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Agendapunt 4 (gevoerde beleid over het verenigingsjaar 2020) 
Agendapunt 4.a. (Jaarverslag van de secretaris) 
 
JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER HET VERENIGINGSJAAR 2020 
 
Dit jaar een korter verslag van de secretaris dan u gewend bent. De reden hiervoor is uiteraard de 
COVID-19 pandemie die onze activiteiten danig in de weg zat.  Het bestuur vergaderde drie keer 
fysiek en had daarnaast veelal digitaal contact. 
 
Wat nog net wel kon doorgaan was de jaardag 2020. Een delegatie van onze vereniging bestaande uit 
achttien niet actief dienende leden nam op 9 januari 2020 op uitnodiging van de wapenoudste deel 
aan de artilleriejaardag te Oldebroek. 
 
Dit jaar stond met name in het teken van de statuten wijzigingen en de start van de nieuwe website. 
De voorjaarsvergadering met de ledenraad was de eerste keer dat de vereniging digitaal ging. In een 
uitgebreide vraag en antwoord sessie via mail hebben bestuur en de leden van de ledenraad alle 
belangrijke zaken naar behoren en met wederzijdse instemming kunnen behandelen. Hiermee waren 
ook de voorbereidingen voor de ALV 2020 gereed. Echter zo als bekend heeft deze na een aantal 
annuleringen pas plaats gevonden op 29 januari 2021. 
 
Op 4 mei vond in zeer afgeslankte vorm de jaarlijkse Dodenherdenking op de Knobbel plaats. Onze 
voorzitter heeft daar acte de presence gegeven. 
 
De tweede vergadering van het bestuur en de leden van de ledenraad die zou plaatsvinden in juni is 
wegens de pandemie en geen noemenswaardige agendapunten niet doorgegaan. 
 
ABC 
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 is overeengekomen dat 
deze konden worden doorgeschoven naar 2021. Op 17 sep 2020 is 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 waren er veel complimenten voor de publicaties die zijn geplaatst 
in ons vakblad Sinte Barbara. Ondanks Covid-19 restricties zijn de contacten met bedrijven gebleven 
en uitgebreid. ABC is voor het derde jaar op rij in staat geweest om de facturen van Sinte Barbara te 
voldoen. Daarnaast is de verwachting dat dit doel ook in 2021 zal worden behaald. Hiertoe heeft ABC 
nu een nieuw aanbod kunnen lanceren bij bedrijven. Het is op de nieuwe website mogelijk gemaakt 
dat de participanten publiceren in een apart gedeelte op de website. 
 
Op vrijdag 18 sep 2020 kwamen zo’n 36 Golfers bijeen op de Hattemse Golf&Country Club voor het 
zesde GUNNERSGOLFTOERNOOI. Het succes van het toernooi is groot te noemen. Er was een 
maximale deelname van 36 spelers en dus moesten er zelfs spelers teleurgesteld worden. Het 
toernooi is dus populair ondanks het feit dat men zelf de kosten draagt. Het is een mix van spelers 
vanuit verschillende richtingen maar met één ding gemeen en dat is het plezier in het spel. De 
winnaar van het toernooi (adj bd Ruud Mutters) draagt met trots de GUNNERSJACKET. Alle spelers 
werden ook nog verrast met een prachtige golftrui incl het GGT logo die werd door Peter Aldewereld 
aangeboden. Andere sponsoren deden nog een duit in het zakje waardoor men kon terugkijken op 
een prachtig toernooi dat ondanks alle COVID bepalingen toch kon plaatsvinden. 
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Op 7 oktober vond weer een fysieke ledenraad vergadering plaats. Naast goede inhoudelijke 
discussies met name over de statutenwijzigingen reikte onze voorzitter de VOA legpenning, met als 
inscriptie “Betrokken en meedenkend” uit aan Ben Mooren voor zijn jarenlange inzet als lid van de 
ledenraad namens de afdeling Zuid-West. 
 
De Sinte Barbara is in 2020 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. Vanaf Sinte Barbara 2021-I wordt deze ook in volledig digitale vorm met zoekfuncties 
aangeboden. De laatste twee jaargangen zijn inmiddels ook in deze vorm te benaderen op de 
website. 
 
In 2020 heeft de grote transformatie van onze website plaatsgevonden. De uitgever van de Sinte 
Barbara heeft een prachtige nieuwe website gemaakt. Deze is niet alleen qua lay-out identiek aan 
ons blad en zo dus met hetzelfde professionele karakter maar voldoet nu ook aan alle (veiligheids) 
eisen van de toekomst 
 
Het ledenbestand op 1 januari 2021: 834 leden, inclusief begunstigers en donateurs.  
 
 
 
Oosterbeek, 1 maart 2021     Lkol M. van Weerd 

Secretaris.  
 


