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Notulen van de (digitale) 74ste Algemene Ledenvergadering VOA 2021, 21 mei 2021. 
 
1. Opening. 

Vz opent de vergadering om 14.08 uur. Vz heet iedereen van harte welkom bij de tweede 
virtuele ALV van dit jaar. Die van 29 januari betrof achterstallig onderhoud van het vorige jaar. 
Gezien de onzekerheid over wat de coronatoekomst gaat brengen, wordt vandaag de verplichte 
vergadering van dit jaar in de geplande maand gehouden. We hebben dan onze handen vrij om, 
later dit jaar zodra dit mogelijk is een fysieke bijeenkomst te houden voor de rest van het ALV-
programma met alle leden die daar behoefte aan hebben. 
Vz dankt al degenen die hebben gereageerd op de oproep voor deze virtuele vergadering. Vz 
spreekt de hoop uit dat we de volgende keer weer op een normale manier kunnen 
samenkomen; dan zal de belangstelling, zonder virtuele barrières, ongetwijfeld ook groter zijn. 
Voor deze vergadering hebben 46 leden gereageerd, waarbij 27 aanmeldingen voor de 
vergadering en door invullen van het stemformulier (19 leden) of beide (3 leden). Er hebben zich 
6 leden afgemeld. Er zijn vooraf geen vragen gesteld. Vz legt de stemprocedure uit: 

o De deelnemers aan de vergadering die reeds het stemformulier hebben ingevuld, 
stemmen tijdens de vergadering niet meer mee. 

o De deelnemende bestuursleden stemmen ook niet mee. 
o Vz geeft bij iedere stemronde aan wanneer de stemming is geopend en wanneer 

gesloten. Stemming vindt plaats door handopsteken. 
o Bij de uitslag van de virtuele stemming worden de schriftelijk uitgebrachte stemmen 

opgeteld. Het totaal aan aldus uitgebrachte stemmen bepaalt het resultaat. 
o Vz verzoekt de microfoon alleen aan te zetten als een lid wil spreken. 

Vz verzoekt de deelnemers aan de vergadering op te staan en leest de lijst met overledenen 
voor.  
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, Lkol bd P.J. Pol, Kol bd J. de 
Haan, Lkol bd J. de Koning, Maj b.d. A.W. van Drecht, Kap (R) b.d. H.M.M. Schreurs, Elnt (R) b.d. 
A.A. Knol. 
Vz verzoekt om een moment stilte. 
 

2. Mededelingen van de voorzitter. 

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

• Net als tijdens de vorige ALV meldt de vz dat de Stichting ABC is blijven investeren in goede 
contacten met het bedrijfsleven en dat er daardoor financieel gezien nog geen grote 
problemen zijn. Van belang is dat het vuursteunsymposium dit jaar kan doorgaan zodat de 
bedrijven de gelegenheid krijgen zich te presenteren. Er zijn diverse opties ontwikkeld, 
waardoor het symposium zonodig virtueel kan plaatsvinden als de omstandigheden daartoe 
dwingen. Lkol b.d. Kelvin de Richemont geeft op verzoek van de vz nog een korte toelichting. 

• Het galafeest zal op 14 oktober een frisse herstart maken. Op initiatief van de secretaris Lkol 
Marcel van Weerd en het lid Externe Betrekkingen en Netwerken Maj Dennis Schotmeijer 
zijn de voorbereidingen gestart. Een aantal jonge en enthousiaste officieren heeft zich bereid 
verklaard mee te helpen bij de organisatie. Het zal een feest in stijl zijn, maar toch 
laagdrempelig door eenvoud van opzet en geen entreegeld om een zo groot mogelijke 
deelname te stimuleren. Vz gaat ervan uit dat er tegen die tijd geen beperkingen meer zullen 
zijn en roept de afdelingen op hun leden te stimuleren deel te nemen. De secretaris geeft op 
verzoek van de vz nog een korte toelichting waarbij hij benadrukt dat dé succesfactor voor 
het Gala de aanwezigheid van zoveel mogelijk leden zal zijn en roept iedereen ter 
vergadering op het evenement zo breed mogelijk uit te dragen. 
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• In aansluiting hierop meldt de vz dat Maj Dennis Schotmeijer erin is geslaagd achttien 
nieuwe jonge leden te werven. Een aantal na een virtuele voorlichtingssessie met de KMA 
een ander deel daarna nog. 

• In de vorige ALV werd een oproep gedaan een wat eenvoudigere tekst over de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) op de website te zetten om aldus meer leden te 
bewegen een getekende toestemming te geven voor het gebruik van hun persoonsgegevens. 
Dat is inmiddels gebeurd. Daarbij is tevens een button op de voorpagina van de site geplaatst 
waardoor men bij een digitaal formulier uitkomt dat na invulling direct naar de secretaris 
gaat. Vz hoopt dat het wat oplevert. Vz meldt tevens dat dit de laatste poging van het 
bestuur is om leden de verklaring te laten tekenen. Mogelijk kunnen afdelingsbesturen nog 
stimulerend optreden. 

• Vz geeft aan dat op 8 maart de gewijzigde statuten, waarover we hebben gestemd tijdens de 
laatste ALV, zijn gepasseerd. Bij het passeren van de statuten was het bestuur zich ervan 
bewust dat in het kader van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) een 
verdere aanpassing van de statuten noodzakelijk is. Het bestuur heeft gemeend de door de 
leden goedgekeurde statutenwijziging eerst af te handelen, mede omdat het hele 
wijzigingsproces lang heeft geduurd, en later een nieuw wijzigingsvoorstel in te dienen om te 
voldoen aan de WBTR. De wet geeft ons ook de tijd (vijf jaar) om de statuten daarop aan te 
passen, maar per 1 juli, als de wet in werking treedt, moeten we natuurlijk wel aan de 
bepalingen voldoen. Vz noemt er daarvan twee die in de statuten van een rechtspersoon 
zoals onze vereniging moeten zijn opgenomen: 
o Een bestuurder mag niet meer stemmen kunnen inbrengen dan de overige bestuursleden 

samen. Dit is al geregeld in onze huidige statuten, waarin staat dat elke bestuurder één 
stem heeft. 

o De statuten moeten bepalingen bevatten over de wijze waarop de uitoefening van taken 
en bevoegdheden voorlopig wordt geregeld in geval van ontstentenis of belet van alle 
bestuursleden. 

De wet bevat uiteraard nog veel meer bepalingen, onder andere over de persoonlijke 
aansprakelijkheid van bestuursleden als de zaken in de rechtspersoon niet lopen zoals ze 
zouden moeten en er sprake is van ernstige nalatigheid. We kunnen op dit moment nog niet 
helemaal overzien wat de gevolgen zijn van de WBTR voor ons en we zijn doende meer 
duidelijkheid te krijgen, bijvoorbeeld over de gewenste bestuursstructuur. We houden u op 
de hoogte van de ontwikkelingen. Bij noodzakelijke actie zullen we interim een aantal 
bepalingen opnemen in het huishoudelijk reglement. 

• Vz maakt gewag van de inrichting van het veteranenhuis voor artilleristen op de Legerplaats 
bij Oldebroek. In een van de panden van het museum wordt op dit moment gewerkt aan de 
inrichting met het streven te kunnen openen in september dit jaar, de vrijdag voorafgaande  
aan open-monumentendag. Ten behoeve van de bedrijfsvoering van het veteranenhuis zal 
er een aparte stichting worden opgericht. De inrichting en aankleding van het veteranenhuis 
kost uiteraard een paar stuivers en vz verzoekt ter vergadering of de leden kunnen 
instemmen met de uitgave van €2000,-- uit de gelden van de officierscantine. Unaniem 
wordt dit verzoek van de vz ondersteund. Penningmeester geeft aan eea direct in de 
begroting 2021 te verwerken. Rob van Mechelen vraagt vz of dit veteranenhuis niet 
differentieert in type veteraan. Vz geeft aan dat iedereen van de ruimte en de geboden 
diensten gebruik kan maken. 

 
3. Vaststellen van de notulen van de 73e (Stemming 1). 

Blad voor blad neemt de vz het verslag door en geeft gelegenheid tot vragen of opmerkingen. Er 
zijn geen op of aanmerkingen en bij stemming wordt unaniem (incl de stemformulieren) 
ingestemd met de notulen van de 73ste ALV. Vz dankt de secretaris voor het verslag. 
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4. Gevoerde beleid over het verenigingsjaar 2020. 
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 beiden, 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. Vz dankt de secretaris voor 
het jaarverslag. 

c. Jaarverslag van de penningmeester en jaarrekening. Er zijn geen op of aanmerkingen. Vz 
dankt de penningmeester voor het jaarverslag. 

d. Verslag van de Kascommissie 2020. Op 8 mei is het verslag ter inzage op de site geplaatst. Vz 
geeft het woord aan de voorzitter van de huidige kascommissie Lkol (R) bd Mr C. Venemans 
voor een toelichting op het verslag. Cees Venemans geeft aan dat het geen eenvoudige taak 
was dit keer in verband met de coronabeperkingen. Hij draagt verder aan dat dit bij de 
volgende kascontrole in acht dient te worden genomen. De controle liet geen 
onvolkomenheden zien en hij stelt de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen 
over het verenigingsjaar 2020. 

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 
afgelopen jaar. Bij de stemming wordt unaniem (inclusief de stemformulieren) voor de 
decharge van het bestuur gestemd. Vz dankt de vergadering voor het gestelde vertrouwen 
en spreekt zijn dank uit aan secretaris, penningmeester, overige bestuursleden, 
administrateur en kascommissie. 

 
5. Begroting 2021 (Stemming 3). 

Penningmeester heeft geen aanvullingen op de begroting met dien verstande dat de begroting 
nog aangepast zal worden naar aanleiding van het genomen besluit omtrent het veteranenhuis. 
Er zijn verder geen vragen of opmerkingen. Bij stemming wordt unaniem ingestemd met de 
voorliggende begroting. Als bijlage van dit verslag vindt u de aangepaste begroting. 
Aansluitend wijst de vz nogmaals op het belang van een tweede penningmeester. Op de website 
staat een functiebeschrijving met oproep tot aanmelding voor de functie van tweede 
penningmeester. 

 
6. Benoeming kascommissie 2021 (Stemming 4). 

De huidige voorzitter, Lkol (R) bd Mr C. Venemans, kan statutair niet worden herkozen. Het 
bestuur draagt voor als Voorzitter Lkol (R) bd Drs. R.P.M. van Mechelen en als eerste lid Maj (R) 
bd Ing. O.P. Stolp. Er hebben zich nog geen kandidaten gemeld voor de functie van tweede lid 
en die van reserve lid. Traditiegetrouw doet de vz een oproep aan de afdelingen hun leden te 
stimuleren zich aan te melden. Ons lid Jan Mulder geeft ter vergadering aan de functie van 
tweede lid op zich te willen nemen. Vz dankt hem hiervoor en constateert dat voor het komend 
jaar alleen nog een reserve-lid wordt gezocht. Bij stemming over de voordracht van de 
kascommissie staat de vergadering unaniem (incl de stemformulieren excl één onthouding) 
achter de voordracht. 
 

7. (Her)benoemingen (Stemming 5). 
Vz geeft aan deze maand twaalf jaar voorzitter van onze Vereniging te zijn. Aangezien de 
statuten bepalen dat een bestuurslid maximaal 12 jaar in functie mag zijn, zou hij normaal 
gesproken vandaag zijn voorzittershamer moeten overdragen. Overigens heeft de vz al diverse 
malen aangegeven dat het na al die jaren goed is dat er een opvolger komt. Een overdracht is op 
dit moment niet mogelijk, maar wel op termijn. Na het nodige overleg met onder andere onze 
Wapenoudste dienen zich op enige termijn twee mogelijke oplossingen aan met twee 
verschillende kandidaten. De eerste mogelijkheid tot opvolging dient zich medio volgend jaar 
aan, de tweede medio 2023. Daarnaast worden nog andere opties onderzocht. Vz hoopt op een 
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zo spoedig mogelijke opvolging, maar kan op dit moment nog geen uitsluitsel geven. Vz geeft 
aan bereid te zijn tot dat er een opvolger beschikbaar is, doch uiterlijk tot de ALV van 2023, 
voorzitter te willen blijven, mits dat de goedkeuring van de vergadering heeft. Vz verzoekt de 
vergadering met handopsteken aan te geven of de zij kan instemmen met de voorgestelde 
oplossing. Unaniem wordt het voorstel van de vz ondersteunt, waarmee de vz voorlopig 
aanblijft.  
Secretaris bedankt de vz voor zijn niet aflatende inzet en zijn commitment door zonder meer zijn 
termijn te verlengen. Zowel bij het bestuur als bij meerdere afdelingen was de roep om de vz 
hiervoor te bedanken groot. Secretaris overhandigt de vz een  bon als dank en wenst hem en 
zijn vrouw Aggie een smakelijk maaltijd bij het omzetten van de diner bon. 
Vz dankt de secretaris voor zijn woorden en zegt de geste van het bestuur en de Vereniging 
enorm te waarderen. Hij waardeert het ook dat zijn vrouw er nadrukkelijk bij wordt betrokken 
aangezien zij hem al jaren bij al zijn activiteiten onvoorwaardelijk steunt. Ten slotte dankt hij zijn 
medebestuursleden voor hun inzet en steun, waardoor het hem ook niet moeilijk valt nog even 
door te gaan. 

 
8. Verenigingstijdschrift Sinte Barbara en VOAWeb. 

a. Vz geeft aan dat ons blad Sinte Barbara van hoge kwaliteit is en voorziet in een behoefte. Dat 
geldt zeker in deze tijden waarin we weinig kunnen ondernemen en elkaar niet kunnen 
ontmoeten. Vz dankt de redactie met name  de eindredacteur Kol bd Teun Baartman. 

b. Vz dankt de secretaris, tevens webmaster Lkol Marcel van Weerd die er veel tijd en energie 
in heeft gestopt om de website te realiseren. Wij doen er alles aan om deze prachtige 
website zo goed mogelijk te laten functioneren en te vullen met relevante informatie; vz 
roept alle leden op daaraan bij te dragen. 

 
9. Vaststellen Afdeling voor organisatie ALV 2021 en 2022. 

a. 2022 De Afdeling Oldebroek. 
Namens de Afdeling Oldebroek geeft de vz een korte toelichting. Ervan uit gaande dat er een 
normale ALV kan worden gehouden in de maand mei op het ASK, is het plan om een 
overzicht te geven van en demonstraties met het materieel en de uitrusting van de moderne 
grondgebonden vuursteun en luchtverdediging. Voor dit laatste element wordt contact 
gezocht met het DGLC; C-VustCo heeft zijn medewerking al toegezegd. Andere onderwerpen 
zijn de ontwikkeling van de persoonlijke uitrusting en de moderne schietopleiding. 

b. 2023 De afdeling Gelderland heeft zich bereid getoond de ALV van 2023 te organiseren. Als 
penningmeester van de Afd Gelderland vermeldt Lkol (R) bd Mr C. Venemans nog dat er 
momenteel drie opties worden onderzocht waaraan verschillende, soms hoge, kosten zijn 
verbonden. Er is dus nog wel wat werk aan de winkel om te trachten de kosten te reduceren. 

 
Virtuele uitreiking VOA-legpenning aan Lkol bd Kelvin de Richemont. 

Onder vermelding van de waarderingsreden reikt de voorzitter de VOA-legpenning uit aan Lkol 
b.d. Kelvin de Richemont. 
Sinds jaar en dag is de Lkol b.d. K.H. de Richemont, Kelvin, een actief VOA-lid dat in meerdere 
hoedanigheden en op vele fronten heeft bijgedragen aan successen binnen onze vereniging. 
Door zijn niet aflatende inzet maar met name vanwege zijn enorme interpersoonlijke 
vaardigheden heeft hij bij menige uitdaging de vereniging uit de brand geholpen of verder 
geprofessionaliseerd. Als vicevoorzitter van de afdeling Gunners vanaf 2014 heeft hij zich altijd 
stevig ingezet om jonge(re) officieren te betrekken bij de VOA. Ook heeft hij vanaf die periode als 
een drijvende kracht gediend bij het organiseren van diverse Artillerie Gala’s. Als lid van de 
werkgroep postactieven heeft hij bijgedragen aan de diverse documenten die moeten leiden tot 
meer betrokkenheid van postactieve militairen. Vanaf 2015 (tot 2017 i.v.m. zijn functie binnen 
ABC) wordt Kelvin lid van het bestuur als lid Netwerken en Externe betrekkingen en neemt hij de 
werkzaamheden over van het Gunners Network. Als lid N&EB spant hij zich in de afdeling GLVD 
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meer bij de VOA te betrekken. In de loop van 2016 wordt duidelijk dat de VOA genoodzaakt is 
een andere weg in te slaan om de financiering van de kosten van de Sinte Barbara te kunnen 
blijven garanderen. Kelvin is de leidende persoon die binnen een jaar de Stichting Artillery 
Business Club (ABC) uit de grond weet te stampen. Ondertussen regelt Kelvin ook nog even de 
ALV 2017 met als thema Back to the Castle. Naast de organisatie wordt ook een heel nieuwe 
opzet van de ALV, met meer focus op de activiteiten náást de ALV vanaf dan de standaard. Ook 
neemt Kelvin in 2017 het initiatief om nieuwe dassen en vlinderstrikken voor de VOA te 
ontwerpen en te laten vervaardigen en zet hij de eerste stappen naar de zogenaamde Personal 
Branding sessies ten behoeve van de officieren van de artillerie. Met name zijn nimmer aflatende 
inzet voor de Stichting ABC hebben het in 2016 ontstane probleem voor de VOA als sneeuw voor 
de zon doen verdwijnen. Zijn manier om mensen uit het bedrijfsleven te enthousiasmeren voor 
onze vereniging door altijd met een positieve houding en feeling voor mensen te werk te gaan 
heeft het mogelijk gemaakt dat de VOA tot op heden de gehele financiering van de Sinte Barbara 
met een goed gevoel in de handen van ABC kan laten. Naast deze voor de VOA onmisbare 
resultaten is Kelvin altijd een positief kritisch lid van de VOA en een hele prettige collega met 
zowel gevoel voor humor als voor stijl. 

 
Inscriptie: Bevlogen en Inspirerend. 
 

Toekenning VOA-legpenning met oorkonde aan Lkol Art (R) bd ing. P.J. Antonissen 
Onder vermelding van de waarderingsreden reikt de voorzitter de VOA-legpenning met oorkonde uit 
aan de Lkol (R) b.d. Piet Antonissen. 

Luitenant-kolonel der Artillerie bd Piet Antonissen heeft zich gedurende vele jaren en in 
verschillende hoedanigheden, direct of indirect, ingezet voor de Vereniging. Vanaf 1993 was hij 
zowel secretaris van de Afdeling Den Haag als vertegenwoordiger van die Afdeling in de 
Ledenraad. Van 1998 tot 2009 was hij eindredacteur van de Sinte Barbara en in 1998 en 2003 
was hij lid van de jubileumcommissie van de VOA. Hij was ook actief door samen met het 
Legermuseum een thematentoonstelling over ‘Nederlandse Artillerie na 1945’ te organiseren, op 
te treden als eindredacteur van een boek over reserveofficieren van de Artillerie op te treden en 
in een werkgroep te praten over de toekomst van de Vereniging. 
Deze opsomming geeft alleen door haar omvang al aan welke verdiensten Piet Antonissen heeft 
gehad en op welke wijze hij de Vereniging heeft gesteund. Maar die verdiensten werden voor 
een groot deel ook bepaald door de kwaliteit van zijn inbreng. Zijn bijdragen aan discussies, zoals 
in de Ledenraad, waren altijd positief kritisch, relevant en tijdig. Met al zijn activiteiten toonde hij 
zich een van de grote drijvende krachten achter de VOA. 
Piet Antonissen is bovendien een goede kameraad en begenadigd verteller wiens aanwezigheid 
in de ledenraad ook om die reden zeer werd gewaardeerd. 
Voor zijn grote inzet en verdiensten voor de VOA kent het bestuur de Luitenant-kolonel der 
Artillerie (R) bd ing. P.J. Antonissen de VOA-legpenning toe met oorkonde. De inscriptie op de 
legpenning luidt: 

 
Drijvende kracht 

 
10. Rondvraag. 

• Rob van Mechelen vraagt of er al een datum is voor het tweede gedeelte van de ALV 2021 
hierbij refererend naar de mogelijkheid dit te combineren met de datum van het Gala. Vz 
geeft aan dat dit nog steeds een van de opties is. 

• Jan Mulder vraagt naar de vorm van de LRV 2021-1. Vz geeft aan dat deze vergadering in 
principe fysiek zal plaatsvinden. Jan Mulder geeft aan dat Dick Heijse dan afscheid zal 
nemen als lid van de ledenraad. 
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• Kelvin de Richemont vraagt naar de status van de geplande BBQ op 1 juli 2021. Vz geeft aan 
dat deze nog steeds gepland staat en dat hij deze week contact op zal nemen met de 
organiserende afdeling, afdeling Oldebroek om te informeren over de status. 

 
11. Sluiting. 

Vz sluit onder dankzegging aan alle aanwezige leden om 15.08 uur de vergadering. 
 
Bijlage: aangepaste begroting naar aanleiding van besluit ten aanzien van Veteranenhuis Artillerie.  


