Verslag Algemene Ledenvergadering VeteranenOverBetuwe.
Datum: 10 september 2021
Locatie: zalencentrum “Onder de Toren”te Elst.
Aanwezig conform de presentielijst: 13 leden (waaronder 3 bestuursleden) en 1 gast.
Afwezig met bericht van verhindering: 7 leden (waaronder 1 bestuurslid)

Opening

.

Voorzitter Wim van Mierlo opent de vergadering om 19.34 uur en heet een ieder van harte welkom.
Hij vraagt enige momenten van stilte naar aanleiding van het overlijden van ons voormalig lid H.T.H.
Crawford.
In zijn openingswoord benoemd de voorzitter de volgende punten:
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Dat er na de ALV van 24 januari 2020 door de COVID 19 pandemie geen bijeenkomsten meer
zijn geweest, tot vandaag.
Dat hij blij is met het aantal aanwezigen.
Dat het bestuur op 4 mei 2021 een bloemengroet heeft gebracht bij 6 monumenten in onze
gemeente. Reden is dat de “klassieke” herdenkingen niet konden plaatsvinden.
Dat bestuurslid Jeroen Meijers (door vakantie afwezig) zich niet herkiesbaar stelt. Bij een
eerstvolgende bijeenkomst zal op passende wijze afscheid van hem worden genomen.
Dat er 2 nieuw kandidaten zich hebben gemeld voor een bestuursfunctie: Michel van Putten
en Kees de Witte. Het bestuur is daar blij mee.
Dat Wim, als bestuurslid en voorzitter, volgens jaar (2022) aftredend is en niet herkiesbaar.
Hij gaat verhuizen buiten de gemeente Overbetuwe.
Dat het bestuur in overleg is met de gemeente Overbetuwe over de aanleg van zg.
anjerperkjes: een initiatief vanuit het Veteraneninstituut. 2 leden geven direct een idee over
het plaatsen van zo’n perkje ( Oosterhout en Randwijk) Het bestuur zal dit meenemen naar
de gemeente.
Dat de voorzitter van de weduwe van een luchtmacht-veteraan een aantal boeken heeft
ontvangen. Hij zal deze na de vergadering klaarleggen. Belangstellenden kunnen deze
meenemen.
Dat een woord van dank voor onze webmaster Kees de Witte zeker op zijn plaats is.

•

•

Dat het evenement “the Island”, gepland in Kesteren, dit jaar niet doorgaat. De organisatie
had onze vereniging benaderd voor een samenwerking in deze. Het bestuur heeft onze
contacten in de gemeente Neder-Betuwe gevraagd hier het voortouw in te nemen. Hier is
echter geen reactie op gekomen.
Dat wij als vereniging ons kunnen aansluiten bij het Veteranenplatform. Het bestuur zal
hierover een beslissing nemen.

De voorzitter wenst een ieder een goede vergadering toe.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Het verslag van de ALV 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld. Dit verslag was per e mail reeds onder
de leden gedeeld.
Het jaarverslag 2020 van de secretaris wordt ongewijzigd vastgesteld. Het verslag was reeds per e
mail onder de leden gedeeld.
Onze penningmeester Joost Michelsen geeft uitleg over het financiële verslag over het jaar 2020.
Daar er geen bijeenkomsten konden plaatsvinden, is er relatief weinig uitgegeven. Grootste
kostenposten waren de kosten RABO bank en de bloemstukken voor 4 mei. Op alle punten zijn wij
binnen de begroting gebleven. Het banksaldo per 31 december 2020 bedroeg iets meer dan 1330
euro. De kosten van onze website worden nog steeds gesponsord door onze webmaster Kees de
Witte. Ook in 2021 doen wij weer mee aan de RABO clubactie. In 2020 heeft deze actie onze
verenging 168,68 euro opgeleverd.
De vereniging telt op 1 januari 2021 37 leden en 1 donateur.
De kascontrolecommissie, bestaande uit Toon van Burk en Boris van Oostrum doet verslag. Zij
hebben de boeken van de penningmeester gecontroleerd en in orde bevonden. De
kascontrolecommissie stelt de vergadering voor het bestuur en met name de penningmeester
decharge te verlenen over het gevoerde beleid in 2020. De vergadering gaat hier unaniem mee
akkoord. Toon van Burk is aftredend als lid. De voorzitter bedankt hem voor zijn bijdrage. De
vergadering benoemd Gerrit van der Meijde als nieuw lid van de kascontrolecommissie voor de
periode van 2 jaar.
De begroting 2021 wordt door Joost toegelicht. Deze verschilt weinig van die van 2020. De
vergadering heeft verder geen vragen en de begroting 2021 wordt unaniem vastgesteld.
Bij de bestuurverkiezing is algemeen bestuurslid Jeroen Meijers en niet herkiesbaar. Bij een
eerstvolgende bijeenkomst zal hierbij worden stilgestaan.
Het bestuur vraagt de vergadering akkoord te gaan met het uitbreiden van het bestuur naar 5 leden.
Michel van Putten en Kees de Witte hebben zich kandidaat gesteld. Er wordt gestemd middels
handopsteken.
Het voorstel tot uitbreiding van het bestuur en de benoeming van Michel en Kees worden met
algemene stemmen aangenomen, waarbij voor de nieuwe bestuursleden een applaus op zijn plaats
was. Michel van Putten stelt zich kort voor, Kees de Witte ( afwezig wegens vakantie) wordt door de
voorzitter kort geïntroduceerd: Kees is in zijn huidige functie de wapenadjudant van de KMAR.

In de rondvraag komen de volgende zaken aan de orde:
•

•
•
•
•

Boris van Oostrum vraagt zich af waarom de gemeente zo afhoudend is om onze vereniging
niet te betrekken bij herdenkingen. De voorzitter legt uit dat COVID 19 regels hier de
boosdoener zijn.
Frans Spaan deelt mee dat de Luchtmacht activiteiten organiseert voor en door veteranen en
post-actieven. Het bestuur ziet hier voor onze plaatselijke vereniging geen rol weggelegd.
Marcus Toisuta, voor het eerst aanwezig op onze bijeenkomst, stelt zich voor: hij is Bosniëveteraan en wil lid worden van de vereniging.
Dick Arentsen wijst op de mogelijkheid om “militaire” boeken te doneren aan een militair
museum.
Gerard Hendriks stelt voor onze webmaster Kees de Witte een blijk van waardering te geven.
Het bestuur neemt dit mee.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit Wim van Mierlo als voorzitter om 20.21 uur de vergadering.
Zoals gebruikelijk vond de vergadering plaats in een prettige sfeer en werd afgesloten met een
gezamenlijk borrel. Dit kon gelukkig weer.
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