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JAARVERSLAG VAN DE VERENIGING.
Voorwoord.
Op grond van de bepalingen in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging
Onderofficieren Regiment Technische Troepen wordt een verslag uitgebracht over het
verenigingsjaar 2016-2017.
Het verenigings-jaar 2016-2017 was een rustig jaar maar toch zijn ons drie actieve leden ontvallen
t.w: aoo b.d. Martien TALENS, kap b.d Willem van EIJK en aoo b.d. Hennie DRIESSEN (uit Nijmegen).
Maar ook Peter KNISPEL weliswaar geen lid meer, maar wel oud-bestuurslid (1976-1981).
Afgelopen ALV hebben we, voor het eerst, de aanwezige dames van de overleden leden verblijd met een
bloemenhulde. En uiteraard werd onze jarige beschermvrouw niet vergeten.
Ook werden de jubilerende leden in het zonnetje gezet, voor zover aanwezig, door hen een oorkonde te
overhandigen.
Het hoogtepunt was wel de benoeming tot “Bijzondere oorkondehouder nr. 3”. Het was vooral een verrassing
voor betrokkene, dhr. Johan KURK, voor zijn jarenlange inzet ten aanzien van onze vereniging.

1.
ALGEMEEN
1.1 Doelstelling
De band en goede geest onder de onderofficieren en oud-onderofficieren van de Technische Dienst van de
Koninklijke Landmacht te bevorderen en te verstevigen in de meest ruime zin. Zij tracht dit doel te bereiken
langs wettige wegen zoals in de statuten opgenomen en hierna verwoord.
1.2 Oprichtings- en Vestigingsplaats
De vereniging is opgericht op 15 oktober 1975 en gevestigd te Utrecht. De vereniging is ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 40477830
1.3 Reünieregister
Vereniging staat ingeschreven in het reünieregister Post actieve militairen van het Commando
Landstrijdkrachten (CLAS).
1.4 Samenstelling bestuur (na ALV 2016)
DAGELIJKS BESTUUR:
Functie
Nevenfunctie
Voorzitter
RTR lid
Vicevoorzitter
Secretaris
Webmaster | Facebook
Penningmeester
Ledenadministratie | Redacteur

Bestuurslid
aoo John SPITHOVEN (2017)
sgt1 (sm) Richard GROOT (2017)
aoo b.d. Paul MENTINK (2017)
aoo b.d. Peter LASOE (2016)

OVERIGE BESTUURSLEDEN
Functie
Nevenfunctie
Algemeen lid
Public Relations
Algemeen lid
Algemeen lid

Bestuurslid
aoo René JELIJS (2017)
sgt1 Matthijs van WELIE (2017)
Vacature (met toestemming van de algemene vergadering)

Het bestuur bestaat, conform de statuten, uit ten minste drie en ten hoogste zeven bestuurders.
Slechts natuurlijke personen kunnen worden benoemd tot bestuurder.
De voorzitter wordt in functie benoemd. Het bestuur kan uit zijn midden een vicevoorzitter, een secretaris en
een penningmeester aanwijzen. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door een en dezelfde
persoon worden vervuld. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het dagelijks bestuur (zoals in
bovengenoemd overzicht) dan wel door twee gezamenlijk handelende bestuurders.
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De bestuursleden staan ingeschreven in het register van de KvK en zijn gezamenlijk verantwoordelijk.
De bestuursleden ontvangen in hun hoedanigheid als bestuurslid geen vergoeding voor hun bestuurlijke
werkzaamheden.
1.5 Ere leden
aoo b.d. Arie BLOM († 2014) | aoo b.d. Hendrikus FEITSMA | aoo b.d. Willem OOSTING († 2011) |
aoo b.d. Peter LASOE | aoo b.d. Christ van den HEUVEL | aoo b.d. Paul MENTINK |
kap b.d. Paul DELMEER († 2016) | sgt1(sm) Richard GROOT.
1.6 Leden van Verdienste
aoo b.d. Lambert KOOIJ | aoo b.d. Henri van den EIJKHOF | aoo b.d. Peter JANSEN († 2015) |
aoo b.d. Arend VOORWINDEN | aoo b.d. Hans van der SPEK | aoo b.d. Willem van LOON |
aoo b.d. Klaas SCHOUTEN
1.7 Beschermvrouw
Beschermvrouw

: mw. Forra PIKAAR

1.8 Bijzonder oorkondehouders:
Nr.1- lkol Jacco NIJDAM | Nr-2 - mw. Hilda HEMMERS-van HILTEN | Nr.3 – dhr. Johan KURK
1.9 Verenigingsblad “Bandelier”
Redacteur
: aoo b.d. Peter LASOE
1.10 Permanente adviseurs
Bestuurszaken
Regimentsaangelegenheden

: aoo b.d Hennie van den EIJKHOF
: regimentsadjudant Bert van LAWICK

1.11 Sociale Media
Webmaster (www.voortt.nl)
Beheerder Facebookpagina

: aoo b.d. Paul MENTINK
: aoo b.d. Paul MENTINK

1.12 Contactgegevens
Secretariaat VOORTT
p/a Korendragersgilde 32 | 8253GL Dronten
m: 06 - 44 38 81 14
e: secretaris@voortt.nl

2.
SECRETARIEEL
2.1 Poststukken
Op secretarieel gebied behandelde de secretaris in het afgelopen verenigingsjaar 4 inkomende poststukken
en 6 uitgaande poststukken.
Tevens is er een email verzonden aan de Chef Militair Huis; omtrent onze gevoelens van trouw aan
Z.M.-koning Willem Alexander.
2.2 De bestuursvergaderingen.
Het bestuur is in het afgelopen verenigingsjaar 4x in vergadering bijeen geweest, alle 4x in Soesterberg.
De stand van bestuursvergaderingen sinds de oprichting is gestegen tot 240.
237e – 17022017 | 238e – 30062017 | 239e – 08092017 | 240e – 15122017).
Tijdens de bestuursvergaderingen zijn de 2 permanente adviseurs, alsmede de Regiments jongste
onderofficier aanwezig.
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2.3 Contactpersonen.
De contactpersonen vergaderen iedere keer samen met het bestuur, zodat zij automatisch op de hoogte
blijven van de gang van zaken en besluiten welke worden genomen, betreffende de vereniging.
3.
FINANCIEEL
3.1 Kasboek
De penningmeester geeft in zijn financieel verslag aan dat de VOORTT nog steeds een gezonde vereniging is
en hoopt dat dit nog jaren zal blijven voortduren. Toch moet de vereniging nog steeds de nodige soberheid
blijven betrachten en bedacht zijn op eventuele tegenvallers. Een punt van zorg is het teruglopende
ledenaantal, wat van invloed zal zijn op de inkomsten van de vereniging. Zie ook het punt “de Toekomst”.
3.2 Thuisfront uitgezonden leden
Ook in december 2016 is door de penningmeester een kerstbrief met de “Cadeaukaart” aan het thuisfront van
de uitgezonden leden toegezonden. Hierin werd getracht duidelijk te maken, dat wij als vereniging op deze
wijze onze betrokkenheid aan het thuisfront van de partner/relatie of gezinslid wilden tonen, met betrekking
tot zijn/haar uitzending. Wij wensten het thuisfront van de uitgezonden leden prettige feestdagen en een
snelle maar vooral gezonde terugkeer van hun partner/relatie of gezinslid.

4.
LEDENADMINISTRATIE
4.1 Stand van de leden
De vereniging heeft momenteel een actueel ledenbestand van 439 (470 in 2016).
Onderverdeling in:
In werkelijke
dienst

Post actief
(b.d.-er)

Buitengewoon
lid

Status van
Veteraan

Overleden
Leden

Aangemeld als
lid

Opgezegd als
lid

Geroyeerd als
lid

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

251

226

210

203

5

4

266

247

3

2

2

3

20

28

6

5

Onderverdeling in leeftijd:
17-19 jaar

20-29 jaar

30-39 jaar

40-49 jaar

50-59 jaar

60-69 jaar

70-79 jaar

80-89 jaar

90 en ouder

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

0

0

42

31

67

63

74

72

112

97

86

89

52

55

27

23

5

6

2017
51

2016
56

4.2 Verdeling categorie en rang
Actief dienende leden:
sgtt
2016
4

2017
6

sgt
2016
66

sgt1
2017
43

2016
58

2017
63

sm
2016
54

aoo

staoo
2017
52

2016
3

2017
4

elnt
2016
8

2017
6

Post actieve leden:
sgt b.d.
2016
7

2017
8

sgt1 b.d.
2016
12

2017
14

Buitengewone leden:
mevr.
2016
5

2017
4

sm b.d.
2016
12

2017
11

aoo b.d.
2016
128

elnt b.d

2017
124

2016
7

2017
6

Bijzondere oorkonde houders:

RA b.d.
2016
1

2017
1

kap b.d.
2016
41

2016
2

2017
3
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2017
37

maj b.d
2016
2

2017
2

kap
2016
6

2017
7
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5.
SOCIALE MEDIA
5.1 Website VOORTT
De website heeft in 2017 enkele aanpassingen ondergaan. Ieder jaar stijgen de bezoekersaantallen die de
website bezoeken. De tellerstand is inmiddels al boven de 13500 gestegen. Dit jaar zijn er een paar
interessante overzichten en formulieren bijgekomen, die zijn te vinden onder het tabblad “Linken”. Het
bestuur is zeer tevreden hierover en bedankt zowel de overleden als huidige webmaster voor hun
inspanningen.
5.2 Facebookpagina
De facebook pagina wordt steeds meer bezocht en heeft inmiddels ook niet-leden als vriend van de pagina. De
teller van de FB-vrienden staat op 225 waarvan 45 leden. Het bereik van de geplaatste artikelen is soms vele
malen groter en heeft aantallen van over de 800 hits.
5.3 Bandelier
Na het aanleveren van de bestanden voor de Bandelier van april van dit jaar, bij onze drukker, de BIGA-groep
uit Zeist, werden we geconfronteerd met op hol geslagen kosten bij de papierindustrie.
De BIGA-groep is in december 2016 verrast met een verhoging van 4%, in februari 2017 met 6% en met een
aankondiging voor nog meer flinke verhogingen de komende maanden.
Daar komt nog bij dat ook PostNL de kosten voor het verzenden van periodieken en pakketpost heeft
verhoogd.
Ook is de grafische afdeling bij de BIGA-groep door reorganisaties en minder subsidies erg gekrompen en is
daardoor een kleinere afnemer geworden van papier, waardoor ze geen extra kortingen meer kunnen
afdwingen bij de leverancier. Zij moeten zelfs blij zijn dat ze nog papier mogen afnemen. Bovendien is de
grafische afdeling ook een afdeling waar niet meer in geïnvesteerd wordt. Ons werd medegedeeld dat zij op
korte termijn noodgedwongen moeten gaan stoppen.
Vervolgens is er geïnformeerd bij andere bedrijven waar eventueel ons blad, in de huidige vorm en formaat,
gedrukt zou kunnen worden. Wat wij al vermoedden, net zoals in ons onderzoek in 2012, werd wederom
bevestigd. Deze andere bedrijven zijn allen beduidend duurder dan de BIGA-groep.
Alleen met advertentie is dit wel haalbaar maar daar zijn bedrijven niet in geïnteresseerd gezien de te kleine
oplage. Om u een indruk te geven van wat de Bandelier ons op dit moment per jaar kost, het volgende korte
overzicht.
Kosten voor het maken (papier en drukken) is
Kosten voor verzending via Postnl.nl zijn
Naheffing van Postnl.nl vanwege slechts 3 x verzenden per jaar
Totaal per jaar
Geplande kosten voor de reünie/ALV
Totaal per jaar

3 x € 1.168,00
3 x € 350,00

€ 3.504,00
€ 1.050,00
€ 535,00
€ 5.089,00
€ 5.300,00
€ 10.389,00

Dit toont aan hoeveel de vereniging jaarlijks moet reserveren om dit te bekostigen.
Wat niet ten voordele hieraan meewerkt is het dalende ledenaantal met als gevolg minder inkomsten!
Het gevolg hiervan is dat er niet veel overblijft om wat extra’s te doen voor onze leden. En, omdat wij onze
leden graag iets meer willen bieden dan alleen een blad en een reünie/ALV, zijn wij op zoek gegaan naar
andere wegen, om aan een kant iets te bezuinigen en aan de andere kant meer mogelijkheden te creëren voor
andere interessante en leuke zaken, die wij de leden zouden kunnen aanbieden, zoals bijv. een schildje bij
dienstverlating, kortingen bij diverse gelegenheden en mogelijke zakelijke aanbiedingen.
In dit digitale tijdperk zijn wij nog een van de laatste (logistieke) verenigingen die een kostbaar, papieren
blad uitbrengen. Bijna iedereen, ook de niet meer zo jonge mensen, hebben tegenwoordig een computer,
laptop en/of iPad en natuurlijk ook Internet. Om bovengenoemde kosten te beperken heeft het bestuur
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besloten om nog één papieren Bandelier uit te brengen. Dat is het exemplaar (jaargang 42 nr. 158) dat u in
juli heeft ontvangen.
Vanaf december van dit jaar willen wij de Bandelier alleen nog op onze website plaatsen. Er verandert voor
wat betreft het aanleveren van kopij, NIETS. U kunt gewoon uw bijdragen aan de redactie blijven sturen zoals
u gewend bent. Bijkomende voordelen: Het blad is helemaal in kleur, we kunnen zoveel pagina’s maken als
we willen, de kosten blijven gelijk, sterker nog, er zijn eigenlijk geen kosten meer.

6.
ACTIVITEITEN
6.1 Reünie/Algemene Ledenvergadering.
Voor de Reünie/ALV op vrijdag 14 oktober 2016 heeft het bestuur voor de vijfde keer gekozen voor het
mooie monumentale gebouw op de legerplaats bij Oldebroek waar vroeger de officiersmess gevestigd was.
Deze keuze is weer gedaan door de centrale ligging maar vooral om de goede zaken die er gedaan kunnen
worden. Waarvoor alle lof gaat naar de locatiemanager dhr. Johan KURK. Helaas is dhr. Johan KURK met
pensioen gegaan. Hij heeft het stokje overgegeven aan dhr. Norman BENDER.
Als dank voor de bewezen diensten is dhr. Johan KURK benoemd tot “Bijzondere Oorkondehouder nr.3” van
de verenging.
Evenals voorgaande jaren is de jaargang 2016-2017, onder bescherming van onze beschermvrouw, zonder al
te veel problemen verlopen. Het nieuwgekozen bestuur is wederom met onze enthousiaste voorzitter vol
overgave aan de slag gegaan om de doelstelling van de vereniging niet uit het oog te verliezen.
Een van de minder prettige zaken betreft het overlijden van 3 van onze leden na de vorige ALV zoals
verwoord in het voorwoord. Het bestuur wenst nabestaanden veel sterkte toe.
6.2 Excursies.
Dit jaar stond er één excursie op het programma. Helaas is door allerlei organisatorische omstandigheden
deze planning niet verwezenlijkt. Uiteraard zal het komende jaar weer inspanning gedaan worden om een of
meerdere excursies te plannen. Daarbij dient te worden vermeld dat er weinig belangstelling van bedrijven is
om een excursie toe te laten.
6.3 Nieuwjaarswensen.
Het bestuur, in persoon van de secretaris, heeft zoals gebruikelijk de nieuwjaarswensen verstuurd naar onze
ereleden, leden van verdiensten, de Regimentscommandant, de Regimentsadjudant en relaties van de
vereniging.
6.4 Dodenherdenking & reünie LTD.
In 2016 en in 2017 is het bestuur weer aanwezig geweest op de jaarlijkse dodenherdenking en reünie LTD.
Het bestuur werd vertegenwoordigd door de voorzitter en de vicevoorzitter, die tevens namens de
vereniging een krans hebben gelegd.

7.
DE TOEKOMST
7.1 Algemeen.
Ook afgelopen jaar blijft, zoals in voorgaande jaren een punt van zorg, de lage bereidheid/interesse om lid te
worden van onze vereniging. Net als in de voorgaande jaren is het nu ook weer zo dat leden die jarenlang lid
zijn na hun ontslag het lidmaatschap van de vereniging opzeggen. Het vinden van nieuwe, jonge kandidaten
voor een bestuursfunctie laat ook te wensen over. Bij het bestuur blijft de ledenwerving hoog op de agenda
staan. Ons bestuurslid, welke de Pr-zaken doet, gaat hier nog meer aandacht aan schenken.
7.2 Bandelier.
Uit het relaas in punt 5.3 over de Bandelier, blijkt dat deze zal blijven bestaan.
Het blad zal echter alleen digitaal worden aangeboden via de website.
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7.3 Financieel
Ofschoon de economische situatie verbeterd is, betekent dat niet dat eenieder zorgeloos door het leven zal
gaan. Ons demissionair kabinet ziet op sommige fronten een economische groei maar dat geldt niet voor de
EU die zich steeds meer wil laten gelden op de nationale markten. Dan hebben de militairen die te maken
hebben met een AOW/UGM-gat helaas bakzeil gehaald, ondanks alle gewonnen rechtszaken, bij de Centrale
Raad van Beroep. Nu is gelukkig de tweede kamer zich ervan bewust dat de oplossing die onze minister biedt
niet voldoende is. Nu maar hopen dat die strijd in ons voordeel wordt beslecht.
Dat betekent ook dat er vooralsnog enige bezorgdheid blijft bestaan over het voortbestaan van de vereniging.
Er dient dan ook nog steeds terdege rekening gehouden te worden met dalende financiële middelen.
Het aantal leden dat op dit moment hun contributie voor dit jaar nog niet hebben betaald, baart het bestuur
nog steeds zorgen.
Een lichtpuntje is dat de vereniging weer voor de komende vijf jaar gewaarborgd is van de jaarlijkse bijdrage
in de kosten voor het houden van een reünie. Én ook niet te vergeten de bijdrage voor het uitbrengen van de
Bandelier.
8.
AFSLUITING.
Terugkijkend op het verenigingsjaar 2016-2017 is het bestuur tevreden over de afloop van dit
verenigingsjaar en is men voornemens, met de (nieuwgekozen) bestuursleden, een doorstart te maken naar
2018.

Namens het bestuur VOORTT
De secretaris
aoo b.d. P.J.L. (Paul) Mentink
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