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3. Notulen van de (digitale) 73ste Algemene Ledenvergadering VOA 2020, 29 januari 2021. 
 
1. Opening. 

Voorzitter opent de vergadering om 14.07 en heet iedereen van harte welkom. Vz dankt al 
degenen die hebben gereageerd op de oproep voor de ALV, zelfs als zij zich hebben 
afgemeld. Vz begrijpt dat een vergadering via internet niet bij iedereen enthousiasme 
oproept en ook het bestuur doet liever een normale vergadering, maar het is een werkbaar 
alternatief dat we misschien nog wel vaker moeten gaan gebruiken. En mogelijk wennen we 
eraan. Er zijn voor deze vergadering 22 aanmeldingen, 5 afmeldingen en er zijn reeds 17 
stemformulieren ingevuld. Het voltallige bestuur, muv Maj D. Schotmeijer neemt deel. 
Er zijn vooraf geen vragen gesteld, maar Lkol (R) bd Mr. Cees Venemans heeft een aantal 
bemerkingen ingezonden over het wijzigingsvoorstel voor de statuten. Vz komt daarop terug 
bij agendapunt 10. 
Verder is gebleken dat er een verkeerde begroting 2020 is gepubliceerd op de website. Vz 
komt daarop terug bij de bespreking van het betreffende agendapunt. 
Vz geeft een aantal aanwijzingen ten aanzien van de Stemprocedure. 
o Van de 22 deelnemers aan de vergadering hebben er drie reeds het stemformulier 

ingevuld; zij stemmen tijdens de vergadering niet meer mee. 
o 5 deelnemers zijn bestuursleden; zij stemmen ook niet mee. 
o Vz geef bij iedere stemronde aan wanneer de stemming is geopend en wanneer gesloten. 

Stemming vindt plaats door handopsteken. 
o Bij de uitslag van deze stemming worden de 17 schriftelijk uitgebrachte stemmen per 

stemformulier opgeteld. Het totaal van aldus uitgebrachte stemmen bepaalt het 
resultaat. 

 

• Vz verzoekt de deelnemers aan de vergadering op te staan en leest de lijst met overledenen 
sinds de laatste ALV voor.  
Maj bd B.H. van der Burgt, Kap (R) bd J. Everaert, Lkol bd H.J.T. Deloo, Aalm lkol bd 
Zeereerwaarde Heer C.M.H.E. Crolla, Kol bd R.G.H. van Run, Genm bd KMAR H.C. de Bruijn, 
Kap (R) bd C. Robbe, Kol bd J. Kroon, Genm bd J.Th. Bruurmijn, Lkol bd D. van der Most, Kap 
(R) bd A.J.B. Beeren, Lkol bd J.H. Buitenhuis, Lkol (R) tit bd Drs W. Venker, Elnt (R) bd P.J. 
Wierks, Kap (R) bd W. Roelofs, Maj (R) b.d J.B. Al, Kap (R) bd J.D. van der Velde, Genm bd W.J. 
Poot, Lgen bd W.J. Loos, Lkol bd P.J. Pol, Kol bd J. de Haan, Lkol bd J. de Koning, Lkol bd 
J.W.A.M. van Melis. 
Vz verzoekt om een moment stilte. 

 
2. Mededelingen van de voorzitter. 

• Door de corona-crisis is het bestuur een aantal malen gedwongen geweest de ALV 2020 uit 
te stellen. Het waren bijzondere omstandigheden die ons daartoe dwongen en het uitstel, 
ook wettelijk gezien, rechtvaardigden. Vz prijst zich gelukkig dat we nu in staat zijn aan onze 
verplichtingen te voldoen. 

• Vz verzoekt de secretaris het bericht aan Zijne Majesteit de Koning en het antwoord dat we 
mochten ontvangen voor te lezen. 

• Tijdens de Ledenraad op 7 oktober vorig jaar heeft de vz aan ons lid Kap (R) bd Ben Mooren 
de VOA-legpenning uitgereikt vanwege zijn langdurige verdienste als voorzitter van de 
Afdeling ZW en lid van de Ledenraad met als inscriptie: Betrokken en meedenkend. Tijdens 
die Ledenraad zou ook nog op gepaste wijze afscheid genomen worden van ons lid Lkol (R) 
bd Ing. P.J. Antonissen als vertegenwoordiger van de Afdeling Den Haag. Helaas is dit door de 
coronamaatregelen nog niet gelukt, maar dat houdt hij nog te goed. 
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• Voor velen geheel onverwacht is in december vorig jaar C-VustCo tevens C-KVA, Kol Paul 
Hoefsloot opgevolgd door nu Kol Michel Roelen. Paul Hoefsloot is bevorderd tot Bgen en 
belast met veteranenzaken. Vz heeft ondanks alle beperkingen nog wel afscheid van hem 
kunnen nemen en hem bedankt voor zijn steun en inzet voor onze vereniging en de HCKVA. 
Er was geen commando-overdracht en die zal zeer waarschijnlijk ook niet meer plaatsvinden. 
Vz is ervan overtuigd dat we ook met zijn opvolger Kol Michel Roelen een goede 
samenwerking zullen opbouwen, mede in zijn rol van hoofdredacteur van ons 
verenigingsblad Sinte Barbara. 

• Ondanks alle beperkingen en activiteiten die niet konden doorgaan, is de Stichting ABC 
blijven investeren in goede contacten met het bedrijfsleven. Dat heeft ertoe geleid dat de 
crisis financieel gezien nog geen grote gevolgen heeft gehad, maar het spreekt voor zich dat 
die zich niet te lang moet blijven voortslepen. Uiteindelijk moeten die bedrijven zich kunnen 
manifesteren en relaties kunnen aangaan en onderhouden. 
Lkol Kelvin de Richemont geeft nog een toelichting op afgelopen jaar. “Na de jaardag 
Artillerie werden alle bijeenkomsten sterk gereduceerd. De planning voor het GBAMD 2020 
werd doorkruist toen het besluit werd genomen om dit event door te schuiven naar 2022. 
Het werd stil maar er waren wel verwachtingen gewekt en afspraken gemaakt met bedrijven. 
In het najaar van 2020 zijn die afspraken weer doorgesproken met de bedrijven en zijn we 
overeengekomen dat deze konden worden doorgeschoven naar 2021. Op 17 sep 2020 zijn 
we met een dertigtal bedrijven te gast geweest bij het Vuursteuncommando. Daar zijn de 
plannen voor het jaar 2021 gepresenteerd en konden bedrijven aangeven of men interesse 
had in het aanbod. Met name werd aangegeven dat het zakelijk zeer prettig is om met ABC 
te coördineren en dat al hun vragen en voorstellen snel en adequaat werden opgepakt. Ook 
werden complimenten in ontvangst genomen voor de publicaties die werden geplaatst in ons 
vakblad Sinte Barbara. Ondanks Covid-19 restricties zijn de contacten met bedrijven gebleven 
en uitgebreid. We stellen tevens vast dat we voor het derde jaar op rij in staat zijn geweest 
om de facturen van Sinte Barbara te voldoen. Daarnaast is de verwachting dat we ook in 
2021 het doel zullen behalen. Hiertoe heeft ABC nu een nieuw aanbod kunnen lanceren bij 
bedrijven. We kunnen als ABC nu onze participanten publiceren in een apart gedeelte van 
onze website. Ons doel: een brug bouwen en onderhouden tussen de industrie en de Fires 
Community.” 

• In aanvulling daarop is het van groot belang dat het vuursteunsymposium van dit jaar door 
kan gaan. Het staat gepland voor 23 september, dus de kans is groot dat het gaat lukken. 
Ondertussen streven we ernaar zoveel mogelijk van de geplande activiteiten te laten 
doorgaan of alternatieven te bedenken om de bedrijven betrokken te houden.  

• Dat geldt zeker ook voor het galafeest dat op 14 oktober een frisse herstart zou moeten 
maken na een jaar van een eerst gekozen en later ook gedwongen stop. Vz heeft er 
vertrouwen in dat dat gaat lukken met de medewerking van jonge officieren die ook 
betrokken waren bij de evaluatie van vorige feesten. 

• Ten slotte deelt de Vz mee dat hij in mei van dit jaar 12 jaar voorzitter is, volgens de statuten 
een maximumtermijn voor een bestuurslid. Vz heeft al eerder gesteld dat hij zijn functie wil 
overdragen, omdat het lang genoeg is geweest en de functie de nodige belasting met zich 
mee heeft gebracht, maar ook omdat vers bloed en verjonging wenselijk zijn. Dat geldt zeker 
voor een vereniging die toekomstbestendig wil zijn en ook aantrekkelijk wil zijn voor jonge en 
actief dienende officieren. Er is op dit moment nog geen opvolger voorhanden. 

 
3. Vaststellen van de notulen van de 71e en 72e (Stemming 1). 

Vz neemt blad voor blad van de verslagen door. Er zijn ter vergadering geen aan- of 
opmerkingen. Bij stemming stemt de vergadering inclusief de 17 stemformulieren unaniem in 
met het vaststellen van de notulen. Vz dankt de secretaris voor de verslagen. 
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4. Gevoerde beleid over het verenigingsjaar 2019. 
a. Algemeen. Iedereen heeft kennis 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. Er zijn geen op- of aanmerkingen over het jaarverslag van de 
secretaris. Vz dankt de secretaris voor jaarverslag. 

c. Jaarverslag van de penningmeester en jaarrekening. De penningmeester geeft een korte 
toelichting. Er zijn verder geen op- of aanmerkingen over het jaarverslag van de 
penningmeester. Vz dankt de penningmeester voor het jaarverslag. 

d. Verslag van de Kascommissie 201. Vz geeft het woord aan het eerste lid van de huidige 
kascommissie Lkol (R) bd Mr C. Venemans voor een toelichting op het verslag. 

e. Dechargeverlening leden bestuur voor het gevoerde beleid (Stemming 2). Vz verzoekt de 
algemene vergadering het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid over het 
jaar 2019. Bij stemming stemt de vergadering inclusief de 17 stemformulieren unaniem in 
met verlenen van decharge aan het bestuur over het jaar 2019. Vz dankt voor het gestelde 
vertrouwen en spreekt dank uit aan secretaris, penningmeester, overige bestuursleden, 
administrateur en kascommissie. 

 
5. Begroting 2020 (Stemming 3). 

Penningmeester geeft korte toelichting. Na een discussie en korte verwarring over het jaar van 
de begroting (gaat immers over de begroting van een reeds afgesloten jaar), zijn er verder geen 
vragen tav de begroting 2020. 
Bij stemming stemt de vergadering inclusief de 17 stemformulieren unaniem in met de 
begroting 2020. 

 
6. Benoeming kascommissie 2020 (Stemming 4). 

De huidige voorzitter, Maj (R) J.W.G. Hallensleben, kan statutair niet worden herkozen. Het 
bestuur draagt voor als Voorzitter Lkol (R) bd Mr C. Venemans en als eerste lid Lkol (R) bd Drs. 
R.P.M. van Mechelen, als tweede lid Maj (R) bd E.H.K. Balk en als reservelid Maj (R) bd Ing. O.P. 
Stolp 
Bij stemming stemt de vergadering inclusief de 17 stemformulieren unaniem in met de 
benoeming van de nieuwe kascommissie 2020. 
 

7. (Her)benoeming Penningmeester (Stemming 5). 
Vz dankt de penningmeester Roeland van Santvoord dat hij zich bereid heeft getoond nog een 
termijn penningmeester te willen zijn. Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld. 
Bij stemming stemt de vergadering inclusief de 17 stemformulieren unaniem in met de 
herbenoeming van de penningmeester. Daarop aansluitend meldt de vz dat er zich ondanks 
herhaalde verzoeken nog geen kandidaten hebben gemeld om als tweede penningmeester te 
gaan functioneren. Hij herhaalt zijn oproep en wijst daarbij op de kwetsbaarheid van 
eenmansfuncties in onze vereniging. 
Vz dankt ook Maj bd Jan Venekamp die een derde termijn als lid communicatie wil vervullen en 
Lkol bd Egbert Honing, die bereid is een tweede termijn als lid activiteiten te vervullen. Ook 
dankt de vz Kap (R) bd Ben Mooren die de functie van ledenadministrateur wil vervullen. Het 
bestuur (her)benoemt hen per 29 januari 2021. 
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8. Verenigingstijdschrift Sinte Barbara en VOAWeb. 
a. Sinte Barbara.  

Ons blad Sinte Barbara is van hoge kwaliteit en voorziet in een behoefte. Dat geldt zeker in 
deze tijden waarin we weinig kunnen ondernemen en elkaar niet kunnen ontmoeten. Mijn 
dank daarvoor gaat uit naar de redactie met als eindredacteur Kol bd Teun Baartman. 

b. VOAWeb.  
Zoals besproken en goedgekeurd in de Ledenraad is onze vernieuwde website aangevuld en 
vervolmaakt. Los van het professionele aanzien zijn nu allerlei handige functies beschikbaar, 
zoals de Sinte Barbara in echt digitale vorm en een pagina waarop bedrijven zich kunnen 
presenteren. Vz spreekt zijn dank uit aan de secretaris, tevens webmaster Lkol Marcel van 
Weerd die er veel tijd en energie in heeft gestopt om dit resultaat te realiseren. Wij doen er 
alles aan om deze prachtige website zo goed mogelijk te laten functioneren en te vullen met 
relevante informatie; ik roep alle leden op daaraan bij te dragen. De webmaster geeft nog 
een korte toelichting met daarbij de mededeling dat in de komende ledenraad meer details 
zullen worden gegeven tav de eigen mogelijkheden van afdelingen om zelf publicaties te 
kunnen plaatsen. 

 
9. Vaststellen Afdeling voor organisatie ALV 2021 en 2022. 

a. 2021 De Afdeling Zuid-West in samenwerking met de Afdeling Utrecht- Noord Holland. 
b. 2022 De afdeling Oldebroek heeft zich bereid getoond de ALV van 2022 te organiseren. 
 

10. Vaststellen Statutenwijziging (Stemming 6). 
Allereerst bedankt de vz Cees Venemans die ons als oud-notaris bij deze laatste 
statutenwijziging, net als vele malen in het verleden, met raad en daad terzijde heeft gestaan. 
Aan de statutenwijziging waarover wij vandaag spreken ligt een discussie van enige jaren ten 
grondslag over de toekomst van de VOA waarbij de Ledenraad nauw betrokken is geweest. Vz 
heeft de leden van de vereniging hierover bij diverse gelegenheden geïnformeerd. De 
uitkomsten van die discussie hebben geleid tot een wijzigingsvoorstel voor de statuten (en HR). 
Tijdens de extra 72e ALV van 23 oktober 2019 werd ingestemd met die wijzigingsvoorstellen. De 
aangepaste statuten werden vervolgens aangeboden aan een notaris die in een artikel een 
strijdigheid met de wet aantrof. Het betrof de benoeming van bestuursleden door het bestuur 
zelf (Artikel 12.2.c.). Het bestuur was dus gedwongen de strijdigheid weg te nemen en het 
gewijzigde voorstel opnieuw ter goedkeuring aan te bieden aan de leden. Bespreking daarvan in 
de geplande ALV van vorig jaar kon niet doorgaan vanwege de coronacrisis. Door het 
gedwongen uitstel werd van de gelegenheid gebruik gemaakt nagekomen detailcommentaar in 
de statuten te verwerken. De aldus gewijzigde statuten zijn als vergaderstuk op VOAWeb 
geplaatst.  
Bij lezing daarvan door Cees Venemans bleken er nog enige redactionele wijzigingen 
noodzakelijk die niet van invloed zijn op de strekking der artikelen. Hij wees bovendien op een 
nieuwe passage die strijdig blijkt te zijn met de wet en die geschrapt dient te worden. Vz stelt de 
volgende behandelprocedure voor. Vz zal kort door de inhoudelijke wijzigingsvoorstellen gaan 
en de nodige toelichting geven en gaat voorbij aan een toelichting op redactionele 
aanpassingen. Vz zal de vergadering bij artikel 21.1 wijzen op de zin die strijdig is met de wet. De 
leden kunnen per artikel opmerkingen plaatsen, waarna, na bespreking en eventuele 
aanpassingen, per gewijzigd artikel om instemming zal worden gevraagd. Aan het eind stelt vz 
de vraag of de deelnemers aan de vergadering met het gehele wijzigingsvoorstel kunnen 
instemmen. Na instemming zullen we de wijzigingsvoorstellen voorleggen aan de notaris. 
 
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 
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grondgebonden luchtverdediging hebben beëindigd. Bij stemming stemt de vergadering 
inclusief 16 stemformulieren unaniem in, één onthouding (stemformulier). 
Artikel 12. De aanpassing van vooral Lid 1 ziet toe 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. Bij stemming stemt de 
vergadering inclusief 16 stemformulieren unaniem in, één onthouding (stemformulier). 
Artikel 15. Lid 2 introduceert de functie van afdelingscoördinator voor die afdelingen die niet 
meer in staat zijn een volwaardig bestuur uit te brengen. Bij stemming stemt de vergadering 
inclusief 16 stemformulieren unaniem in, één onthouding (stemformulier). 
Artikel 17. Lid 1.c. heeft betrekking op de gezamenlijke jaarplanning, waarbij de Ledenraad ook 
advies geeft over de plannen van het bestuur. Bij stemming stemt de vergadering inclusief 16 
stemformulieren unaniem in, één onthouding (stemformulier). 
Artikel 18. Lid 3.a. is een vereenvoudiging van het oude Lid 3.a. en handelt over de indeling van 
actief dienende leden. Sub c. 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. Bij stemming stemt de vergadering inclusief 16 stemformulieren 
unaniem in, één onthouding (stemformulier). 
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. Bij stemming stemt de vergadering inclusief 16 stemformulieren unaniem in, 
één onthouding (stemformulier). 
Artikel 21. In Lid 1 dient de tweede zin te vervallen die stelt dat in geval van calamiteiten de 
termijn van 6 maanden (voor het houden van de ALV na afloop van het verenigingsjaar) kan 
worden aangepast. Die zin is strijdig met de wettelijk vastgelegde bevoegdheid die de ALV 
toekomt. Bovendien is het een bepaling voor een tijdelijke situatie; die niet in statuten moeten 
worden opgenomen. Bij stemming stemt de vergadering in. Aansluitend wordt bij de stemming 
over het hele voorstel unaniem door de vergadering ingestemd met de wijzigingen van de 
statuten, inclusief het gestelde in de nota van aanpassingen van Cees Venemans. 

 
11. Vaststellen wijziging Huishoudelijk Reglement (stemming 7). 

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. Bij stemming stemt de vergadering inclusief 16 stemformulieren 
unaniem in, één onthouding. 
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. Bij 
stemming stemt de vergadering inclusief 16 stemformulieren unaniem in, één onthouding 
(stemformulier). 
Artikel 4. Poogt onder andere het voor afdelingen makkelijker te maken bestuursfuncties gevuld 
te krijgen. Lid 3 geeft nog aanwijzingen over de afdelingscoördinator. Bij stemming stemt de 
vergadering inclusief 16 stemformulieren unaniem in, één onthouding (stemformulier). 
Artikel 5. Werkt de al genoemde systematiek voor de jaarplanning verder uit. Bij stemming 
stemt de vergadering inclusief 16 stemformulieren unaniem in, één onthouding (stemformulier). 
Artikelen 6 t/m 9. Bevatten bepalingen omtrent de AVG om zodoende de verplichtingen van de 
Vereniging op dit gebied te formaliseren. Bij stemming stemt de vergadering inclusief 16 
stemformulieren unaniem in, één onthouding (stemformulier). Bij stemming over het gehele 
wijzigingsvoorstel stemt de vergadering inclusief 16 stemformulieren en één onthouding 
(stemformulier) unaniem in met de wijzigingen het huishoudelijk reglement.  
Rob van Mechelen heeft in aansluiting aan dit agendapunt nog een opmerking ten aanzien van 
de moeilijkheden die de AVG oplevert voor de afdelingen. Het bijhouden van de gegevens van 
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mensen die geen AVG-verklaring hebben getekend blijft een grote uitdaging. Hij vraagt het 
bestuur hier nog eens naar te kijken. NB: tijdens de rondvraag komt Jan Mulder hier nog een 
keer op terug. Zie agendapunt 12. 

 
12. Rondvraag. 

Roeland van Santvoord geeft de meest recente ledenaantalgegevens: 843 leden incl donateurs 
en begunstigers. 
Rob van Mechelen: Geeft aan dat de afd ZW ervaren heeft dat het omzetten van een 
bankrekeningnummer bij ING ivm een bestuurswisseling leidt tot problemen omdat de 
afdelingen in tegenstelling tot het bestuur geen lid is van de KvK. Bestuur geeft aan te kijken wat 
de inschrijving bij de KvK van het bestuur in deze zou kunnen bijdragen aan de oplossing van dit 
probleem. 
Jan Mulder: Geeft aan dat het mogelijk goed zou zijn als het bestuur nogmaals een poging doet 
de leden die nog geen AVG-verklaring hebben getekend door deze te benaderen met een “Lieve 
brief” in plaats van het intimiderende formulier AVG-verklaring. Vz geeft aan eea nogmaals te 
bespreken tijdens de komende ledenraadvergadering. 
Chris van Malkenhorst: Dankt het bestuur voor de steun die de afdelingen mochten ontvangen 
in de vorm van een financiële ondersteuning voor een december-presentje voor de leden van de 
afdeling. 

 
13. Sluiting. 

Vz sluit de vergadering om 15.33 onder dankzegging aan de deelnemers van de vergadering. 
 


