij de Ledenraad 
ook advies geeft over de plannen van het bestuur. 
Artikel 18. Lid 3.a. is een vereenvoudiging van het oude Lid 3.a. en handelt over de indeling 
van actief dienende leden. Sub (3) verruimt de mogelijkheid voor een actief lid dat de dienst 
verlaat onder bepaalde voorwaarden lid te blijven van de afdeling van actief dienende 
officieren in plaats van maximaal 2 jaar. 
Artikel 19. In dit artikel wordt de functie van afdelingscoördinator verder uitgewerkt. Van 
belang is dat hij of zij de contacten met het bestuur onderhoudt en dat hij of zij lief-en-leed 
binnen de afdeling bewaakt. 
Huishoudelijk Reglement. 
Het Huishoudelijk Reglement geeft een verdere uitwerking van de bepalingen in de Statuten.  
Artikel 2. Past functie- en taakbeschrijvingen aan op grond van de in de statuten vastgelegde 
aanpassing van het bestuur. 
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Artikel 3. Beschrijft de verbeterde gezamenlijke jaarplanning, zodat kan worden afgestemd 
en meer mogelijkheden ontstaan aan activiteiten van andere afdelingen deel te nemen. Ook 
beschrijft het planningsactiviteiten van het bestuur ten behoeve van een of meer afdelingen. 
Artikel 4. Poogt onder andere het voor afdelingen makkelijker te maken bestuursfuncties 
gevuld te krijgen. Lid 3 geeft nog aanwijzingen over de afdelingscoördinator. 
Artikel 5. Werkt de al genoemde systematiek voor de jaarplanning verder uit. 
Artikelen 6 t/m 9. Bevatten bepalingen omtrent de AVG om zodoende de verplichtingen van 
de Vereniging op dit gebied te formaliseren. 
Na deze korte uiteenzetting heeft de vergadering geen vragen dan wel bemerkingen. 

 
3. Vaststellen van de notulen van de ALV 2018. 

Bij het doornemen van de notulen wordt door Kap (R) b.d. B.H.Th. Mooren een opmerking 
gemaakt over punt 8.b. op pagina 6. Hij geeft hierbij aan dat lkol (R) b.d. C Venemans moet 
zijn: Kap (R) b.d. B.H.Th. Mooren. Na deze slip of the pen van de secretaris wordt de notulen 
goedgekeurd door de vergadering en bedankt de vz de secretaris voor de notulen. 

 
4. Gevoerde beleid over het verenigingsjaar 2018. 

a. Vz memoreert dat iedereen kennis heeft kunnen nemen van de verslagen van de secretaris 
en de penningmeester die als onderdeel van de vergaderstukken op de website van de VOA 
zijn geplaatst en konden worden gedownload. Daarom zullen beide heren, net als vorig jaar, 
hun tekst niet voorlezen, maar voor zover noodzakelijk wel toelichting geven of vragen 
beantwoorden. 

b. Jaarverslag van de secretaris.  
De vergadering heeft geen bemerkingen op het jaarverslag van de secretaris. Vz bedankt de 
secretaris voor het verslag. 

c. Jaarverslag van de penningmeester en jaarrekening.  
Er zijn geen bemerkingen op het jaarverslag van de penningmeester. Vz bedankt de 
penningmeester voor het verslag. 

d. Verslag van de Kascommissie 2018.  
Vz geeft het woord aan de huidige voorzitter kascommissie Majoor Stefan Ober voor een 
toelichting op het verslag. Majoor Ober geeft toelichting bij het verslag. Belangrijkste 
aanbeveling die de kascommissie doet is dat het bestuur moet nadenken over een back-up 
voor de huidige penningmeester/ledenadministrateur. Vz geeft aan deze aanbeveling zeer 
serieus te nemen. De kascommissie stelt de algemene vergadering voor het bestuur 
decharge te verlenen voor het gevoerde beleid en het financiële beheer over het jaar 2018. 
De vergadering stemt met een applaus in met de decharge van het bestuur ten aanzien van 
het gevoerde beleid en het financiële beheer over het jaar 2018. Vz dankt de vergadering 
voor het gestelde vertrouwen. Vz dankt de voorzitter en leden van de kascommissie. 

 
5. Benoeming drie leden en een reserve lid van de kascommissie 2019 

De huidige voorzitter, Majoor Stefan Ober, kan statutair niet worden herkozen. Het bestuur 
draagt voor als Voorzitter Maj (R) J.W.G. Hallesleben, als eerste lid Lkol (R) bd Mr C. Venemans 
en als tweede lid Lkol (R) bd Drs. R.P.M. van Mechelen. Hoewel “alles wat standaard is niet 
wordt vermeldt”, is het ook deze keer nog een vraag wie het reserve lid wordt. Tijdens 
aanstaande LR vergadering zal dit bij de afdelingen onder de aandacht gebracht worden 
Vergadering stemt in met het voorstel ten aanzien van de kascommissie 2019. 

 
6. Herbenoeming voorzitter. 

Vz memoreert dat hij met deze vergadering zijn tweede termijn als voorzitter afsluit. Er hebben 
zich geen kandidaten gemeld om de functie over te nemen en pogingen om en opvolger te 
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vinden waren niet succesvol. Naar mening van de vz is tien jaar voorzitterschap genoeg en is vers 
bloed gewenst, vooral ook voor de contacten met de defensieorganisatie. De Wapenoudste 
heeft de vz verzocht voorlopig door te gaan als voorzitter, een verzoek waaraan de vz zonder 
bezwaar gevolg geeft. Vz wijst er wel op dat de Statuten aangeven dat een bestuurslid maximaal 
12 jaar zijn functie mag vervullen. Dat betekent dat de vz nieuwe termijn niet zal volmaken. 
Vz verzoekt de vergadering in te stemmen met de herbenoeming van hemzelf als vz. De 
vergadering stemt onder luid applaus in met het voorstel van de vz. De wapenoudste neemt 
kort het woord om extra nadruk te leggen op de fantastische job die onze vz al 10 jaar geheel 
belangeloos voor onze vereniging doet. De woorden van de wapenoudste worden onderstreept 
met nogmaals een luid applaus. 
 

7. Verenigingstijdschrift Sinte Barbara en VOAWeb. 
a. Sinte Barbara. Vz memoreert dat met een nieuwe eindredacteur Kol b.d. Teun Baartman (en 

inmiddels hoofdredacteur Kol Hoefsloot) we de overstap hebben gemaakt naar een andere 
opmaakstudio en drukker tegen een aanzienlijke kostenreductie. Ons verenigingsblad de 
Sinte Barbara in haar nieuwe verschijningsvorm ziet er prima uit en ook de inhoud is dik in 
orde, zoals ook het geval was onder het eindredacteurschap van Lkol b.d. Henk van Rijssen. 
Bgen b.d. A.W. Schulte vraagt kort het woord, hierbij benadrukt hij uit ervaring dat de St 
Barbara een kwalitatief hoogstaand blad is en complimenteert allen hiervoor. 

b. VOAWeb. De website voorziet duidelijk in een behoefte zoals ook het afgelopen 
verenigingsjaar heeft laten zien. Toch realiseert de vz zich dat er altijd verbeteringen 
denkbaar zijn voor de leden die wat minder los zijn op de computer. Aarzel daarom niet 
vragen te stellen aan de webmaster of het bestuur als iets niet duidelijk is, of suggesties te 
doen ter verbetering of verduidelijking. 

 
8. Vaststellen Afdeling voor organisatie ALV 2020 en 2021. 

a. De Afdeling Zuid-West zal de ALV voor 2020 organiseren. Kap (R) b.d. B.H.Th. Mooren geeft 
een korte toelichting. De ALV 2020 zal worden gehouden op 13 mei 2020 op de LbO, ’t 
Harde. 

b. De afdeling Utrecht-Noord-Holland heeft zich bereid getoond de ALV van 2021 te 
organiseren 

 
9. Rondvraag. 

a. Kap G.A. Wibbelink verzoekt in het kader van meer bekendheid geven aan activiteiten of 
deze ook kunnen worden gecommuniceerd via de organieke defensiecommunicatiekanalen 
en via de commandantenlijn. Vz geeft aan dit een goed idee te vinden en zal dit verder 
binnen het bestuur bespreken ter uitvoering. 

b. Lkol b.d. F.T. Dürst-Britt vraagt om aandacht voor de aankomende optredens van het ROA. 
 
Aan het eind van de vergadering wil de vz nog twee van onze leden speciaal bedanken. 
 
Vz verzoekt allereerst Maj Ruud Keijenberg naar voren, die in een relatief korte periode enorm goed 
werk heeft gedaan als liaison tussen het bestuur en het DGLC. Hij onderhield de contacten eerst als 
waarnemend voorzitter van de afdeling GLVD, later als voorzitter van de partnervereniging 
officiersmess ‘Blazing Skies’. In die hoedanigheden was hij actief lid van de Ledenraad waarin hij vaak 
goede ideeën inbracht en initiatieven nam of voorstelde. Door een functiewisseling kan hij zijn 
werkzaamheden voor de VOA niet voortzetten en vz hoopt dat er een opvolger zal opstaan om de 
belangrijke contacten met de grondgebonden luchtverdediging in stand te houden en verder uit te 
bouwen.  
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Vz dank Ruud hartelijk met een stoffelijke blijk van waardering. Maj Keijenberg bedankt de vz voor 
zijn woorden en zegt toe in de Lnt Kevin Houthuizen al een waardig opvolger te hebben gevonden. 
 
Uitreiken VOA-legpenning aan Henk van Rijssen. 
Lkol b.d. H.J.M. (Henk) van Rijssen heeft na ruim tien jaar zijn functie als eindredacteur van de ‘Sinte 
Barbara’, het verenigingsblad van de Vereniging Officieren Artillerie (VOA), overgedragen. De lengte 
van zijn eindredacteurschap alleen al rechtvaardigt grote waardering, zeker gezien de hoeveelheid 
tijd, energie en werk die een dergelijke functie met zich meebrengt. Maar het gaat om veel meer. Hij 
moest de functie van eindredacteur vrij plotseling op zich nemen, zonder veel tijd te hebben 
gekregen zich daarop voor te bereiden. Met grote loyaliteit naar de Vereniging heeft hij zijn taken 
opgepakt. Vrij kort na zijn aantreden werd door zijn toedoen een substantiële verandering 
doorgevoerd in het aanzien en de inhoud van de Sinte Barbara. Het blad kreeg niet alleen een nieuw 
jasje en een frisser en kleuriger aanzien, ook door de inhoud van de artikelen onderging het blad een 
metamorfose die het meer het aanzien van een vakblad voor de grondgebonden vuursteun en -
luchtverdediging gaf. Daarbij bleven rubrieken en artikelen die altijd al op veel waardering konden 
rekenen, deel uitmaken van de inhoud. Mede door zijn verbindende kwaliteiten was Lkol b.d. van 
Rijssen aldus in staat een optimale mix te maken van artikelen die de verschillende soorten leden van 
de VOA, al of niet actief dienend, beroeps of reserve, jong of oud aansprak. Getuige de vele positieve 
reacties die hij in de loop der jaren ontving op het verschijnen van weer een nieuw nummer, is hij 
daarin bijzonder goed geslaagd. Bij de uitvoering van zijn werkzaamheden was Lkol b.d. van Rijssen 
er alles aan gelegen om de Sinte Barbara op een zo hoog mogelijke (vakinhoudelijke) niveau te 
brengen. Dit realiseerde hij onder andere door gerichte verzoeken om bijdragen over relevante en 
actuele onderwerpen te doen en door de ingezonden artikelen kritisch te beoordelen, 
gebruikmakend van zijn visie op en kennis van het vakgebied. Zijn niet aflatende inzet gericht op 
kwaliteit en zijn positieve en enthousiasmerende houding, resulteerden in een verenigingsblad dat 
tot belangrijke pijler onder de VOA is geworden. 
Vz reikt de legpenning uit met als opschrift: ”Inzet, Inzicht en Verbinding” 
 
10. Sluiting. 

Vz sluit om 12.15 uur de vergadering onder dankzegging aan eenieder. 


