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Jaar 
Leden 
aantal Gebeurtenis 

1975 
 

261 De VOOTD is opgericht op 15 oktober 1975 in de onderofficiersmess van de Kromhoutkazerne te 
Utrecht. De grondleggers die het ontstaan van de vereniging gestalte hebben gegeven zijn 
aoo b.d. A. BLOM, aoo b.d. Dirk HOFMAN en kap b.d. Jacques KERSKES.  
De eerste voorzitter van de vereniging is W.C. van STIJN.  
 

1976 
 

395 De 1e Algemene Ledenvergadering vind plaats op de Kromhoutkazerne in Utrecht.  
 

1977 
 

359 Onder voorzitterschap van lkol A.A. van de WAKKER wordt een Regimentsraad opgericht op 25 mei 
van dat jaar. Namens de VOOTD wordt in deze raad zitting genomen door aoo A. BLOM. 
De 2e Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op 1 oktober in Nieuw Milligen.  
 

1978 
 

376 Tijdens de 3e Algemene Ledenvergadering van dat jaar, welke gehouden wordt in Soesterberg, 
wordt H.J. SCHOUWMANS tot voorzitter gekozen. Het verenigingsblad krijgt de naam "Bandelier".  
De naam is bedacht door aoo A. BLOM. 
 

1979 
 

409 De 4e Algemene Ledenvergadering wordt gehouden te Schaarsbergen. 
 

1980 
(5 jr) 

 

420 Van 1980 tot 1981 is aoo Tim van LOENEN waarnemend voorzitter van de VOOTD. 
De 5e Algemene ledenvergadering en tevens lustrumviering wordt gehouden in de OO-mess 
"Remonte" te Nieuw Milligen. 
 

1981 
 

470 Tijdens de 6e Algemene Ledenvergadering wordt aoo Martin TALENS gekozen tot voorzitter. 
 

1982 
 

470 Tijdens de 7e Algemene Ledenvergadering wordt aoo Roel BOUMA gekozen tot voorzitter. 
 

1983 
 

460 De 8e Algemene Ledenvergadering wordt gehouden in de OO mess Remonte te Nieuw Milligen. 
 

1984 
 

450 De 9e Algemene Ledenvergadering welke werd gehouden in de OOmess op de Dumoulinkazerne.  
Er waren twee afredende bestuursleden Dhr. CUPPENS en Dhr. HONHOFF  
De aoo FEITSMA is wnd secretaris i.v.m. de benoeming van aoo Willem van EIJK tot Vakofficier. 
 

1985 
(10 jr) 

 

450 De VOOTD viert haar 10 jarig bestaan.  
Tijdens de 10e Algemene Ledenvergadering wordt de aoo Willem OOSTING tot voorzitter gekozen. 
 

1986 
 

500 De 11e Algemene Ledenvergadering wordt gehouden in de OO mess Remonte te Nieuw Milligen.  
Er zijn geen wijzigingen in het bestuur. 
 

1987 
 

600 De 12e Algemene Ledenvergadering wordt gehouden in de OO mess Remonte te Nieuw Milligen.  
Er zijn geen wijzigingen in het bestuur. Voorstel wijziging art 5 lid 2 en art 9 lid6 wordt afgewezen 
het betreft hier lidmaatschap van Offn die OO zijn geweest) 
 

1988 
 

691 De 13e Algemene Ledenvergadering wordt gehouden in de OO mess Remonte te Nieuw Milligen.  
Er worden drie nieuwe bestuursleden in het bestuur gekozen, sm B. HOLSTEGE,  sm A. 
ZWINGELAAR en de sgt1 H. van KOLCK.  
Tevens worden de nieuwe Statuten en Huishoudelijk Reglement goedgekeurd. 
 

1989 
 

667 De 14e Algemene Ledenvergadering wordt gehouden in de OO mess Remonte te Nieuw Milligen. Er 
worden twee nieuwe bestuursleden in het bestuur gekozen, de sm P. JANSEN en sm J. HARSKAMP 
  

1990 
(15 jr) 

 

750 De 15e Algemene Ledenvergadering vond plaatst op de Kromhoutkazerne in Utrecht. 
Er waren geen wijzigingen in het bestuur. 
 

1991 
 

850 Tijdens de 16e Algemene Ledenvergadering wordt de aoo Martin van de BEEK tot voorzitter 
gekozen. 
 

1992 
 

864 Tijdens de 17e Algemene Ledenvergadering welke gehouden wordt in de OO-mess "Remonte" in 
Nieuw Milligen wordt sm Ruud LAMENS tot voorzitter gekozen. De aoo P. LASOE wordt de nieuwe 
secretaris. 
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1993 

 
864 Tijdens de 18e Algemene Ledenvergadering welke gehouden wordt in de OO-mess "Remonte" in 

Nieuw Milligen zijn er geen wijzigingen in het bestuur.  
 

1994 
 

855 Het Regiment Technische Troepen viert haar 50 jarig bestaan. Op 27 september reikt Hare Majesteit 
Koningen Beatrix op de Kromhoutkazerne te Utrecht het vaandel van het Regiment Technische 
Troepen uit aan Kolonel M.J.M. van Broekhoven. Het bestuur van de VOOTD was uitgenodigd bij 
deze feestelijke gebeurtenis. 
 

1995 
(20 jr) 

 

743 Tijdens de 20e Algemene Ledenvergadering op 6 oktober 1995 welke gehouden is in de OO-mess 
van de Kromhoutkazerne te Utrecht, wordt de aoo Jan HARSKAMP tot voorzitter van de VOOTD 
gekozen.. 
 

1996 
 

737 De 21e Algemene Ledenvergadering werd gehouden in de OO-mess "Remonte" in Nieuw Milligen.  
Er waren geen mutaties in het bestuur. 
 

1997 
 

730 De 22e Algemene Ledenvergadering welke werd gehouden in O.17 op de Ketting Olivierkazerne te 
Soesterberg leverde een nieuwe bestuurslid op sm Peter de JONG.  
Aftredend was de aoo Peter VOGELESANG. 
 

1998 
 

726 De 23e Algemene Ledenvergadering welke gehouden wordt in de OO-mess "Remonte" in Nieuw 
Milligen leverde een nieuw bestuurslid op sgt1 Jan de NOOIJER. 
De jaarlijkse bijdrage voor het museum wordt vastgesteld op Fl 250,= 
 

1999 
 

725 De 24e Algemene Ledenvergadering welke gehouden wordt in de OO-mess "Remonte" in  
Nieuw Milligen had geen bestuurswisseling tot gevolg. 
 

2000 
(25jr) 

 

725 Dit jaar bestaat de VOOTD 25 jaar. Dit is reden om tijdens de jaarlijkse 25e Algemene 
Ledenvergadering een groot feest te houden. Op 20 oktober 2000 waren er 170 leden en 120 
echtgenotes of partners aanwezig om eerst op een grote boot en ’s middags op landgoed Bronbeek 
het 25 jarig bestaan van de VOOTD te vieren. Tijdens deze ALV wordt aoo Peter LASOE benoemd tot 
erelid van de vereniging en aoo Peter JANSEN tot Lid van Verdienste.  
De VOOTD staat met een eigen web site op het Internet. De aoo Paul MENTINK werd gekozen in het 
bestuur en wordt de nieuwe secretaris. 
 

2001 
 

721 Tijdens de 26 Algemene Ledenvergadering op 26 oktober 2001 die gehouden is in Rosmalen, is de 
aoo Peter van REENEN tot voorzitter gekozen. In oktober houdt het dienstvak Technische Dienst op 
te bestaan. Hiervoor in de plaats komt het Dienstvak van de Logistiek waarvan het Regiment 
Technische Troepen deel uitmaakt. Gesproken wordt dat dan LOGTD.  
 

2002 
 

719 Vanwege het feit dat Z.K.H. Prins Claus is overleden wordt de 27 Algemene Ledenvergadering, 
welke op 11 oktober 2002 gepland is, afgelast. 
 

2003 
 

715 Op 21 februari 2003 is tijdens de uitgestelde 27e ALV van 2002, welke gehouden is op de 
Dumoulinkazerne te Soesterberg, aoo Christ van den HEUVEL tot voorzitter gekozen.  
Bovendien is de vereniging van naam veranderd. Vanaf deze datum is er sprake van de Vereniging 
Onderofficieren Regiment Technische Troepen.  
 

2004 
 

692 Op 26 maart 2004 zou de 28e ALV plaats vinden. In verband met het overlijden van H.K.H. prinses 
Juliana is deze ALV verplaatst naar 4 juni 2004.  
Wederom is gekozen voor de Dumoulinkazerne te Soesterberg. 
 

2005 
(30 jr) 

 
 

599 Op 15 april 2005 is de 29e Algemene Ledenvergadering gehouden in het BNMO-Centrum te Doorn. 
Omdat dit jaar de vereniging haar 30-jarig bestaan viert, is besloten een feestelijk uitstraling te 
geven aan deze bijeenkomst en is gekozen voor een locatie buiten de bekende kazernes. Tijdens 
deze ALV is aoo Arend VOORWINDEN benoemd tot Lid van Verdienste van de Vereniging.  
De aoo Christ van den HEUVEL is herkozen tot voorzitter.  
 

2006 581 Op 24 maart 2006 werd de 30e Algemene Ledenvergadering op de Prinses Margriet Kazerne te 
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 Wezep gehouden. Er zijn 3 bestuursleden afgetreden. Nieuw bestuurslid werd aoo Klaas 
SCHOUTEN. 
 

2007 
 

582 Op 19 oktober 2007 werd in Oirschot op de Genm Ruyter van Steveninck kazerne de 31e Algemene 
Ledenvergadering gehouden. Er zijn twee nieuwe bestuursleden gekozen, de sm Jan de NOOIJER en 
sgt Richard GROOT. De voorzitter was aftredend en niet herkiesbaar. Omdat er geen kandidaten 
waren om hem op te volgen besloot de voorzitter, aoo b.d. Christ van den HEUVEL om aan te blijven 
als voorzitter. 
 

2008 
 

561 Op 17 oktober 2008 werd op Legerplaats te Oldebroek de 32e ALV gehouden. Er waren geen 
wijzigingen in het bestuur.  
Een speciale benoeming als Beschermvrouw van de VOORTT voor mw. Forra Pikaar. 
 

2009 
 

541 Op 16 oktober 2009 werd in het officiers casino te Soesterberg de 33e Algemene Ledenvergadering 
gehouden en is sgt1 Richard GROOT tot voorzitter gekozen. 
aoo b.d. Christ van den HEUVEL is tijdens deze ALV tot Erelid van de vereniging benoemd. 
Er wordt ook de vernieuwde website getoond. 
 

2010 
 

535 Op 29 oktober 2010 werd in het officiers casino te Soesterberg de 34e Algemene Ledenvergadering 
gehouden. Er waren geen wijzigingen in het bestuur. Er werd een enquête gehouden onder de leden 
die deel hadden genomen aan de ALV. 
 
Tot lid van verdienste werd benoemd de aoo b.d. Hans van der SPEK. 
 

2011 
(36jr.) 

 

555 Overleden W.J. OOSTING ere-lid, L.H. van BEVEREN, L. FRITZ, M. van der MEIJ, W.J.J. KAFOE, W. 
OLTMANS, T. VERWEIJ, C.H. WETERINGS. 
 
Op 14 oktober 2011 werd in Oirschot op de Genm Ruyter van Steveninckkazerne de 35e Algemene 
Ledenvergadering gehouden. De aoo René JELIJS werd in het bestuur gekozen en van sm Jan de 
NOOIJER werd afscheid genomen als bestuurslid. Teven zijn de drie oprichters, aoo b.d. Arie. 
BLOM, aoo b.d. Dirk HOFMAN en kap b.d. Jacques KERSKES van onze vereniging in het zonnetje 
gezet en werden zijn gedecoreerd met een speciale gemaakte speld voorzien van een oorkonde.    
 
De VOORTT is sinds dit jaar ook op Facebook te vinden. 
 

2012 
 

554 Overleden L.J. de JONGE, A.H.W. KRUL, S. LEISTRA, H. van der WOUDE 
 
Op 19 oktober 2012 werd in de legerplaats bij Oldebroek (Veluwe) de 36e Algemene 
Ledenvergadering.  
Er waren drie bestuursleden aftredend en herkiesbaar wat het gemakkelijk maakte zodat er geen 
verkiezing hoefde te worden gehouden. 
 
Tot erelid werd benoemd de aoo b.d. Paul MENTINK (de secretaris). 
 

2013 546 Overleden S. KELDER, L.H. RAAIJMAKERS, J. VEROUDEN 
 
Op 18 oktober 2013 werd in de legerplaats bij Oldebroek (Veluwe) de 37e Algemene 
Ledenvergadering tevens de 1e reünie gehouden. Er waren drie bestuursleden aftredend en de 
voorzitter. Allen waren herkiesbaar wat het gemakkelijk maakte zodat er geen verkiezing hoefde te 
worden gehouden. 
 

2014 517 Overleden: aoo b.d. Arie BLOM – erelid en medeoprichter van de vereniging. A. DIJKE, H. FOLKERS, 
J.C. WILSCHUT 
 
Op 17 oktober 2014 werd in de legerplaats bij Oldebroek (Veluwe) de 38e Algemene 
Ledenvergadering tevens de 2e reünie gehouden. Er waren drie bestuursleden aftredend; de 
vicevoorzitter, penningmeester en een algemeen lid.  De vicevoorzitter en penningmeester waren 
herkiesbaar en het algemeen lid was niet herkiesbaar.  Er is dus een nieuw bestuurslid gekozen.  
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Tot erelid werd benoemd de kap b.d. Paul DELMEER (webmaster en redacteur Bandelier). 
 
 

2015 
(40jr) 

486 Overleden P.M. JANSEN – Lid van Verdienste, E. G. MEEUWSEN,  
 
Op 16 oktober 2015 werd in de Kumpulan op het landgoed Bronbeek te Arnhem de 39e Algemene 
Ledenvergadering tevens de 3e Reünie gehouden. Ook werd het 40-jarig jubileum gevierd van onze 
vereniging. 
Dit jaar moest er een nieuwe voorzitter worden gekozen. De enige kandidaat, John SPITHOVEN, 
werd zonder verkiezing gekozen tot nieuwe voorzitter. 
De secretaris was herkiesbaar en blijft op functie. Tevens is de aftredende voorzitter gekozen in het 
bestuur en ook de kandidaat sgt Matthijs van WELIE. 
 
Tot erelid werd benoemd de scheidende voorzitter sgt1 Richard GROOT. 
Tot Lid van Verdienste werden benoemd; aoo b.d Willem van LOON en aoo b.d. Klaas SCHOUTEN. 
 
Bijzonder dit jaar was dat alle jubilerende leden een oorkonde kregen uitgereikt.  
De leden die 40 jaar lid waren kregen daarbij ook nog een legpenning uitgereikt. 
 
Ook werden er twee bijzondere oorkondes (nr 1 en 2) met legpenning uitgereikt aan;  
Mevrouw Hilda HEMMERS-van HILTEN  en de lkol Jacco NIJDAM beiden voor hun verdiensten aan 
de vereniging. 
 

2016 467 Overleden kap b.d. Paul DELMEER – erelid, redacteur, webmaster en oud-contactpersoon van onze 
vereniging. Maar ook de kap b.d. Frans DERKS, kap b.d. GIJSBERTSE, aoo b.d. Leo JANSEN, 
aoo b.d. Henk STEEN, aoo b.d. Klaas de LANGE, aoo b.d. Martien Talens en sm Richard DROS. 

 
Op 14 oktober 2016 werd in de legerplaats bij Oldebroek (Veluwe) de 40e Algemene 
Ledenvergadering tevens de 4e reünie gehouden. Er waren twee bestuursleden aftredend; de 
vicevoorzitter, penningmeester.  De vicevoorzitter was niet herkiesbaar en penningmeester was 
herkiesbaar.  Er is geen nieuw bestuurslid gekozen voor de scheidende vicevoorzitter de taak is 
overgenomen door het zittende bestuurslid sgt1 GROOT. Met goedkeuring van de Algemene 
vergadering blijft de opengevallen bestuursfunctie vacant.   
 
• De aanwezig jubilerende leden hebben een oorkonde uitgereikt gekregen. 
• Ook werd er een bijzondere oorkonde (nr. 3) uitgereikt aan; dhr. heer Johan Kurk voor zijn 

verdiensten aan de vereniging. 
• Er was ook een bloemenhulde aan de beschermvrouw en de weduwe van overleden leden voor 

zover aanwezig. 
 

2017 439 Overleden kap b.d. Willem van EIJK, kap b.d. Peter KNISPEL en aoo Hennie DRIESSEN, 
 
Op 20 oktober 2017 werd in de legerplaats bij Oldebroek de 41e Algemene ledenvergadering tevens 
de 5e reünie gehouden. Er waren vijf bestuursleden aftredend en herkiesbaar; de voorzitter, de 
vicevoorzitter, de secretaris, en drie algemene bestuursleden. Eer was een kandidaat voor de 
ontstane vacature. Alle herkiesbare bestuursleden zijn weer herkozen.  
De sgt1 b.d. Michel van ’t HOOG werd gekozen om de vacature op te vullen.  
 
• De aanwezig jubilerende leden hebben een oorkonde gekregen.  
• Er was ook een bloemenhulde aan de beschermvrouw en de weduwe van overleden leden voor 

zover aanwezig.  
• De aoo Bert van LAWICK werd benoemd tot Lid van Verdienste 
 

2018 420 Overleden maj b.d. Roel van VELS, kap b.d. E. VENHUIZEN en aoo b.d. Wim LOOIJEN en  
de aoo b.d. Roel GERESSEN. 
 
Op 12 oktober 2018 werd in de legerplaats bij Oldebroek de 42e Algemene ledenvergadering tevens 
de 6e reünie gehouden. Er waren twee bestuursleden aftredend waarvan één voor de laatste maal 
herkiesbaar. De penningmeester is herkozen met de mededeling dat dit zijn laatste termijn is. 
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Door het niet herkiesbaar zijn van het andere bestuurslid zal deze functie vacature blijven. 
Tevens werd door de voorzitter medegedeeld dat de secretaris, afwezig door ziekte, niet meer 
herkiesbaar is in 2019. 
 
• De aanwezig jubilerende leden hebben een oorkonde gekregen.  
• Er was ook een bloemenhulde aan de beschermvrouw en de weduwe van overleden leden voor 

zover aanwezig.  
 

2019 402 Overleden: aoo b.d. Frans DRAAIJERS (84), kap b.d. Klaas van NIEUW-AMERINGEN (79),  
sgt b.d. Aad PLEIJ (90) kap b.d. Jim ZIJLSTRA (85) en aoo b.d. Lou FLORUSSE. (87) 
 
Op 18 oktober 2019 werd in de legerplaats bij Oldebroek de 43e Algemene ledenvergadering tevens 
de 7e reünie gehouden. Er waren vier bestuursleden aftredend. De secretaris is aftredend en niet 
herkiesbaar. De voorzitter is herkozen. De twee andere bestuursleden zijn ook herkozen. 
Er is een kandidaat voor de functie van secretaris en voor de vacature. 
 
• De aooi b.d. Henri van den EIJKHOF werd benoemd tot Erelid 
• De aanwezig jubilerende leden hebben een oorkonde gekregen.  
• Er was ook een bloemenhulde aan de beschermvrouw en de weduwe van overleden leden, voor 

zover aanwezig.  
•  

2020 
(45 jr) 

 

388 Overleden: erelid aoo b.d. R. (Rikus) FEITSMA (86) 
 
Op vrijdag 16 oktober 2020 is in verband met Covid-19 pandemie is er dit jaar GEEN ALV/Reünie 
en tevens het 45-jarig bestaan gehouden. 
• Er hebben dus ook geen verkiezingen voor nieuwe bestuursleden plaatsgevonden.  
• Er heeft dus ook geen bloemenhulde voor de weduwe van overleden leden geweest. 
• Wel is er een oorkonde per post verzonden aan de jubilarissen. 
 

2021 387 Overleden:  
aoo b.d. A.J. WORBTS (94), aoo b.d. R. (Ruud) van EEDEN (86), aoo b.d. T. (Ted) de Kanter (63),  
aoo b.d. H.A.B. (Harry) VENMANS (72) sm N. (Nico) KORS (55) en sgt b.d. W. (Willem) RENES (96) 
aoo b.d. D. HOFMAN 
 
Op vrijdag 15 oktober 2021 is in verband met Covid-19 pandemie is er dit jaar wederom GEEN 
ALV/Reünie en tevens het 46-jarig bestaan gehouden. 
Er hebben dus ook geen verkiezingen voor nieuwe bestuursleden plaatsgevonden. 
Er heeft dus ook geen bloemenhulde voor de weduwe van overleden leden geweest. 
Wel is er een oorkonde per post verzonden aan de jubilarissen. 
 

2022 383 Overleden: geen 
 
Op vrijdag 14 oktober 2022 is er na twee jaar weer een ALV/Reünie en tevens het 47-jarig bestaan 
gehouden. 
• Er hebben dus ook weer bestuursverkiezingen gehouden. 

De penningmeester is voor een volgende termijn gekozen, 
De secretaris heeft een opvolger in aoo Peter VOGELS 
De interim secretaris is gekozen voor een algemene bestuursfunctie. 

• Er was ook een bloemenhulde, in de vorm van een plantenbon, aan de Beschermvrouw en de 
weduwe van overleden leden, voor zover aanwezig.  

• Ook zijn er weer oorkondes voor jubilarissen, voor zover aanwezig, uitgereikt. 
• Ook is er een Bijzondere oorkonde nr.4 uitgereikt aan mw. Tjitske SCHEERINGA-FOLKERTS 
 

   
   

 
 
 


