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Agendapunt 4 (gevoerde beleid over het verenigingsjaar 2021) 
Agendapunt 4.a. (Jaarverslag van de secretaris) 
 
JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER HET VERENIGINGSJAAR 2021 
 
Ook dit jaar een korter verslag. COVID 19 hield de vereniging ook in 2021 in haar greep. Geen 
activiteiten en online vergaderen.  
 
 
Dit jaar stond wederom in het teken van de statutenwijzigingen en de verdere uitrol en verbetering 
van de nieuwe website. De eerste vergadering van 2021 was de ALV 2020 op 29 januari, die vanwege 
COVID nog steeds geen doorgang had kunnen vinden. Tijdens de vergadering is aan het bestuur 
decharge verleend na goedkeuring van de financiële stukken. De penningmeester is tijdens de 
vergadering na goedkeuring van de aanwezigen herbenoemd tot 2024. Tevens hebben de leden 
communicatie en activiteiten aangegeven hun termijn te willen verlengen. Ben Mooren wordt 
voorgesteld als de nieuwe administrateur van de vereniging. Belangrijkste punt uit de ALV was de 
goedkeuring door de leden van de nieuwe statuten en het Huishoudelijk Reglement. De vergadering 
stemt unaniem in met de concepten die voorliggen. De gang naar de notaris is nu vrij. De voorzitter 
bedankt Cees Venemans voor zijn niet aflatende inzet het bestuur te adviseren bij het tot stand 
komen van de statuten. 
De voorjaarsvergadering met de ledenraad is ook digitaal gehouden. In een uitgebreide vraag-en-
antwoordsessie via mail hebben bestuur en de leden van de ledenraad alle belangrijke zaken naar 
behoren en met wederzijdse instemming kunnen behandelen. Daarnaast kon het bestuur melden dat 
de notulen op 8 maart waren gepasseerd bij de notaris en ook vanaf dat moment de vigerende 
statuten van de vereniging vertegenwoordigen. 
 
Op 4 mei vond in zeer afgeslankte vorm de jaarlijkse Dodenherdenking op de Knobbel plaats. Onze 
voorzitter heeft daar acte de presence gegeven. 
 
Op 21 mei vond de tweede ALV in 2021 plaats, deze keer die over het jaar 2021. Ook deze 
vergadering vond digitaal plaats. Tijdens de vergadering wordt ook over het jaar 2021 decharge 
verleend aan het bestuur. Daarnaast heeft de voorzitter de leden geïnformeerd over het eind 2021 te 
openen veteranenhuis voor artilleristen in een van de paviljoens van de historische collectie. 
Voorzitter verzoekt ter vergadering aan de leden of zij in kunnen stemmen met het ter beschikking 
stellen van €2000,- uit VOA gelden om de inrichting van het huis te realiseren. De vergadering stemt 
unaniem in met dit voorstel. Tijdens de vergadering wordt de voorzitter nog verrast als de secretaris 
hem verrast met een diner-bon voor hem en Aggie voor zijn niet aflatende inzet temeer hij al ruim 
over de uiterlijke datum zijn functie op zo’n enthousiaste manier blijft uitoefenen. De geste wordt 
door de voorzitter gewaardeerd hij bedankt de leden voor de verrassing. Tijdens de vergadering krijgt 
Kelvin de Richemont de VOA-legpenning uitgereikt door de voorzitter met als inscriptie “bevlogen en 
inspirerend”. Piet Antonissen, al in het bezit van een VOA-legpenning, krijgt van de voorzitter deze 
keer een VOA legpenning met oorkonde met als inscriptie “Drijvende Kracht”. 
 
ABC 
Nagenoeg alle geplande activiteiten werden dit jaar afgelast of in zeer sterke mate gereduceerd qua 
bezoekersaantallen. In de planning stond een volledig live FSS-2021 event voor 23 sep. Na beraad 
van de C-VUSTCO is in juli besloten om het geheel om te zetten naar een Online event met een zeer 
gering aantal live bezoekers en participanten. De switch had veel voeten in de aarde, want zo’n 
online event was nog nooit gedaan. Toch slaagde ABC erin om tezamen met het VUSTCO een goed 
gewaardeerd online event te organiseren. 
De ABC 2022 planning werd d.d. 4 nov 2021 gestart op de Ltgen Bestkazerne. C-DGLC was gastheer 
tijdens de COMPANY briefing. Zo’n 30 personen waren vanuit verschillende bedrijven en Defensie 
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aanwezig en werden onder andere gebriefd over het GBAMD-symposium van d.d. 9 juni 2022. 
Sprekers en een perfecte maaltijd maakte het tot een succesvolle bijeenkomst. ABC heeft als benefit 
bij het opstellen van dit verslag de zekerheid van de deelname van 10 bedrijven tijdens GBAMD 2022. 
Deze toezegging leidt tot zowel geplande deelname aan het GBAMD maar ook tot een aantal ABC 
packagedeals voor 2022. Ook werden wederom complimenten in ontvangst genomen voor de 
publicaties die werden geplaatst in het vakblad Sinte Barbara. Bedrijven zien een meerwaarde in het 
aanleveren van artikelen en een toename hiervan geeft aan dat we hiermee iets bieden wat 
bedrijven aantrekt. Na twee “COVID-restrictie jaren” zijn de contacten met bedrijven gebleven en 
deels 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 en dat we daarnaast ook de betaling hebben gedaan voor de 
aanpassingen voor de VOA-website. De verwachting is dat we in 2022 het financiële doel: Bekostiging 
van Sinte Barbara, zullen behalen. 
 
Op 27 oktober vond weer een fysieke ledenraad vergadering plaats. Tijdens de vergadering worden 
de normale agendapunten zonder bijzonderheden afgewerkt. De voorzitter inventariseert bij de 
afdelingen wat de gevolgen tot nu toe zijn en vraagt of het bestuur nog wat kan betekenen. Tot slot 
meldt de voorzitter dat er na lang zoeken een opvolger voor zijn functie is bereid gevonden per mei 
2022 de nieuwe voorzitter te worden. Lgen b.d. Leo.J.A. Beulen zal indien er zich geen andere 
kandidaten aanmelden worden voorgedragen als nieuwe voorzitter van de vereniging.  
 
 
In 2021 is onze website verder geprofessionaliseerd. Ook zijn er inmiddels een aantal redacteuren op 
afdelingsniveau die langzaam taken gaan overnemen van de webmaster.   
 
Het ledenbestand op 1 januari 2022: 811 leden, inclusief begunstigers en donateur.  
 
 
 
Oosterbeek, 1 maart 2022     Lkol M. van Weerd 

Secretaris.  
 


