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Notulen Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering VOA 2022, 19 mei 2022 
 
1. Opening. 

• Welkom.  
Vz opent de vergadering om 10.58 en heet iedereen van harte welkom. In het bijzonder heet 
hij welkom ons erelid Genmaj b.d. Paul Messerschmidt en onze Wapenoudste en 
vicevoorzitter Genmaj Wilfred Rietdijk. Hoewel alle Korpscommandanten Kol Michel Roelen 
(KVA), Lkol Jeffrey van der Veer (KRA) en Kol Jos Kuijpers (KLUA) zich hadden aangemeld en 
ook graag aanwezig waren geweest heeft de situatie in de wereld dit op het laatste moment 
verhinderd. C-KVA zal in de middag aansluiten. 
Vz dankt iedereen voor de moeite die men heeft genomen deze ALV bij te wonen. Dat is 
belangrijk omdat dit het enige moment in het jaar is dat de leden zich als lid formeel kunnen 
uitspreken tegenover het bestuur. Deelname is ook van belang omdat is gebleken dat in veel 
verenigingen mensen er moeite mee hebben de draad weer op te pakken na alle 
beperkingen van de coronapandemie. Vz hoopt dat deze ALV de aanzet kan vormen voor 
samenkomsten zoals we die gewend waren in onze Vereniging bij de ene of andere activiteit 
waarbij directe contacten essentieel zijn. Ten slotte waardeert de vz de aanwezigheid van de 
leden omdat dit zijn laatste ALV als voorzitter is. 

• Vz dankt de Afdeling Oldebroek voor het organiseren van deze ALV en het aansluitende 
interessante programma. 

• Leden die ons zijn ontvallen. 
Vz verzoekt de leden op te staan bij het voorlezen van de namen.  
Kap (R) b.d. E.J. van Wolfswinkel, Lkol b.d. H. Niemeijer, Lkol b.d. C.J.J. Scheffers, Elnt (R) b.d. 
Ir S. Birkenfeld, Lkol b.d. J.E.A. Imkamp Le Pin Haut, Bgen b.d. KMAR Drs A.D. Vriezen, Elnt (R) 
b.d. Jhr Mr A.A. Loudon, Elnt (R) b.d. P.L. Albers, Kap b.d. L. Sikkema, Kol b.d. J. Smit, Maj b.d. 
A. Hopmans, Lkol b.d. G.J.C. Claasz Coockson, Maj b.d. B.A. Schelling, Genm b.d. H. Leeflang, 
Kap (R) b.d. J.C. Mol, Kap (R) b.d. H. van ’t Veen, Kap b.d. P.H.L. Kockelkoren, Elnt (R) G.B. 
Gleis, Kap (R) b.d. J.W.Ph. Wolff, Elnt (R) b.d. Ir K. ’t Mannetje, Elnt (R) b.d. Mr G.J. Bijleveld, 
Kol b.d. E.J. Oldenziel. 
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 daarop mochten ontvangen. 

• Stichting ABC en Ground Based Air & Missile Defence (GBMAD)-symposium. Na de nodige 
beperkingen op het gebied van symposia de afgelopen coronatijd, is het goed dat er nu weer 
een echt symposium kan plaats vinden, ditmaal in de Peel bij het Defensie Grondgebonden 
Luchtverdedigingscommando (DGLC) op 9 juni. Dat is vakinhoudelijk van belang, maar ook 
goed voor onze Vereniging. De onafhankelijke Stichting ABC verleent er haar steun aan, zoals 
gebruikelijk de afgelopen jaren bij andere symposia, en vervult een brugfunctie naar het 
bedrijfsleven, waarvan wij als Vereniging profiteren door de inkomsten die worden 
gegenereerd. Daarvoor zijn symposia onmisbaar, aangezien het bedrijfsleven zich daar kan 
presenteren en informatie kan uitwisselen met Defensie. Met die inkomsten zijn we in staat 
ons verenigingsorgaan de Sinte Barbara uit te brengen en kunnen we onze contributie laag 
houden. Vz dankt Lkol b.d. Kelvin de Richemont en de overige bestuursleden van de Stichting 
ABC voor wat zij tot stand hebben gebracht in nauw contact met het bedrijfsleven waardoor 
wij als Vereniging voldoende financiële armslag hebben om te kunnen doen wat we van 
belang achten voor onze leden. 

• Galafeest. Het galafeest zal op 12 oktober de frisse herstart maken die vorig jaar door de 
coronabeperkingen niet mogelijk bleek en afgelast moest worden. Op initiatief van secretaris 
Lkol Marcel van Weerd en het lid Externe Betrekkingen en Netwerken Maj Dennis 
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Schotmeijer zijn wederom de voorbereidingen gestart en een aantal jonge en enthousiaste 
officieren heeft zich ook weer 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 roept allen op zodra mogelijk daarvoor in 
te tekenen, want een Galafeest kan alleen slagen als er veel mensen aan deelnemen. De 
inschrijving start op VOAWEB in de maand juni. 

• Nieuwe leden. In aansluiting op de vorige mededeling meldt de vz dat Maj Dennis 
Schotmeijer erin is geslaagd 9 nieuwe jonge leden te werven tijdens een voorlichtingssessie 
in april op de KMA. En er zouden er nog 3 moeten nakomen die niet bij de voorlichting 
aanwezig konden zijn. Naast deze cadetten hebben zich het afgelopen jaar nog 9 andere 
nieuwe leden aangemeld. 

• Afdeling Friesland. Het bestuur van de Afdeling Friesland heeft het bestuur gemeld dat het 
op 6 mei is afgetreden en tegelijkertijd als afdelingscoördinator Elnt (R) b.d. Ir Jan Piet ten 
Sijthoff heeft benoemd voor een periode van 2 jaar. Het bestuur van de Afdeling Friesland 
verwees daarbij naar de statutenwijziging die een dergelijke aanpassing mogelijk maakt voor 
een afdeling die geen volledig bestuur meer kan uitbrengen, maar nog wel de behoefte heeft 
om als afdeling door te gaan. Het bestuur dankt voorzitter Kap (R) b.d. Richard Steensma, 
penningmeester Lkol (R) b.d. Bert Kooistra en Elnt (R) b.d. Ir Jan Piet ten Sijthoff voor hun 
inzet voor de VOA en Jan Piet ten Sijthoff bovendien voor zijn bereidheid de kar te blijven 
trekken in Friesland. 

• Koninklijke onderscheiding. Ten slotte meldt de vz dat op 26 april ons lid van de Afdeling Den 
Haag Lkol (R) b.d. Ing. Piet Antonissen is bevorderd van Lid tot Ridder in de Orde van Oranje-
Nassau door de Staatssecretaris van Defensie Van der Maat, onder andere vanwege zijn 
verdiensten voor onze Vereniging. Het bestuur feliciteert hem van harte hiermee. 

 
3. Vaststellen van de notulen van de 74e ALV. 

Vz neemt het verslag blad voor blad door en geeft gelegenheid tot vragen of opmerkingen. Er 
zijn geen op- of aanmerkingen en vz verzoekt goedkeuring en vaststelling. De leden stemmen 
hiermee in. 
Vz dankt de secretaris voor het uitstekende verslag. 
 

4. Gevoerde beleid over het verenigingsjaar 2021. 
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 zij, 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 op het jaarverslag. 
Vz dankt de secretaris voor het jaarverslag. 

c. Jaarverslag van de penningmeester, jaarrekening 2021 en begroting 2022.  

• Penningmeester geeft een korte toelichting op de cijfers met name de rekengetallen wat 
betreft het aantal leden. 

• Lkol Stefan Ober heeft een drietal vragen over de cijfers aan de penningmeester waarop 
de penningmeester een nadere toelichting geeft en daarmee de vragen van de Lkol Ober 
naar tevredenheid beantwoord. 

• Vz verzoekt in te stemmen met de voorliggende begroting. De gehele vergadering stemt 
in met de begroting 2022. Vz dankt de penningmeester voor de begroting. 

• Vz wijst de vergadering wederom op de website waar een functiebeschrijving met oproep 
tot aanmelding is geplaatst voor de functie van tweede penningmeester. Ter vergadering 
geeft de Lkol Stefan Ober aan de functie van tweede penningmeester op zich te willen 
nemen. Een luid applaus van de vergadering bevestigd het enthousiasme van de leden 
met deze mededeling. Vz dankt lkol Stefan Ober voor zijn aanbod.  
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d. Verslag van de Kascommissie 2021. Het verslag van de Kascommissie is ter inzage op de site 
geplaatst. Vz geeft het woord aan de voorzitter van de huidige kascommissie Lkol (R) bd Drs. 
R.P.M. van Mechelen voor een toelichting op het verslag. 

e. Dechargeverlening leden bestuur voor het gevoerde beleid. Vz verzoekt de algemene 
vergadering het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid over het afgelopen 
jaar. De vergadering stemt in met de dechargeverlening.  
Vz dankt de vergadering voor het gestelde vertrouwen en dankt de secretaris, 
penningmeester, overige bestuursleden, administrateur en kascommissie. 

 
5. Benoeming kascommissie 2020. 

De huidige voorzitter, Lkol (R) bd Drs. R.P.M. van Mechelen, kan statutair niet worden herkozen. 
Het bestuur draagt voor als Voorzitter Maj (R) bd Ing. O.P. Stolp, als eerste lid Kap (R) bd Mr. J. 
Mulder en als tweed lid Maj (R) Mr. M.L. Rauwé. Er hebben zich nog geen kandidaten gemeld 
voor de functie van reserve lid. Traditiegetrouw doet de vz een oproep aan de afdelingen hun 
leden te stimuleren zich aan te melden.  
Vz verzoekt de leden in te stemmen met de voordracht van de nieuwe kascommissie. Hierop 
stemt de vergadering in met de voordracht. 

 
6. Verenigingstijdschrift Sinte Barbara en VOAWeb. 

a. Sinte Barbara.  
Ons blad Sinte Barbara is van hoge kwaliteit en voorziet in een behoefte. Dat geldt niet alleen 
in tijden waarin we weinig kunnen ondernemen en elkaar niet kunnen ontmoeten. Het blad 
biedt de mogelijkheid op de hoogte te blijven van alle wel en wee binnen de Vereniging, 
maar biedt ook een forum ter bevordering van ons vakmanschap en de discussie en 
meningsvorming daarover. Dat laatste is temeer van belang nu we als ooit grootste Wapen 
van de KL onder een kritische massa zijn gekomen waardoor instandhouding of ontwikkelen 
van dat vakmanschap niet meer vanzelfsprekend is. Vz zijn dank gaat daarvoor uit naar de 
redactie van de Sinte Barbara met als eindredacteur Kol b.d. Teun Baartman die er zijn zeer 
gewaardeerde stempel op weet te drukken. 

b. VOAWeb.  
Vz dankt de secretaris, tevens webmaster Lkol Marcel van Weerd die er veel tijd en energie 
in heeft gestopt om de vernieuwde 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. Op 22 juni zal de webmaster nog een 
lesuurtje verzorgen voor al diegenen die daar behoefte aan hebben. 

 
7. (Her)benoemingen. 

Dertien jaar geleden trad de vz aan als voorzitter, niet vermoedend dat zijn voorzitterschap zo 
lang zou gaan duren. Hoewel hij het een eer vond voorzitter te zijn en er veel plezier aan heeft 
beleefd, vindt hij het goed om na al die jaren de functie over te dragen. Vers bloed is nodig om 
de gang erin te houden, verjonging is van belang voor het imago van onze Vereniging en een 
actueel netwerk binnen de Defensieorganisatie is noodzakelijk voor het voortbestaan en de 
activiteiten van de VOA. Gelukkig heeft Lgen b.d. Leo Beulen zich bereid verklaard de functie 
over te nemen. Naast hem hebben zich geen andere kandidaten aangemeld. Voordat de vz de 
leden in de gelegenheid stelt hun stem uit te brengen, wil de vz nog kort wat zeggen. Vz dankt 
alle huidige bestuursleden met een kort woordje voor de steun die hij in zijn periode als 
voorzitter heeft mogen ontvangen. 
Uitreiking VOA-legpenning aan Lkol bd T.M. van Lieshout. 
Vz verzoekt de Lkol b.d. Tom van Lieshout voor. 
Luitenant-kolonel bd T.M. (Tom) van Lieshout heeft gedurende een periode van ongeveer elf 
jaar de afdeling voor actiefdienende officieren van de Veld- en Rijdende Artillerie geleid, vanaf 
het moment van oprichting tot heden. Juist doordat hij zich beschikbaar stelde als voorzitter van 
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deze afdeling, aanvankelijk ‘de Knobbel’ genaamd, op zijn initiatief omgedoopt tot de meer 
aansprekende naam van ‘de Gunners’, kon deze afdeling van de grond komen. Dankzij zijn niet 
aflatende inspanningen om actief dienende officieren bij de Vereniging te betrekken, kon zijn 
afdeling groeien tot de omvangrijkste met de meeste actieve leden van de VOA. Zich bewust 
zijnde van het belang van vakmanschap voor de leden van zijn afdeling, organiseerde hij tal van 
activiteiten om dat te bevorderen, zoals symposia onder de titel ‘Artillery Branding’. Hij vergat 
echter nooit dat het bij de VOA ook gaat om kameraadschap, saamhorigheid en 
traditiehandhaving, die mede de doelstellingen van de Vereniging vormen en met het 
vakmanschap, direct of indirect, bijdragen aan de eenheidsvorming en dus operationele 
inzetbaarheid. Dit kwam onder andere tot uiting in de initiatieven die hij nam voor 
samenkomsten, de attenties die hij regelde bij bijzondere gelegenheden en het instellen van ‘de 
Gunner van verdienste’, een door hem uit te reiken persoonlijke waardering. Daarnaast wist hij 
voor de Vereniging contacten te leggen met buitenlandse officieren in het vakgebied der 
grondgebonden vuursteun en ze te motiveren lid te worden van de VOA. Daarbovenop nam hij 
het initiatief om ook officieren van het vakgebied der grondgebonden luchtverdediging de 
gelegenheid te geven aan te sluiten bij activiteiten die hij organiseerde.  
Tom van Lieshout is bij dit alles een prettige collega en goede kameraad die altijd bereid is zich 
in te spannen, gevraagd of ongevraagd, ten behoeve van de VOA, het Wapen of Defensie. Mede 
ook door zijn grote gevoel voor humor, zijn inzet en zijn voorbeeldig gedrag, wist hij zijn mensen 
te stimuleren. 
Opschrift VOA-legpenning: Inzet en initiatief 
Benoeming nieuwe voorzitter. 
Dan nu de benoeming van de nieuwe voorzitter. Het bestuur draagt Lgen b.d. Leo Beulen voor 
als de nieuwe voorzitter. Vz verzoekt de leden door handopsteking in te stemmen met zijn 
ontheffing als voorzitter en de benoeming van LGen b.d. Leo Beulen als voorzitter van de VOA. 
De vergadering stemt met beide verzoeken in. 
Met de woorden: “Generaal Beulen, met het overhandigen van deze voorzittershamer draag ik 
het voorzitterschap van de Vereniging Officieren Artillerie aan u over en wens u veel plezier en 
succes.”, draagt de voorzitter zijn voorzitterschap over. 
De nieuwe voorzitter dankt Bart voor alles wat hij de afgelopen jaren heeft betekend voor de 
vereniging en dankt hem voor jarenlange inzet. 
 

8. Algemene Ledenvergadering 2023 en 2024 
a. De algemene ledenvergadering 2021 heeft (onder agendapunt 9) ingestemd met het voorstel 

om de Afdeling Gelderland als organiserende afdeling voor de algemene ledenvergadering 
2023 te laten optreden. 

b. Voor de organisatie van de algemene ledenvergadering 2024 hebben de Afdelingen Noord en 
Fryslân zich kandidaat gesteld. Vz vraagt of de leden kunnen instemmen met deze 
kandidaatstelling. De vergadering stemt in met de kandidaatstelling. 
 

9. Rondvraag 
a. Voordat de rondvraag aan de orde is schorst de vz de vergadering voor enkele minuten. 

Tijdens deze schorsing krijgt onze oud-voorzitter Bart Rosengarten uit handen van de 
Commissaris van de Koning van de provincie Overijssel de onderscheiding Ridder in de Orde 
van Oranje-Nassau uitgereikt. 

b. Na de schorsing zijn er een aantal vragen 
i. Elnt (R) b.d. J.F.W.J.B. Hekking vraagt of er nog iets gedaan wordt aan de bibliotheek functie 

van de HCKVA. Vz bedankt voor de vraag en geeft aan deze vraag door te zetten aan het 
museum en er in een later stadium op terug te komen. 

ii. Maj (R) b.d Ing D.H.H. Heyse vraagt of er meer ruchtbaarheid gegeven kan worden aan de 
dodenherdenking op 4 mei op de Knobbel. Vz geeft aan dit een goed idee te vinden en zal 
kijken in hoeverre eea binnen de richtlijnen valt en er later in een ledenraad vergadering op 



 5 

terug te komen. 
 

10. Niets meer aan de orde, sluit onze nieuwe voorzitter de vergadering om 12.05. 
 
Na de vergadering meldt de Kap (R) M. van Berkel zich bij de nieuwe voorzitter van de kascommissie 
aan als reserve-lid kascommissie. 
 

 
 

 
 
 
 


