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Agendapunt 4 (gevoerde beleid over het verenigingsjaar 2019) 
Agendapunt 4.a. (Jaarverslag van de secretaris) 
 
JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER HET VERENIGINGSJAAR 2019 
 
Het bestuur vergaderde drie keer, tweemaal voorafgaand aan de ledenraad en één keer voorafgaand 
aan de algemene ledenvergadering. 
 
Een delegatie van onze vereniging bestaande uit veertien niet actief dienende leden nam op 9 januari 
2019 op uitnodiging van de wapenoudste deel aan de artilleriejaardag te Oldebroek. 
 
Dit jaar stond met name in het teken van de statuten wijzigingen en het eerste jaar St Barbara bij de 
nieuwe uitgever. Terugkerende onderwerpen als AVG en de resultaten van ABC vormden een ander 
belangrijk deel van de onderwerpen in 2019. Bij al deze onderwerpen heeft de functie van de 
Ledenraad zich weer bewezen. Korte lijnen en inhoudelijke discussies maken het werk van het 
bestuur een stuk eenvoudiger. 
De voorjaarsvergadering van de ledenraad vond plaats op 18 maart op de Legerplaats bij Oldebroek.  
De Vz gaat kort in op het overlijden van het lid Lgen b.d. H.A. Couzy. Ten aanzien van de in 2018 
gehouden enquête over de St Barbara constateert de voorzitter dat het overgrote deel van de 
respondenten zeer tevreden is over het blad en dat er geen enkele reden is fundamentele 
wijzigingen door te voeren. Voorzitter licht toe dat door de samenwerking met een nieuwe 
opmaakstudio en drukker de nieuwe SB een wat ander, frisser aanzien heeft, maar nog steeds 
dezelfde vertrouwde rubrieken heeft. Voorzitter gaat in op de gevolgen van het niet invullen van de 
verklaring voor het gebruik van persoonsgegevens, waarbij het bestuur van mening is dat zij er alles 
aan heeft gedaan om de bepalingen van de AVG correct tot uitvoer te brengen. Het bestuur gaat er 
daarom van uit dat de leden die niet hebben gereageerd geen bezwaar hebben tegen het gebruik 
van hun persoonsgegevens, tenzij zij dat bij het bestuur of de ledenadministrateur kenbaar maken. 
De definitieve versie van het wijzigingsvoorstel Statuten en HR worden door de voorzitter nader 
toegelicht. De vergadering bereikt na lange discussies consensus over de voorstellen van het bestuur. 
De Vz verwijst naar de statuten artikel 12: de ALV benoemt de voorzitter in functie en hij (een 
bestuurslid) is direct herbenoembaar, met dien verstande dat niemand langer dan 12 jaar achtereen 
lid van het bestuur mag zijn. Hij stelt dat zijn tweede termijn als voorzitter dit jaar afloopt en dat hij 
dan 10 jaar voorzitter is (geweest). Gelet op diezelfde statuten is de VZ bereid nog maximaal twee 
jaar door te gaan, aangezien pogingen een opvolger te vinden niet succesvol waren. 
 
Op 3 mei is de VOA met een afvaardiging bij de jaarlijkse Dodenherdenking op de Knobbel. 
 
De jaarvergadering vond plaats op 26 juni in Den Haag. De voorzitter sprak van een bijzonder 
geslaagd evenement. Vanwege het feit dat de wijzigingsvoorstellen niet op de agenda van de ALV 
vermeld stonden als agendapunt en enkel onder de mededelingen voorzitter gememoreerd werden 
zijn de voorstellen niet in stemming gebracht en is besloten een extra ALV te programmeren in de 
tweede helft van 2019. Voor het verdere verloop van de vergadering verwijs ik naar het verslag van 
die vergadering. Aan het eind van de ALV heeft de voorzitter de VOA legpenning uitgereikt aan de 
lkol b.d. H.J.M. van Rijssen voor zijn werk als eindredacteur van de St Barbara. “Inzet, Inzicht en 
Verbinding” waren de passende inscriptie op de penning. 
 
Op 25 en 26 september vond het Vuursteunsymposium plaats. De Stichting ABC was nauw betrokken 
bij de organisatie en regelde de deelname van de bedrijven. Mede daardoor was het symposium een 
groot succes en het bestuur dankt de Stichting ABC voor al haar inspanningen ter ondersteuning van 
onze Vereniging. Er namen 27 bedrijven deel die het symposium een gemiddelde waardering van 8,0 
gaven. De verwachting is dat de inkomsten die ABC in 2019 genereert, net als het jaar daarvoor, 
voldoende zullen zijn om de Sinte Barbara te bekostigen. 
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Op 27 september kwamen 27 golfers bijeen voor het vijfde GUNNERSGOLFTOERNOOI (GGT). De 
organisatoren van het GGT 2019 kijken met volle tevredenheid terug op het eerste lustrum. Het 
maximale deelnemersaantal van 36 werd behaald!. Zij streken neer op de Golfclub de Kroonprins te 
Vianen. Helaas moesten twee deelnemers wegens andere verplichtingen op het laatste nippertje 
afmelden. Omdat het een lustrum was pakte de commissie groot uit. Ook waren een drietal 
personen bereidt om een sponsoring te doen als bedrijf. Zoals vooraf was gecoördineerd met het 
VOA bestuur financierde ook de stichting ABC jaarlijks met 400,- euro dit toernooi. Als organisatoren 
hebben we nu zo’n 70 personen die via in de maling weet hebben van dit jaarlijks Golftoernooi. De 
benefits hiervan zijn merkbaar want ook bedrijven waarmee ABC een zakelijke overeenkomst heeft 
blijven enthousiast, hetgeen weer een bijdrage vormt in de brugfunctie van ABC. Ook komend jaar 
zal dd vrij 18 sep het GGT 2020 worden gespeeld. Dit maal op de Hattemse Golf&Countryclub waar 
collega Kol. bd Piet Winkelmolen voorzitter is. 
 
In september is onze wapenoudste BGen R.J. Jeulink aangesteld als P-CLAS onder gelijktijdige 
bevordering tot Genmaj. Daar de functie van P-CLAS en de functie van Wapenoudste van de Artillerie 
tot mogelijk conflicterende belangen zou kunnen leiden heeft Genmaj R.J. Jeulink op 30 oktober zijn 
functie van Wapenoudste overgedragen aan BGen W.S. Rietdijk. 
 
Op 23 oktober vond voorafgaande aan de LR de extra ALV (72ste) plaats ter goedkeuring van de 
statutenwijzigingen. De wijzigingen zijn ter vergadering door de leden unaniem goedgekeurd.  
 
De voorzitter opent de LR met het voorstellen van het nieuwe lid externe betrekkingen en netwerken 
de majoor D. Schotmeijer. Dennis volgt de majoor Dominik Derwisinski op die gekozen heeft voor 
een carrière bij de politie. Tijdens de LR is besloten dat in het kader van de AVG en de gevolgen 
hiervan voor de afdelingsbesturen, één lid per afdeling na ondertekenen van een 
geheimhoudingsverklaring onder voorwaarden kan beschikken over een afdelingsledenlijst. 
 
Op 23 november vond het jaarlijkse Gala plaats op de Knobbel. Ondanks de geringe belangstelling 
spreekt de voorzitter van een goed georganiseerd en geslaagd feest. Tijdens het Gala krijgt maj (R) D. 
Derwisinski de VOA legpenning overhandigd door de voorzitter voor zijn jarenlange inzet voor de 
VOA zowel bestuurlijk als ook als grote aanjager van het GALA. 
 
ABC 
Het jaar 2019 was het derde jaar. Het aantal bedrijfscontacten is nu zo’n 80. Dd 10 t/m 13 sep zijn de 
contacten op de DSEI te London bestendigd maar ook uitgebreid. De groei is mede mogelijk 
geworden door het organiseren van het FSS 2019. Na het FSS 2019, dd 25 & 26 sep, zijn de bedrijven 
uiterst tevreden over de wijze waarop ABC haar rol vervult. In de evaluatie geven zij een 8.0 
gemiddeld. Doordat C-VUSTCO, om goede redenen, had besloten om het FSS eens in de twee jaar te 
organiseren was het idee opgevat om in het tussenliggende jaar een symposium te organiseren bij 
het DGLC. Dit besluit is door C-DGLC in het vierde kwartaal van 2019 genomen. Door dit besluit heeft 
ABC niet alleen nog verder haar contacten kunnen uitbreiden maar is ook de verbinding van 
grondgebonden lucht&raket verdediging met de grondgebonden vuursteun een stapje dichterbij 
gekomen. Dit is ook weer merkbaar in de Sinte Barbara. Bij het opstellen van dit verslag is aan te 
geven dat er begin 2020 bedrijven zullen adverteren en publiceren die dat tot op heden dit niet 
deden. Naast deze toename aan advertenties en artikelen (betaald door bedrijven) spreken zij hun 
waardering uit over de professionaliteit van zowel ABC alsook het blad Sinte Barbara. 
Het vijfde GUNNERSGOLFTOERNOOI dd 27 sep 2019 
De organisatoren van het GGT 2019 kijken met volle tevredenheid terug op het eerste lustrum. Het 
maximale deelnemersaantal van 36 werd behaald!. Zij streken neer op de Golfclub de Kroonprins te 
Vianen. Helaas moesten twee deelnemers wegens andere verplichtingen op het laatste nippertje 
afmelden. Omdat het een lustrum was pakte de commissie groot uit. Ook waren een drietal 
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personen bereidt om een sponsoring te doen als bedrijf. Zoals vooraf was gecoördineerd met het 
VOA bestuur financierde ook de stichting ABC jaarlijks met 400,- euro dit toernooi. Als organisatoren 
hebben we nu zo’n 70 personen die via via in de maling weet hebben van dit jaarlijks Golftoernooi. 
De benefits hiervan zijn merkbaar want ook bedrijven waarmee ABC een zakelijke overeenkomst 
heeft blijven enthousiast, hetgeen weer een bijdrage vormt in de brugfunctie van ABC. Ook komend 
jaar zal dd vrij 18 sep het GGT 2020 worden gespeeld. Dit maal op de Hattemse Golf&Countryclub 
waar collega Kol b.d. Piet Winkelmolen voorzitter is.  
 
St Barbara  
De Sinte Barbara is in 2019 zoals gepland 4 maal uitgekomen. De bedoeling was om dit jaar meer 
artikelen te wijden aan militair denken en militaire geschiedenis. Dit is ruimschoots uit de verf 
gekomen. 
De samenwerking met de nieuwe studio mijnreclamebureau heeft er toe geleid dat de vormgeving 
een modernisering heeft gekregen die door veel leden als positief wordt beoordeeld. De 
leesbaarheid is er door toegenomen. 
Ook de Defensie industrie lijkt positief hetgeen blijkt uit een toenemende belangstelling om in ons 
blad te adverteren. Zie hiervoor ook de bijdrage van de ABC. 
Door nieuwe afspraken met zowel de drukkerij als met PostNL is de periode tussen de vormgeving 
van het blad en het moment waarop het bij u thuis wordt bezorgd aanmerkelijk verkort. 
Tenslotte is de samenwerking met het Korps Luchtdoelartillerie sterk verbeterd. Hun bijdrage in 
zowel kwaliteit als kwantiteit is significant toegenomen waardoor we met recht kunnen stellen dat 
de Sinte Barbara het blad is voor ons hele Wapen. 
 
VOA web 
In 2019 is duidelijk geworden dat de huidige website niet meer voldoet qua digitale veiligheid en dat 
de software dusdanig veroudert is dat het noodzakelijk is een nieuwe website te (laten) maken. 
Inmiddels hebben de eerste gesprekken plaats gevonden met het bedrijf dat ook verantwoordelijk is 
voor het opmaken en uitgeven van de St Barbara. Het bestuur houdt u in eerste instantie op de 
hoogte van de vorderingen via de LR. Tevens heeft onze webmaster aangegeven de werkzaamheden 
niet meer te kunnen combineren met zijn organieke werkzaamheden. Ook hier zoekt het bestuur 
naar mogelijke oplossingen. 
 
Voor wat betreft het ledenbestand het volgende: In 2019 zijn 13 leden overleden, hebben zich 22 
nieuwe leden aangemeld, hebben 14 leden bedankt en zijn 2 leden geroyeerd. De stand op 1 januari 
2020: 864 leden, 2 erekanonniers waarvan 1 tevens begunstiger, 3 donateurs en 37 begunstigers. 
 
 
 
Oosterbeek, 1 september 2020     Lkol M. van Weerd 

Secretaris.  
 


