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Concept Verslag 12
e
 Algemene Leden Vergadering 

16 mei 2014 

 

Plaats: Huize Beukbergen Huis ter Heide 
Tijd: 1000 - 1500 

 

Aanwezig  

H. J. (Erik) Jurriëns  voorzitter 

F. (Fred) Vermeer  secretaris/penningmeester 

H. (Erik) Nuninga        commissaris CZSK 

J.H.G. (Hans) Ringelberg commissaris CLSK 

A.F. (Alex) Hiemstra  lid/notulist afdeling CZSK 

A. (Aad) Splinter  commissaris VMP 

Nico van Delft   lid/notulist afdeling VMP 

 R. (Roelf) Groenewegen voorzitter afdeling KMAR  

A. (Arjen) Kievoet  secretaris afdeling KMAR 
C. (Conny) Dinkelman  ledenadministratie 

H. (Henk) Munnik  Redactiecommissie 

D.(Dirk) van Barneveld  lid FCC/ voorlichter/werver 

 

Afwezig met kennisgeving (mandaat afgegeven) 

L.J.J. (Leo) van der Zon  secretaris afdeling VMP /voorzitter FCC 

J.H.W. (Jules) Berkhof  voorzitter afdeling CZSK 

N. (Niels) van Rooden  secretaris afdeling CZSK 

R. (René) Kuperus  voorzitter afdeling CLSK 

A. (Arie) Bakker   voorzitter afdeling  INT 

S.E. (Sander) Thümmler  lid/notulist afdeling  KMAR 
H. (Henny) Gulickx  voorzitter afdeling VMP 

B. (Ben) Veerman  lid/notulist afdeling CLSK 

T.W. (Theo) Berendsen  lid/notulist afdeling INT 

E. (Evert) Venhuizen  voorzitter KAC 

J. (Jos) Becks   voorzitter afdeling CLAS 

H.A. (Henk) Dolmans  secretaris afdeling CLAS 

 

Afwezig zonder kennisgeving 

S. (Sander) Naumann  voorzitter afdeling INT 

S.H.P. (Bo) Dahrs  secretaris afdeling INT 

P. (Paul) Uijtdehaage  lid KAC 

J. (Jos) Peeters   Ere voorzitter 
 

 

A) Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 10:00 uur en heet de aanwezigen welkom bij de ALV. 

 

B) Vaststellen Agenda 

Toegevoegd wordt het onderwerp Sociaalmedia respectievelijks als punt 13 waardoor de rondvraag pnt. 14 

wordt. 

Tevens wordt er na de lunch een portretfoto gemaakt van de aanwezige kaderleden. 
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C) Mededingen 

1) Geen 

 

D) Vaststellen vorig verslag 

Het verslag van de 11
de

 ALV van 01-11-2013 wordt vastgesteld. 

 

E) Ingekomen stukken 

Geen 

 

F) Onderwerpen 

1) Jaarverslag penningmeester 

De voorzitter presenteert de jaarrekening aan de aanwezigen. De accountant heeft geen afwijkingen 

aangetroffen. Ook de Financiële Controle Commissie heeft geen afwijkingen aangetroffen en adviseerde de 

penningmeester te dechargeren hetgeen gebeurde 

 

2) Jaarverslag secretaris 

Het jaarverslag (van maar liefst 10 pagina's) wordt ter lezing aangeboden aan de leden. Waarna het wordt 

vastgesteld. 

Het jaarverslag wordt zo snel mogelijk op de website geplaatst 

 

3) Voorstel nieuw verenigingsstructuur. 

Het hoofdbestuur van de ODB heeft geconstateerd dat vanaf het moment dat de ODB toetrad tot het Sector 

Overleg Defensie de vakorganisatie het drukker kreeg dan voorheen. Daarnaast werd geconstateerd dat het 

werken en afspraken binnen de door de ODB gehanteerde  afdelingenstructuur niet werkt.  Er zijn een aantal 

goede redenen hiervoor nl. : 

 (1) afstanden te groot; 

 (2) beschikbare vergadertijd; 

 (3) agenda's niet af te stemmen; 

 (4) weinig gezamenlijke standpunten; 

 (5) financieel; 

 (6) vergaderdata; 

 (7) notuleren; 
 (8) rooster van aftreden. 

 

Derhalve komt het Hoofdbestuur van de ODB met een drastisch voorstel: alle afdelingen met alle bij 

behorende functies worden m.i.v. vandaag opgeheven. 

Hiervoor in de plaats komen acht deelraden, te weten: 

(1) deelraad Zeestrijdkrachten; 

(2) deelraad Landstrijdkrachten; 

(3) deelraad Luchtstrijdkrachten; 

(4) deelraad Koninklijke Marechaussee; 

(5) deelraad burger defensie personeel; 

(6) deelraad voormalig militair personeel; 

(7) deelraad voormalig burger personeel; 

(8) deelraad internationaal. 

 

Nederland wordt verdeeld in drie regio’s, te weten: 

(1) Noord; 

(2) Midden; 

(3) Zuid. 
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Elke regio blijft bestaan uit drie vertegenwoordigers (uit het oude bestuur) alleen nu in de hoedanigheid van 

regiobestuurders, waardoor er uiteindelijk vier en twintig regiobestuurders zijn. Zij staan direct onder het 

Dagelijks bestuur het rooster van aftreden wordt bepaald door het DB. De afdelingsvergaderingen komen te 

vervallen daarvoor in de plaats komen 3 of 4 ALV's (planning 2015 vier ALV's) 

 

Het Hoofdbestuur is van mening  dat een efficiëntere indeling van de vereniging door de toetreding tot het 

SOD een must is. Iedere regiobestuurder krijgt een specifieke functie en een ondersteunende functie. Zij 

zullen o.a. betrokken worden vanaf deze vergadering direct betrokken bij het beoordelen van onderwerpen 

die in het “overleg” worden besproken.  

 

De regiobestuurder zal dus niet alleen bezig zijn met zijn "achterban" maar ook actiever met het bestuur 

inzake overleg in Den Haag. Natuurlijk kost dit tijd maar de voorzitter wijst erop dat iedereen die zich inzet 

voor de bond (verenigingsactiviteiten) de beschikking heeft over 26 dagen bijzonder verlof, in te dienen via 

People soft. 

 

Bij het voorstel “nieuwe verenigingsstructuur” wordt tevens het reglement Deelraden voorgelegd aan de 

ALV. Het REGLEMENT DEELRADEN (zie bijlage) wordt unaniem aangenomen. 

4) Voorstel wijziging statuten 

De statutenwijzigingen (zie bijlage) m.b.t de deelraden en de regio’s worden unaniem aangenomen. 

 

5) Verslag  voorzitter klacht en Advies Commissies 

Er waren dit verenigingsjaar geen klachten. 

 

6) Contributie 

door de aansluiting bij de CMHF is een afdracht per lid per jaar verplicht. Hierdoor is het noodzakelijk de 

contributie met 0,20 eurocent te verhogen per 1-1-2015. De contributie blijft wel onder de €6,00 per maand. 

 

Van 12:30 tot 13:30 uur wordt de vergadering geschorst voor de lunch en de portretfoto's. 

 

7) Redactiecommissie 

Dit agendapunt wordt na de lunch toegevoegd. 

De redactiecommissie laat de wijzigingen op de website zien, zoals de geheel vernieuwde 

medezeggenschapspagina en de contactpagina, waarop de mogelijkheid tot beëindigen lidmaatschap is 

toegevoegd. 

8)  

Er zijn er nieuwe banners gemaakt t.b.v werving. De vergadering kan zich vinden dat de ODB zich op een 

innovatieve wijze zich moet presenteren. 

9)  

Er wordt een nieuwe leden pas ontwikkeld. Deze wordt offset gedrukt in het buitenland. De commissie is 

nog bezig het definitieve ontwerp te kiezen een en ander is afhankelijk van een nieuwe partner die graag zijn 

logo op de pas wil drukken.  

 

10) Blik op najaar 2014 en 2015 
De voorzitter richt zijn blik op het najaar 2014 en 2015, waarin hij aangeeft de zichtbaarheid van de ODB uit 

te willen breiden tijdens voorlichtingen en wervingen. De ODB heeft een voorlichtingsmap ontwikkeld, en 

naast een nieuwe aanmeldingskaart is er ook een nieuwe pen ingevoerd die gretig aftrek vindt. 
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De ODB is “on speaking terms” met de AFMP en de VBM en hoopt deze gesprekken te continueren. Met de 

ACOM is dit echter niet het geval, de reden hiervoor is bij de ODB onbekend. Er wordt voorlopig geen 

verbetering in verwacht.  

 

De financiën  worden ondergebracht in één software programma (Davilex), waardoor de financieel beheer 

duidelijker en eenvoudiger. Twee man hebben hiervoor twee opleidingen gevolgt bij Davilex in Houten. 

Dit jaar zal ook IBAN systeem worden ingevoerd. 

 

Op 2 juni 2015 eindigt het contract met het advocatenkantoor Dudink en Starink, ondanks brieven van de 

secretaris is er sindsdien geen contact meer geweest.. 

Er wordt voor 2015 een forse ledengroei verwacht, het blijkt dat de ODB een gat in de markt vormt. 

 

11) Social media 

Alex Hiemstra geeft, puur informatief, een media presentatie over "Social media", waarin met treffende 

voorbeelden Een van de voorbeelden betrof een foto die door het Iraanse persbureau IRNA op facebook 

werd gepubliceerd. Het was een foto van een bezoek van Mahmoud Ahmedinejad aan een kerncentrale in 

Iran. De maker van de foto en het persbureau hadden niet in de gaten dat de foto geheime informatie 

vrijgaf. De CIA kreeg daardoor zeer waardevolle informatie in handen om de kerncentrale uit te schakelen., 

De gevaren van deze populaire media werden in de presentatie haarfijn blootgelegd.  

 

Rondvraag  

1) Dirk van Barneveld vraagt of dat de Belgische militairen ook lid kunnen worden van de ODB. 

De voorzitter geeft aan dat de rechtspositie van de Belgische militair dermate verschilt met die van de 

Nederlandse militair, dat Belgische militairen geen lid kunnen worden van de ODB. 

2) Arjen Kievoet meldt dat Sander Thümmler al enige tijd ziek is. Dit was bij het bestuur van de ODB niet 

bekend. 

Namens het bestuur wordt hem beterschap toegewenst, er zal ook contact met hem worden 

opgenomen. 

 

Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 15:00 uur  

 

De 13
e
 ALV is 14-11-2014. De locatie is nog niet bekend 


