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CONCEPT 
Bijlage bij agendapunt 3. 
 
Verslag:  102e Algemene Vergadering 2019 
datum: zaterdag 11 mei 2019 
aanvang: 13.30 uur   (inloop met lunch va 12.00 uur)  einde: 17.00 uur  
plaats:  Genmaj. Kootkazerne, Wolweg 100  te Stroe. KEK gebouw 
aanwezig; 37 leden 
machtigingen; 47 volmachten 

 

Vanwege het feit dat er op dit moment geen Algemeen voorzitter is en de vicevoorzitter voorts is 
afgetreden, vraagt de Algemeen secretaris (Schimmel) aan de vergadering toestemming om de 
Algemene vergadering te laten voorzitten door de voorzitter van de afdeling Utrecht (Van de Kraats), 
tevens Erelid. De vergadering gaat hier unaniem mee akkoord. 

 
1. Opening door de voorzitter 

 De voorzitter heropent de geschorste buitengewone vergadering van 8 april jl. Hij 
constateert dat er niets meer aan de orde is en sluit deze vergadering. 

 vervolgens opent de voorzitter de 102e Algemene vergadering. 
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen,  
 De agenda wordt definitief vastgesteld. 
 De secretaris stelt voor om de personen die afgelopen verenigingsjaar zijn overleden te 

gedenken. 
Dit zijn de volgende leden; 
 Tempelman 19-07-1951 31-12-2018 
 Van Welij 13-04-1957 03-03-2019 
 Dalmijn 21-06-1954 20-10-2018 
 Vos 31-12-1962 03-02-2019 
 Oude Essink 09-12-1957 03-04-2019 
 Van de Donk 13-07-1945 08-08-2018 

 Er is een aanhankelijkheidsbetuiging uitgegaan van het Hoofdbestuur aan ZM de Koning. ZM 
heeft op deze aanhankelijkheidsbetuiging geantwoord en wordt door de leden ter 
vergadering aanwezig, staande aangehoord. 

 Er is een brief binnengekomen van het lid Dijkgraaf inzake het (selectie)proces voor de 
nieuwe algemeen voorzitter. Voorgesteld wordt om dit schrijven in handen te leggen van 
het nieuwe hoofdbestuur. De vergadering stemt hiermee in. 

 Er is een brief binnen gekomen van de afdeling Oost inzake het stemmen m.b.v. televoting. 
Voorgesteld wordt om deze brief in handen te stellen van het nieuwe hoofdbestuur. De 
vergadering stemt hiermee in. 

 Er is een verzoek aan de vergadering van het lid Krijtenburg om een mondelinge toelichting 
te mogen geven op een door hem in te brengen motie. De vergadering stemt hiermee in. 

De voorzitter geeft het woord aan de heer Krijtenburg; 
Een korte samenvatting van zijn betoog; 
@ voelt zich genegeerd als reserveofficier m.b.t. het verloop van de afgelopen BAV; 
@ gaat er van uit dat elke reserveofficier wil blijven bijdragen aan het voortbestaan van de 

KVNRO; 
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@ wil graag een interim-bestuur (bestaande uit competente en bij voorkeur bestaand uit 
jongere leden) tot uiterlijk de volgende AV; 

@ gaat er van uit dat dit door de AV gedragen gaat worden; 
@ stelt dat de inzet en inspanning van uit het nieuwe hoofdbestuur werkt in de richting van de 

adaptieve krijgsmacht c.q. “Total Force Concept”; 
@ dient vervolgens een motie in, met de strekking van bovengenoemde opsomming. 
 

Opmerkingen vanuit de vergadering: 
Inhoudelijk erg veel en procedureel (Dijk). Tijd is te kort om nu te reageren (Aalbregt). Eens met de 
inhoud van het betoog maar nu is er inmiddels meer voortschrijdend inzicht. Niet achterom kijken 
en z.s.m. een interim-bestuur aanstellen wat voldoende vertrouwen krijgt (Roodenburg). Te 
complex en te veel gericht op het verleden. Ideeën mee nemen in het nieuwe interim-bestuur en 
niet (te veel) naar het verleden kijken (De Jong). 
De voorzitter stelt voor om de motie te behandelen bij agenda punt 7. De vergadering stemt 
hiermee in. 

 

3. Notulen van afgelopen vergaderingen 
 de 101e algemene vergadering. Ter vaststelling. De vergadering stelt het verslag vast. 
 de BAV van 21 januari 2019.Ter vaststelling. De vergadering stelt het verslag vast. 
 de BAV van 8 april jl. Ter vaststelling. Opgemerkt wordt dat ongeldige stemmen niet 

meegeteld mogen worden. Overigens wijzigt de uitslag niet. De vergadering stelt het 
verslag met deze aantekening vast. 

 
4. Jaarverslag 2018  

 De vergadering stelt het tekstuele gedeelte van het verslag vast. 
 De commissie conform art. 17 lid 3 van de statuten (kascommissie bestaande uit de heren 

Droppert en J.Reijnen) doen verslag van haar bevindingen. 
 

5.  Décharge 
Verlenen van décharge van het hoofdbestuur voor het gevoerde beleid en het financiële beheer in 
2018.  

 De vergadering dechargeert het bestuur voor het gevoerde (financiële) beleid en de 
penningmeester voor het financiële beheer van de middelen 
De voorzitter dankt de kascommissie voor de bewezen diensten 

 
6.  Benoeming van de leden van de in punt 4. genoemde commissie voor het jaar 2019  

Het lid Droppert treedt af. Droppert wordt reserve lid. 
Het lid J.Reijnen wordt de nieuwe voorzitter van de commissie. De vergadering stemt in met het 
toetreden van J.Haitsma als lid van de commissie. De kascontrole commissie voor het jaar 2019 
bestaat dan uit J.Reijnen en Haitsma met als reserve lid Droppert. 

 
7.  Benoemingen hoofdbestuur 

In de afgelopen periode zijn vier HB leden afgetreden (Gijzen, Huiberts, Hesse en Lampers) en zijn 
er vacatures in het HB ontstaan. Het hoofdbestuur bestaat uit de Algemeen secretaris (Schimmel) 
en de Algemeen penningmeester (Haasjes). Beiden hebben aangegeven hun functies per heden, 11 
mei, ter beschikking te stellen. 
Inmiddels heeft zich een interim-bestuur aangemeld. De leden van de vereniging zijn hiervan 
middels een nieuwsbrief, tijdig op de hoogte gebracht. 
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De voorzitter geeft aan dat de inbreng van Krijtenburg uit twee hoofddelen bestaat, namelijk het 
verleden en de toekomst. Ofschoon de strekking van het verhaal duidelijk is, moet toch meer naar 
de toekomst gekeken worden. De voorzitter geeft de vergadering de gelegenheid om vragen te 
stellen. 

 Van Eijk geeft aan het stuk prijzenwaardig te vinden maar geeft aan lering te willen trekken 
uit datgenen wat achter ons ligt. 

 Van Katwijk Stelt voor om voor integriteitsvragen een vertrouwenspersoon aan te stellen. 
 Roodenburg vraagt of er aanwijzingen zijn of dat er een integriteitsprobleem speelt en 

vraagt aan het interim-bestuur om dit op te pakken. 
 Dijk stoort zich aan de rechtstreekse aanval op de beoogde interim-voorzitter en boogde 

interim vicevoorzitter. De voorzitter geeft aan dat de aanbevelingen in de bijdrage van 
Krijtenburg achterhaald en op punten onjuist zijn en dat we nu vooral vooruit moeten 
kijken. 

 Verwoerd beschouwt het ingezonden stuk als een persoonlijke mening die naar zijn mening 
is gebaseerd op verkeerde feiten. In de opdracht aan het interim-bestuur mee te geven. 

 Adrian en Verkerk staan voor een eerlijke en oprechte inzet voor de vereniging en vinden 
het vervelend dat onterecht ‘op de man gespeeld’ wordt. Beiden hebben in het gehele 
selectieproces veel tijd en energie gestoken. 

 
De voorzitter stelt vast dat er draagvlak is voor een interim-bestuur die de gemaakte opmerkingen 
als opdracht mee krijgt.  
Voorts krijgt de beoogd interim-voorzitter, Lkol Adrian, de gelegenheid om zijn plan toe te lichten 
en de samenstelling van het interim-bestuur te presenteren. Daarbij geeft hij aan dat geen van de 
oude HB leden en de kandidaten voorzitters deel uit gaan maken van het interim-bestuur. Het is een 
zogenaamde ‘packagedeal’ en stelt voor om het interim-bestuur in zijn geheel en in één keer te 
kiezen.  
 
Het interim-bestuur bestaat vooralsnog uit de volgende personen: Lkol Adrian (Algemeen 
voorzitter) met als aandachtspunt de contacten met Defensie, Lkol Verkerk (vicevoorzitter) met als 
opdracht de externe (buitenlandse) contacten, Lkol b.d. Kreuger (Algemeen secretaris), Maj Van 
Eekelen (Algemeen penningmeester), Kol b.d. Kok (lid), Lkol Kieftenbeld (lid). 
 
Men is nog doende met een paar potentiele kandidaten. Adrian verzoekt de vergadering er mee in 
te stemmen dat deze personen mee kunnen draaien in het interim-bestuur en voorts in een eerste 
volgende vergadering benoemd kunnen worden. 
 
Roodenburg herkent zich nu weer in de KVNRO met betrekking tot de voortvarendheid en 
oplossingsgerichtheid van het voorgestelde interim-bestuur. Gigengack stipuleert het verzorgen van 
de goede relatie met defensie. De Waal stelt voor om in de eerstvolgende BAV het interim-bestuur 
te laten rapporteren over de voortgang. Het interim-bestuur krijgt wat hem betreft tot die 
vergadering een mandaat. Krijtenburg trekt zijn motie in. 
 
De voorzitter stelt voor om het interim-bestuur bij acclamatie te kiezen, hetgeen geschiedt. 

 
De vergadering wordt voortgezet nadat het ad interim hoofdbestuur bij acclamatie door de 
vergadering is benoemd en de waarnemend voorzitter in de vergadering, Maj Henk van de Kraats,  
de voorzittershamer symbolisch heeft overhandigd aan de nieuwe voorzitter a.i., Lkol Robert Adrian. 
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8. Jaarplan 2019 
Zonder opmerkingen wordt het Jaarplan 2019 vastgesteld 
 
9. Benoeming (plv) leden van de Commissie van Beroep (COMBER) 
De commissie bestaat uit de leden Groenendijk, Paris en Kok. Omdat Kol b.d. P.T.Kok is benoemd in 
het interim-hoofdbestuur van de KVNRO zal hij gedurende zijn interim functie vervangen worden 
door een plv. lid van COMBER. 
 
Elnt b.d. Groendijk is reglementair aftredend en niet herkiesbaar. Maj. mr. J.A.H.M. Janssen (plv. lid) 
is reglementair aftredend en herkiesbaar. De vergadering stemt in met de benoeming van maj. mr. 
J.A.H.M. Janssen als lid van COMBER voor een periode van 3 jaren. 
 
De vergadering stemt in met de benoeming van Maj. b.d. R. (Rommert) Krijtenburg als plv. lid van 
COMBER voor een periode van 3 jaren en met de benoeming van Lkol C. (Cor) Aalbregt als plv lid van 
COMBER gedurende de periode dat Kol b.d. Kok lid is van het hoofdbestuur van de KVNRO. 
 
10. Verenigingsorgaan De Reserveofficier 
In verband met privéomstandigheden is de redactie tijdelijk beperkt inzetbaar. De vergadering 
spreekt haar complimenten uit voor de inhoud en de vorm van de RO. 
 
11. Rondvraag en Sluiting 
Reijnen (J): complimenten voor de keuze van de locatie en de goed verzorgde lunch en vergadering. 
Voorzitter: Dankt het zojuist afgetreden bestuur (Schimmel en Haasjes) voor de inspanningen die zij 
tot het laatste moment hebben geleverd en roept de vergadering op om de rijen te sluiten en 
gezamenlijk te gaan werken aan een nieuwe toekomst, een nieuw hoofdstuk voor onze Koninklijke 
Vereniging van Nederlandse Reserveofficieren en sluit de vergadering. 
 
 

ooooooooooo 
 
 

 
 
 


