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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 de verenigingsjaren: 2019-2021. 

 

Helaas is door de wereldwijde pandemie van het Convid-19 virus alles op z’n kop komen te staan. 

Ook Nederland is er niet aan ontkomen. Vele landgenoten zijn inmiddels overleden en duizenden waren 

opgenomen in het ziekenhuis en aan de beademing. De regering heeft een pakket van noodmaatregelen 

uitgevaardigd waar iedereen zich aan te houden heeft. Dit heeft ook zijn weerslag op de economie.  

Alle winkels m.u.v. supermarkten moesten hun deuren sluiten. Ook zijn alle bijeenkomsten, met of zonder 

vergunning, afgelast. Inmiddels zijn de maatregelen versoepeld maar ook steekt het virus weer de kop op. 

Dat heeft er dus toe geleid dat de ALV/Reünie 2020 en de viering van ons 45-jarig bestaan is afgelast.  

Het was voor het bestuur geen moeilijke beslissing om te nemen. Veiligheid en gezondheid staan voorop. 

In 2020 kwam het vaccineren op gang, m.n. de ouderen en kwetsbaren kwamen het eerst aan de beurt. 

 

De verenigingsjaren 2020 en 2021 waren bewogen jaren niet zo zeer voor de vereniging maar voor het hele land.  

Bewogen was het toen de ontslagbrief van de secretaris in januari 2020 op de deurmat viel van de voorzitter.  

Om moverenede redenen heeft de nieuwe secretaris helaas, na 5 maanden zijn functie moeten neerleggen.  

In het kader van de privacy zal hier in dit verslag geen melding van worden gemaakt.  Hierdoor heeft het bestuur 

de hulp ingeroepen van de vorige secretaris, aoo b.d. Paul MENTINK. Hij is bereid om de taken waar te nemen tot 

de komende Algemene Leden-Vergadering, waarvoor het bestuur heel dankbaar is. Helaas is het door de 

afgelasting van de ALV 2020 niet mogelijk geweest om een nieuwe secretaris is kiezen.  

De aoo b.d. Paul MENTINK heeft toegezegd te blijven waarnemen tot de ALV 2021. Tot onze spijt heeft ook 

bestuurslid aoo René JELIJS per 1 januari 2021 zijn functie ter beschikking gesteld. 

 

Helaas heeft de traditionele bloemenhulde aan de echtgenotes van de overleden leden door de afgelastingen 

geen doorgang gevonden. Dit was ook het geval betreffende onze beschermvrouwe. 

Jubilerende leden hebben in 2020 ook geen oorkonde ontvangen. Indien de Reünie/ALV a.s. 15 oktober 2021 

plaats kan vinden, ontvangen de aanwezige jubilarissen van 2020 en 2021 een Oorkonde. De niet aanwezige 

jubilarissen ontvangen de oorkonde per post op hun huisadres. Indien de Reünie/ALV a.s. 15 oktober 2021 geen 

doorgang vindt, ontvangen alle jubilarissen de Oorkonde per post op hun huisadres. 

En, alsof dat nog niet alles was, kwam het bericht binnen dat erelid aoo b.d. Rikus Feitsma op 1 november 2020 

op 86-jarige leeftijd is overleden. En op 6 juli 2021 is een van de oprichters van de verenining, aoo b.d. Durk 

Hofman op 96-jarige leeftijd overleden.  

 

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). 
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1.4 Samenstelling bestuur (na ALV 2019) 

DAGELIJKS BESTUUR:  

Functie Nevenfunctie Bestuurslid Herkiesbaar in 

Voorzitter RTR lid aoo John SPITHOVEN 2021 

Secretaris  aoo Peter BERKHOUT tot 21 feb 2020 

aoo b.d. Paul MENTINK - interim 

2020 

Penningmeester Ledenadministratie aoo b.d. Peter LASOE 2020 

 

OVERIGE BESTUURSLEDEN  

Vicevoorzitter  smi Richard GROOT 2021 

Algemeen lid  aoo René JELIJS (tot 1 jan 2021)  

Algemeen lid  sgt1 b.d. Michel van ’t HOOG  2021 

Algemeen lid  sgt1 b.d. Ab de JONG 2021 

 

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 apart in functie benoemd. 

Het bestuur kan uit haar 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. 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 († 2020)    |  aoo b.d. Willem OOSTING († 2011)  |  

aoo b.d. Peter LASOE  |  aoo b.d. Christ van den HEUVEL  |  aoo b.d. Paul MENTINK  |  

aooi b.d. Henri van den EIJKHOF  | kap b.d. Paul DELMEER († 2017)  |  smi Richard GROOT. 

 

1.6 Leden van Verdienste 

aoo b.d. Lambert KOOIJ  | aoo b.d. Peter JANSEN († 2015)  | aoo b.d. Arend VOORWINDEN  |   

aoo b.d. Hans van der SPEK (geen lid meer)  |  aoo b.d. Willem van LOON  | aoo b.d. Klaas SCHOUTEN  |  

aooi Bert van LAWICK  

 

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”  

Hoofdredacteur   : aoo b.d. Peter LASOE (e: bandelier.nu@voortt.nl) 

 

1.10 Permanente adviseurs 

Bestuurszaken   : aoo b.d. Paul MENTINK 

Regimentsaangelegenheden : regimentsadjudant Frank van BERGEN 

 

1.11 Sociale Media (accounts beheerder) 

Webmaster (www.voortt.nl) : aoo b.d. Paul MENTINK (e: webmaster@voortt.nl) 

Facebookpagina (@voortt) : aoo b.d. Peter LASOE en aoo b.d. Paul MENTINK 
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1.12 Contactgegevens 

VOORTT | Secretariaat (na 21-02-2020). VOORTT | Penningmeester 

p/a Korendragersgilde 32, 8253GL Dronten p/a Iep 33, 5682 HL BEST 

m: 06 – 44 38 81 14 m: 06 – 36 12 33 73 

e: secretaris@voortt.nl 

e: info@voortt.nl 

e: penningmeester@voortt.nl 

e: ledenadministratie@voortt.nl 

 

 
2. SECRETARIEEL 

2.1 Poststukken 

Op secretarieel gebied behandelde de secretaris in het afgelopen verenigingsjaar 2 inkomende poststukken en  

1 uitgaand poststuk. Inkomende en uitgaande e-mails worden niet geregistreerd. 

Door het aflassen van de ALV 2020 is er geen afhankelijkheidsbetuiging verzonden aan de Chef Militair Huis. 

 

2.2 Archief vereniging. 

Het archief van de vereniging is door de secretaris gedigitaliseerd. Door de secretaris is er wel een document 

aangelegd met daarin alle besluiten van de ALV en bestuursvergaderingen vanaf het ontstaan van de vereniging.   

 

2.3 De bestuursvergaderingen.  

Het bestuur is in het afgelopen verenigingsjaar 2020 1x in vergadering bijeengeweest in Soesterberg. 

In 2021 zijn er, vanwege Covid-19, tot nu toe, nog geen bestuursvergaderingen geweest. De enige uitzondering 

was de bijeenkomst van het dagelijksbestuur voor het doorspreken van de stand van zaken m.b.t. de vereniging 

en of de ALV 2021 wel doorgang kan vinden of doorgeschoven gaat worden naar het voorjaar in 2022.  

De stand van het aantal bestuursvergaderingen sinds de oprichting is gestegen tot 248  

Alle geplande bestuursvergaderingen zijn door de Covid-19 afgelast. 

 

2.4 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.  

De contactpersonen hebben geen stemrecht, m.b.t. bestuursbesluiten. 

 

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. 

 

4. LEDENADMINISTRATIE 

4.1 Stand van de leden 

De vereniging heeft momenteel een actueel ledenbestand van 380 (402 in 2019).  

Een punt van zorg blijft het teruglopende ledenaantal, wat van invloed zal zijn op de inkomsten van de 

vereniging. Zie ook het punt “de Toekomst”. 

 

4.2 Verdeling in categorie en rang 

 

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 

2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019 2021 

197  184 187  198 5 5  228  223 4 0  4  1 10  0 0 0  

 

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 

2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019 2021 

0 0  19 11  50 50  64  54 91 94  84 82 62  62 24 27  6  4 

mailto:secretaris@voortt.nl
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Actief dienende leden:  

sgtt sgt sgt1 sm aoo staoo elnt kap 

2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019 2021 

4 1  23 12  60 61  50 48  42 46  6 6  6 6  6 5  

 

Post actieve leden: 

sgt b.d. sgt1 b.d. sm b.d. aoo b.d. staoo b.d. elnt b.d kap b.d. maj b.d  

2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019 2021 

8 7  16 16  11 10  121 120  1 0 7 6 38 36  1 1  

 

Buitengewone leden:                Bijzondere oorkonde houders: 

mevr. RA b.d.   

2019 2021 2019 2021  2019 2021 

5 4 1 1  3 3 

 

4.3 Jubilea leden 

15 jaar 25 jaar 30 jaar 35 jaar 40 jaar 45 jaar 

2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019 2021 

4 6 0 4 16 14 10 2 16 3 0 34 

 

5. SOCIALE MEDIA 

5.1 Website VOORTT 

De website is in januari 2020 in zijn geheel vernieuwd zodat er overal en op ieder moment kan worden 

aangepast. De website ziet er zeer professioneel uit en is ook beveiligd tegen hacken (slotje is weergegeven in de 

browser). Het bestuur is zeer tevreden hierover en bedankt de webmaster voor zijn inspanningen.  

De kosten voor het maken van de nieuwe website omvatten alleen de onkosten die de maker gemaakt heeft. 

 

5.2 Facebookpagina 

De facebook-pagina wordt steeds meer bezocht en heeft inmiddels ook niet-leden als vriend van de pagina.  

Het bereik van de geplaatste artikelen kan oplopen tot in de duizenden hits.  

Het bestuur is zeer tevreden hierover en bedankt de huidige beheerders voor zijn inspanningen. 

 

5.3 Bandelier 

Het bestuur is zeer tevreden met het contract met de fa. Editoo B.V. uit Arnhem.  Een bijzonder woord van 

waardering gaat naar de redacteur die de gehele opmaak en een groot deel van de inhoud voor zijn rekening neemt. 

Het zou aan te bevelen zijn om de redactie uit te breiden zodat de werkzaamheden verdeeld zouden kunnen 

worden over meerdere personen. Het bestuur hoopt nog jaren met de huidige drukker samen te kunnen werken.  

Punt van zorg is het dalende ledenaantal met als gevolg dalende inkomsten.  De subsidie van de Minister van 

Defensie blijft gehandhaafd maar heeft een andere vorm van betaling ondergaan, nu wordt er per uitgave een 

nota ingediend waarvan een deel wordt vergoed.  

 

6. ACTIVITEITEN 

6.1 Reünie/Algemene Ledenvergadering. 

De Reünie/ALV was voor vrijdag 15 oktober 2021 vastgelegd. Het bestuur zou voor de zevende keer gekozen 

hebben voor de Officiersmess in het mooie monumentale gebouw op de Legerplaats bij Oldebroek. 

 

6.2 Excursies.  

In 2020 en 2021 stonden géén excursies op het programma i.v.m. het Covid-19 virus.  

 

6.3 Nieuwjaarswensen.  

Het bestuur, in persoon van de secretaris, heeft zoals gebruikelijk de nieuwjaarswensen verstuurd naar onze 

ereleden, leden van verdiensten en relaties van de vereniging.  
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6.4 Dodenherdenking Regiment 

Door Covid-19 heeft er geen Dodenherdenking plaatsgevonden maar daarvoor in de plaats is door de 

Regimentscommandant in aanwezigheid van de Regimentsoudste en de Regimentsadjudant een krans gelegd bij 

het monument ter nagedachtenis van alle gevallen regimentsleden omgekomen tijdens de WO II en in missies 

daarna. 

 

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 FLO 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.  

 

7.2 Bestuur. 

Na de benoeming van de nieuwe secretaris tijdens de Reünie/ALV in 2019,  heeft deze na 5 maanden om 

moverende redenen zijn functie moeten neerleggen. De afgetreden secretaris in 2019 is door het bestuur 

gevraagd om als interim secretaris de zaken waar te nemen totdat er een nieuwe kandidaat is gevonden.  

De penningmeester was in 2020 aftredend, doch wel weer herkiesbaar.  

 

Nadat ook bestuurslid aoo René JELIJS zijn functie per 1 januari 2021 ter beschikking heeft gesteld, vraagt het 

bestuur zich af of het aantal bestuursleden, met het dalende ledenbestand, wel op zeven gehandhaafd moet 

blijven. Het ledenaantal is momenteel 380 leden wat een bestuur van minimaal 5 bestuurleden rechtvaardigd.  

De samenstelling moet dan wel zo zijn dat de functies van penningmeester en secretaris bij voorkeur een 

onderofficier buitendienst zijn en de overige functies onderofficieren in werkelijke dienst. 

 

7.3 Bandelier. 

Uit het relaas in punt 5.3 over de Bandelier, blijkt dat deze zal blijven bestaan zolang de financieën dit toelaten.  

Er zal wel naarstig gezocht moeten worden naar een nieuwe redacteur, omdat de huidige redacteur wenst te 

stoppen hiermee. 

 

7.4 Financieel 

De huidige economische crisis is door de pandemie van het Convid-19 virus allesbehalve rooskleuring. 

Waar het naar toe gaat is niet te voorspellen maar een ding zal duidelijk zijn dat de economie het nog moeilijk zal 

krijgen. Het zal mogelijk leiden tot bezuiningen wat mogelijk ook zijn weerslag zal hebben op het 

verenigingsleven. De tijd zal het leren. De bezorgdheid over het voortbestaan van de vereniging heeft wel de 

aandacht van het bestuur. Zolang de financien een positief beeld laten zien, zijn er op zeer korte termijn nog geen 

problemen te verwachten. Maar . . . waakzaamheid blijft nodig. 

 

Toch dient er nog steeds terdege rekening gehouden te worden met dalende financiële middelen en hogere 

prijzen voor het organiseren van evenementen.  Het enige lichtpuntje is dat de vereniging de jaarlijkse bijdrage 

op de kosten voor het houden van een reünie ontvangt, zolang dat duurt. 

 

8. AFSLUITING. 

Terugkijkend op de verenigingsjaren 2019-2021 is het bestuur tevreden over de afloop van deze periode en is 

men voornemens, met de bestuursleden, een doorstart te maken naar 2022. 

 

Namens het bestuur VOORTT,  

De interim secretaris  

 

aoo b.d. P.J.L. (Paul) MENTINK 


