
114de JAARVERSLAG over 2015 

 

DER VERENIGING VAN 

OFFICIEREN EN OUD-OFFICIEREN 
DER KONINKLIJKE MARINE 

 

“Onderlinge Bijstand” 
 

 

De Vereniging “Onderlinge Bijstand” is opgericht op 12 april 1902 en staat sinds 18 juli 1977 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 4040 7307. 

 
De vereniging heeft ten doel: 

a. de kameraadschappelijke band tussen de leden te versterken; 
b. het geven van raad en het verlenen van ondersteuning aan de leden, alsmede na hun overlijden 

aan hun weduwen, weduwnaars of geregistreerde partners en minderjarige kinderen; 
c. het verlenen van ondersteuning aan maatschappelijke – aan de Koninklijke Marine gerelateerde – 

doelen; 
d. al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 

zijn. 
 

 
 

De Koppelpoort te Amersfoort 
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UITNODIGING 

tot het bijwonen van de ALGEMENE LEDENVERGADERING van de Vereniging Onderlinge 
Bijstand op donderdag 28 april 2016 ten 10.45 uur. De Algemene Ledenvergadering (ALV) zal 
plaatsvinden in de Sint Aegtenkapel, ’t Zand 37 te 3811 GB Amersfoort. 
 
Het programma is als volgt: 
10.15 – 10.45 uur ontvangst in de Sint Aegtenkapel (benedenverdieping) 
10.45 – 11.45 uur algemene ledenvergadering in de kapel (bovenverdieping) 
10.45 – 11.45 uur rondleiding partners in Museum Flehite (Westersingel) 
11.45 – 13.30 uur drankje en Indisch buffet in de Sint Aegtenkapel (benedenverdieping) 
13.30 – 14.15 uur verplaatsing naar Soesterberg 
14.15 – 16.15 uur bezoek Nationaal Militair Museum te Soesterberg 
16.15 – 16.45 uur afsluitend koffie/thee in het museum 
  
Ook dit jaar bestaat de mogelijkheid u te laten vergezellen door uw partner, die tijdens de 
ledenvergadering kan deelnemen aan een bezoek aan het Museum Flehite aan de 
Westersingel, op ca. 300 meter lopen vanaf de Sint Aegtenkapel. Uw partner wordt van harte 
uitgenodigd. Overigens is de museumjaarkaart geldig bij het bezoek: neemt u die alstublieft 
mee. De deelnemers aan het programma wordt aanbevolen om wandelschoenen aan te 
trekken. 
 
Het middagprogramma bestaat uit een Indisch buffet in de Sint Aegtenkapel, gevolgd door een 
verplaatsing per eigen auto of per gehuurde bus naar het Nationaal Militair Museum te 
Soesterberg. Ook hier is de museumjaarkaart te gebruiken, evenals de veteranenpas. Na het 
museumbezoek is er gelegenheid om ter plaatse nog koffie of thee te drinken. Om 16.45 uur 
eindigt het programma en vertrekken we weer huiswaarts.  
Internet: www.sintaegtenkapel.nl, www.museumflehite.nl, www.nmm.nl. 
 
Indien u voornemens bent de Algemene Ledenvergadering bij te wonen, dient u zich uiterlijk 
maandag 18 april 2015 op te geven bij de secretaris met vermelding van eventuele deelname 
van uw partner. Opgave bij voorkeur per e-mail (adres: secretaris@onderlingebijstand.nl) of 
anders schriftelijk (postadres secretaris: Eiklaan 53 te 2282 AS Rijswijk). 
Geeft u ook op of u gebruik wilt maken van de bus tussen Amersfoort en Soesterberg en of u 
(en evt. uw partner) een museumjaarkaart en/of veteranenpas meenemen. 
 
Na opgave voor deelname ontvangt u van de secretaris een uitgebreide routebeschrijving voor 
openbaar vervoer en eigen vervoer (auto) naar de Sint Aegtenkapel te Amersfoort en naar het 
Nationaal Militair Museum te Soesterberg. 
 
AGENDA 

van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op donderdag 28 april 2016 ten 10.45 uur in de 
Sint Aegtenkapel te Amersfoort. 
1. Opening. 
2. Mededelingen. 
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 29 april 2015. 
4. Jaarverslag over 2015. 
5. Verslag van de Commissie van Onderzoek over de rekening en verantwoording over het 

jaar 2015. 
6. Benoeming van de Commissie van Onderzoek 2016.  

De heren F.P.H.M. Koch en J.J.M. Faassen zijn beschikbaar voor de Commissie. Als plv. lid 
zijn beschikbaar de heren B. van Gelderen en (n.o.t.g.). 

7. Verkiezing van bestuursleden en bestuurssamenstelling. 
De bestuursleden A.P. Madsen en A.J.J.M. van Koningsbrugge zijn aan de beurt om af te 
treden. Dhr Madsen neemt afscheid. Dhr Van Koningsbrugge stelt zich herkiesbaar. 

8. Samenwerking KVMO en OB. 
9. Rondvraag. 
10. Vaststellen datum en plaats voor de Algemene Ledenvergadering 2017. 
11. Sluiting. 
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NB. Het financiële jaarverslag 2015 is niet opgenomen in het katern. De leden die zich 
aanmelden voor de algemene ledenvergadering krijgen het financiële jaarverslag 2015 alsnog 
automatisch toegestuurd: in beginsel per e-mail, op verzoek per post. Ter vergadering zullen 
voldoende extra exemplaren van het financiële jaarverslag 2015 aanwezig zijn. Ook zal een 
exemplaar in de maand april 2016 ter inzage liggen bij de KVMO te Den Haag. 
 
ERELID 

   M.C. Bakker, KTZ b.d. 
 
BESTUUR        gekozen tot: 

Voorzitter:  J.W.P. Spaans, SBNA b.d.    2017 
Ondervoorzitter: R.E. Harte, KTZ b.d.     2018 
Secretaris:  H. van Eijsden, KTZ b.d.    2017 
Penningmeester: Drs. T.G.D. Steenbeek, KTZA b.d.   2018 
Leden:   A.P. Madsen, KOLMARNS b.d.   2016 
   Ir. A.J.J.M. van Koningsbrugge, CDRE b.d. 2016 

Mw. K.E. Nuse-Kat, KLTZA b.d.   2018 
   H.M.J. van de Burgt, KLTZ(LD)   2018 
 
AANTAL LEDEN OB PER 31 DECEMBER 2015 

4050 leden KVMO-OB en 61 leden en begunstigers OB (geen lid KVMO) 
 
POSTADRES 
Secretaris Vereniging Onderlinge Bijstand 
Eiklaan 53, 2282 AS Rijswijk 
e-mail: secretaris@onderlingebijstand.nl 
internet: www.onderlingebijstand.nl 
 
CONTRIBUTIE 

De leden van Onderlinge Bijstand die niet via de KVMO lid zijn en die derhalve hun contributie 
zelf overmaken, wordt verzocht een bedrag van (minimaal) EUR 2,00 vóór 1 april 2016 over te 
maken op bankrekening NL44 INGB 0000 0663 52 t.n.v. Vereniging Onderlinge Bijstand te 
Koudekerk a/d Rijn. 
 
NOTULEN VAN DE 114de JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV) VAN DE 

VERENIGING “ONDERLINGE BIJSTAND”, OP WOENSDAG 29 APRIL 2015 IN GOLDEN 

TULIP HOTEL CENTRAL TE ‘s-HERTOGENBOSCH 

 
Aanwezigen 
Bestuursleden: dhr J.W.P. Spaans (voorzitter), dhr R.E. Harte, dhr T.G.D. Steenbeek, dhr A.P. 
Madsen, mw Y. van Vliet-Berlee, dhr A.J.J.M. van Koningsbrugge, KLTZ(LD) H.M.J. van de 
Burgt, dhr H. van Eijsden. 
Leden OB: het erelid dhr M.C. Bakker, dhr C.A.H. van den Aardweg, dhr H.J. Bergman, dhr J.E. 
Blankhart, dhr R. den Boeft, dhr O.W. Borgeld, dhr J. van Doggenaar, mw H. van den Donker-
Enting, dhr D.C. Doornik, dhr A. van Duijvendijk, dhr H. Goedbloed, LTZ2OC(LD) R. Groen, dhr 
W.M. van Gulpen, mw F. van Hartingsveldt, KTZ(LD) R.C. Hunnego, dhr F.P.H.M. Koch, dhr 
H.N. van Leeuwen, dhr A. Nuse, mw A. Nuse-Kat, dhr E. Robberegt, dhr J. Roos, dhr D. Sjerp, 
dhr B.E. Stuit, dhr B. Ulrich, dhr W.C.J. Verberne, mw A. Vrijburg, dhr B. Wienbelt, dhr H.T. 
van Wilgenburg, dhr W.I. Wilms, dhr R.H. Zuidema. 
 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet de achtendertig aanwezige leden welkom, 
waaronder ons erelid dhr M.C. Bakker, de secretaris van de Koninklijke Vereniging van 
Marineofficieren, de voorzitter van de Stichting Notaris Eduard S. Lansberg Studiefonds en de 
voorzitter van de Stichting Sociaal Fonds Koninklijke Marine, die hij van harte feliciteert met de 
Koninklijke onderscheiding die hij heeft mogen ontvangen. Ook negentien partners zijn 
vandaag aanwezig, zij krijgen tijdens de ALV een separaat programma aangeboden: een 
rondleiding door het Jheronimus Bosch Art Center.  
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2. Mededelingen 

In de convocatie staan de namen genoemd van de 59 leden en begunstigers OB, waaronder de 
oud-voorzitter van de Vereniging Onderlinge Bijstand en de echtgenote van de secretaris, die 
ons in het jaar 2015 resp. 2014 zijn ontvallen. Zij worden door de aanwezigen staande 
herdacht met de woorden van de voorzitter: ‘Wij zullen hen niet vergeten.’ 
 
Hierop geeft dhr Van Eijsden als bestuurslid het programma weer van deze dag. Na de ALV 
komen de partners terug van hun rondleiding en ontmoeten we elkaar met een drankje 
gevolgd door een Indisch buffetlunch in het restaurant van het hotel, waarna een vaartocht 
volgt op de Binnendieze dwars door Den Bosch in vier open boten. 
 
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 30 april 2014 

De notulen worden kort besproken en toegelicht. Er zijn geen verdere vragen van de kant van 
de leden. De notulen worden goedgekeurd, vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en 
secretaris. 
 
4. Jaarverslag over 2014 

De voorzitter geeft een toelichting bij het jaarverslag: ook in 2014 waren er meerdere leden 
die steun behoefden op financieel gebied. De meeste fondsen die steun verlenen doen dat via 
Bedrijfsmaatschappelijk Werk van Defensie. Zo niet Onderlinge Bijstand: we bezien zelf de 
problematiek door gesprekken van bestuursleden met de betreffende leden. Dit gebeurt in 
absoluut vertrouwen, er wordt geen moreel oordeel of waardeoordeel geveld. Dit gebeurt 
veelal in de vorm van advies of begeleiding, maar in enkele gevallen betreft het zware 
financiële zaken waarbij steun nodig is in de vorm van leningen en/of giften.  
 
Vanuit de vergadering wordt de vraag gesteld of meer mensen tegenwoordig in de problemen 
komen door de nieuwe wet- en regelgeving? Wat is dan die regelgeving? Kan het bestuur 
valkuilen benoemen? De voorzitter beaamt dat er sprake is van veel nieuwe regels, maar stelt 
ook dat dit vooralsnog weinig invloed heeft op de aanvragen voor steunverlening. Veeleer gaat 
het om gezins- en echtelijke problemen, ziekte, scheidingen en dubbele woonlasten. De 
penningmeester vult aan met een toelichting over de vaste regelingen van de Vereniging 
betreffende financiële tegemoetkoming bij reiskosten ziekenhuisbezoek en bij thuiszorg. Soms 
lopen deze kosten fors op. Momenteel blijft het aantal aanvragen redelijk stationair. Maar wel 
zal de huidige thuiszorg kwantitatief minder worden. De eigen bijdrage wordt mede 
vermogensafhankelijk en sommige zorgkosten zijn ook niet meer aftrekbaar voor de 
inkomstenbelasting.  
 
Het zal nodig zijn om in te spelen op deze nieuwe ontwikkelingen. Wellicht kan een kleine 
werkgroep van leden worden samengesteld die dit probleem kan uitwerken. Dit wordt nog 
nader besproken in het bestuur. Hierop wordt het jaarverslag door de aanwezige leden 
ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.  
 
5. Verslag van de Commissie van Onderzoek: rekening en verantwoording over 2014 

De Commissie van Onderzoek, bestaande uit dhr Links en dhr Koch, heeft de financiële 
administratie van Onderlinge Bijstand gecontroleerd op 21 april 2015. Dhr Links kan vandaag 
helaas niet aanwezig zijn, dhr Koch leest de verklaring van de commissie op hoofdlijnen voor: 
de juistheid, tijdigheid, rechtmatigheid en volledigheid van de inkomsten en uitgaven zijn 
gecontroleerd en in orde bevonden. Bij de beantwoording van vragen klonk steeds de sociale, 
zakelijke en redelijke dimensie van de Vereniging door. De commissie complimenteert het 
bestuur met het financiële beheer en beveelt aan om het financieel verslag over 2014 goed te 
keuren en het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid en het beheer, onder 
dankzegging aan de penningmeester. De aanwezigen stemmen hier met applaus mee in. 
 
De voorzitter informeert de leden dat het bestuur streeft naar het onderbrengen van een deel 
van het vermogen bij een vermogensbeheerder. De steun vanuit het Hoofdbestuur KVMO is 
hierbij heel nuttig. De penningmeester geeft een verdere toelichting: de effectenportefeuille 
bestaat vooral uit aandelen en in mindere mate uit obligaties. Er zijn gesprekken gaande met 
een vermogensbeheerder: wellicht kan een deel of het gehele vermogen van de portefeuille 
extern in beheer worden gegeven.  
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6. Benoeming van de Commissie van Onderzoek over 2015 

Dhr Links en dhr Koch stellen zich verkiesbaar voor de nieuwe Commissie van Onderzoek als 
bedoeld in art. 19 van de Statuten van OB. Als plaatsvervangende leden stellen dhr Faassen en 
dhr B. van Gelderen zich opnieuw beschikbaar. De aanwezigen stemmen met applaus in met 
de verkiezing van de vier voorgestelde commissieleden.  
 
7. Verkiezing van bestuursleden en bestuurssamenstelling 

De bestuursleden dhr Harte (ondervoorzitter) en dhr Steenbeek (penningmeester) zijn volgens 
het rooster aan de beurt om af te treden. Beiden stellen zich verkiesbaar voor een nieuwe 
periode van drie jaar. De vergadering stemt met applaus in met hun herverkiezing. 
Mw Van Vliet-Berlee is met een korte onderbreking al zeventien jaar bestuurslid, waarvan acht 
jaar als secretaris. Ze neemt afscheid van het bestuurswerk, waarbij de voorzitter haar 
bedankt voor al haar inzet en energie, vooral ook op het gebied van belastingregelingen. Ze 
heeft een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan het bestuurswerk voor de Vereniging! Als 
haar opvolger wordt mw Nuse-Kat voorgesteld, waarmee de aanwezige leden onder applaus 
instemmen. 
 
8. Samenwerking KVMO – OB 

De nieuw aangetreden secretaris KVMO, dhr Groen, is ter vergadering aanwezig (naast de 
penningmeester KVMO dhr Van de Burgt, die ook bestuurslid van OB is). De samenwerking met 
de KVMO verloopt uitstekend, vooral ook op administratief en financieel gebied. De nieuwe 
secretaris zal zich gaan inwerken bij de KVMO als beroepsvereniging, maar ook bij de GOV als 
belangenvereniging. Dhr Van de Burgt geeft een verdere toelichting over de CAO ontwikkelingen 
en het afgesloten deelakkoord: de KVMO heeft besloten de ‘kleine krenten’ alvast te verzilveren. 
Het is het begin van een veel groter proces dat zal leiden tot geheel nieuwe ontwikkelingen. 
Hierop volgt een toelichting op het bekende AOW-gat. De voorzitter KVMO is volop bezig met 
ledenraadplegingen omtrent de moeilijke onderwerpen, waarbij de pensioenproblematiek 
nadrukkelijk wordt genoemd. Tot slot meldt dhr Van de Burgt dat de website van de KVMO 
ingrijpend is vernieuwd en nu ook geschikt is voor gebruik via tablet en smartphone.  
 
9. Rondvraag 

Dhr Bakker meldt dat Defensie financieel bijdraagt aan de kosten voor een gehoorapparaat 
indien de gehoorschade van de oud-militair in en door de dienst is ontstaan. Wellicht goed om 
dit nader bekend te stellen bij de leden van Onderlinge Bijstand. 
 
Dhr Den Boeft neemt als nestor van deze vergadering het woord en bedankt het bestuur voor 
de inzet en de goede werkzaamheden en resultaten gedurende het afgelopen jaar: hij spreekt 
het vertrouwen van de leden uit in de voortzetting van het bestuurswerk. 
 
10. Vaststelling van datum en plaats van de Algemene Ledenvergadering in 2016 

Het bestuur stelt voor om de volgende Algemene Ledenvergadering te houden op donderdag 
28 april 2016 op een nader te bepalen locatie te Amersfoort, inclusief een middagbezoek aan 
het nieuwe Nationaal Militair Museum te Soesterberg. De leden stemmen in met deze datum 
en plaats.  
 
11. Sluiting 

De voorzitter spreekt de dank van het bestuur uit jegens de leden voor hun belangstelling en 
hun betrokkenheid en het in het bestuur gestelde vertrouwen. Hij sluit deze vergadering en 
nodigt de aanwezigen uit voor het aperitief en de buffetlunch en het middagprogramma op de 
Binnendieze.  
 
 
Voor zover bekend heeft de Vereniging Onderlinge Bijstand tot 31 december 2015 

het verlies door overlijden te betreuren van de volgende leden. 

 
E. Atsma 
M. Baars   LTZSD1 bd 
A.P.E.J.J. Besnard  SBN bd 
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T.T. van Berkum  LTZVK2 bd 
J.J. Binnendijk  SBN bd 
W.P. Boerop   KTZV bd 
Mw. I.M. uit de Bos-van der Naaten 
Mw. L. Brand-Veenema 
P. Castel   LTZVK2OC bd 
W.J. Catz   LTZ2OC bd 
L.E.F. Couvreur  CDRA bd 
C.G.J. van Doorn  LTZ1 bd 
H.G.D. Eysink Smeets KTZ bd 
A.W. Gerretsen  KLTZ bd 
G.P. Goudberg  KTZ bd 
G.J. van de Griendt  KTZ bd 
R. Gijtenbeek   LTZVK2OC bd 
Mw. E.M. den Haan-de Vries 
B.J.M.W. Hauer  LTZ2OC bd 
O. Hoogsteden  LTZVK2OC bd 
H.J.M. van Horssen  VLAM (KLTZ) bd 
J.H. Janssen 
W.H.J. de Jong  KLTZE bd 
J.J. Kroes 
P.H. Kuipers   KTZ bd 
F.H. Kuttschrütter  VLAM (KTZ) bd 
G.J.J. de Leeuw  LTZV1 bd 
A. barones van Lynden-Heathcote 
W. van de Loo  KLTZ bd 
Mw. M.P. Mackay-Herbert 
P. Meijers   LTZ2OC bd 
Mw. A.A. Nieboer-van Wijk 
J.P.H. van Noort  KTZ bd 
P.W. Osieck   KTZ bd 
H.J. Prins   KTZAR bd 
H.O.G. ten Raa  KTZ bd 
W.J.A. van Raaij  CDRE bd 
E. Roest   VADM bd 
G.F. de Ronde  KTZ bd 
H.P.N.W.F. van Rijckevorsel LTZ1bd 
H. Sabelis   CDR bd 
A. Scheffelaar   KLTZSD bd 
Mw. G. Scheffer-Schneider 
Mw. A.M. Schoenmakers-Boomsma 
H. Segers   KTZA bd 
J.C. Sep   LTZA2OC bd 
C.G. Smits   KTZV bd 
Mw. B.D. Smits-Woodward 
C.J. Snijders   KLTZ bd 
C.O.O. Timmer 
J.P.H. van Valderen  GENMAJ KL bd 
G.Th. Vermeulen  KTZSD bd 
J.M. Versteegh  LTZ1 bd 
A.J. Visser   KLTZE b.d. 
Th.J.N. van der Voort SBN bd 
R. van der Wal  LTZSD1 bd 
H.P. van weerdt  KLTZSD bd 
Mw. I.M. Weisfelt-Bendixen 
M.C. Willemse  KTZ bd 
H.J. Willemsen  KLTZSD bd 
W.A. van Wijk  KTZT bd 
J.J. Zonnevylle  LTZVK2 bd 
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114de JAARVERSLAG DER VERENIGING VAN OFFICIEREN EN OUD-OFFICIEREN DER 

KONINKLIJKE MARINE “ONDERLINGE BIJSTAND” 

 
Het jaar 2015 is voor de Vereniging Onderlinge Bijstand goed verlopen. Buiten de Algemene 
Ledenvergadering te ‘s-Hertogenbosch is het bestuur vijf maal in vergadering bijeen geweest, 
steeds bij de KVMO te Den Haag. Hierbij waren belangrijke onderwerpen: de steunverlening op 
financieel gebied aan de leden, planning van de volgende Algemene Ledenvergadering (ALV) 
en bespreking van de beleggingsrichtlijnen voor OB. 
 
Financiële steun is opnieuw op verschillende niveaus verleend. Aan een aantal leden werden 
financieel advies en begeleiding aangeboden, andere leden konden gebruik maken van de 
bekende OB-regelingen RTT en RRZ. Enkele leden ontvingen uitgebreidere financiële steun in 
de vorm van leningen, die via maandelijkse terugbetalingen weer worden verrekend. Van de 
enkele jaren geleden geïnitieerde ‘uitzenduitkering’ hoefde ook in 2015 gelukkig geen gebruik 
te worden gemaakt. Deze regeling is bedoeld voor leden van de KVMO die bij uitzending in het 
kader van humanitaire of vredesondersteunende missies zwaar letsel oplopen. 
 
De hechte samenwerking van Onderlinge Bijstand met de Stichting Notaris Eduard S. Lansberg 
Studiefonds is in 2015 voortgezet. In het Marineblad van september 2015 is een nieuwsbrief 
van de Stichting opgenomen. Het jaarverslag 2015 van het studiefonds is in dit katern 
gevoegd. Daarnaast onderhoudt het bestuur van Onderlinge Bijstand goede contacten met 
andere stichtingen en fondsen die steun verlenen. 
 
De Algemene Ledenvergadering op 29 april 2015 in Hotel Central te ‘s-Hertogenbosch is op 
prettige wijze verlopen. De partners van onze leden konden tijdens de ledenvergadering een 
bezoek brengen aan het Jheronimus Bosch Art Center. Na afloop troffen leden en partners 
elkaar weer bij een gezellige borrel en een heerlijk Indisch buffet. Hierna werd in twee groepen 
ingescheept in vier kleine open boten, waarmee een vaartocht over de (deels onder de 
Bossche bebouwing stromende) Binnendieze werd uitgevoerd. Het programma werd 
vervolgens met koffie en thee afgerond in Hotel Central. Het verslag van de ledenvergadering 
wordt elders in het katern weergegeven. 
 
Ook in 2015 wordt aan het bestuursbesluit vastgehouden om het financiële jaarverslag niet 
meer op te nemen in het katern voor de algemene ledenvergadering. De statuten van OB 
stellen in art. 19 lid 3: ‘Het bestuur brengt op de jaarvergadering een jaarverslag uit over de 
gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de jaarrekening ter 
goedkeuring aan de algemene vergadering over.’ Het grote voordeel van deze regeling is dat 
de tijdsdruk om het financiële jaarverslag tijdig voor het drukken van het katern gereed te 
hebben aanmerkelijk afneemt. De penningmeester en de Commissie van Onderzoek hebben 
daardoor meer tijd beschikbaar om de financiële documenten gereed te maken en met elkaar 
te bespreken. Het financiële jaarverslag zal tijdig ter inzage liggen ten kantore van de KVMO. 
Alle leden van OB die verzoeken om een kopie van het financiële jaarverslag 2015 krijgen dit 
per e-mail toegezonden. De leden die zich aanmelden voor deelname aan de ALV 2016 krijgen 
het financiële jaarverslag 2015 automatisch per e-mail toegezonden. 
 
Overigens verliep in 2015 de goede samenwerking met de KVMO weer voorbeeldig, waarbij de 
ondersteuning door het secretariaat KVMO op uitstekende wijze is gerealiseerd. De 
communicatie met onze leden verloopt via het Marineblad en via de eigen website. In beginsel 
brengt het bestuur twee maal per jaar een nieuwsbrief OB uit, die in het Marineblad wordt 
gepubliceerd. De blauwe brochure van Onderlinge Bijstand wordt door het secretariaat van de 
KVMO per post aan de nieuwe leden toegestuurd. En ook kan ook bij de bestuurssecretaris van 
OB per e-mail om verdere informatie worden gevraagd. 
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JAARVERSLAG 2015 STICHTING NOTARIS EDUARD S. LANSBERG STUDIEFONDS 

 
Het jaarverslag van de Stichting beslaat de periode 1 januari tot en met 31 december 2015. 
De Stichting “Notaris Eduard S. Lansberg Studiefonds” bestaat sedert 9 mei 1990. Zij is opgericht 
uit de nalatenschap van mevrouw Editha Lansberg, de op 26 december 1989 op Curaçao overleden 
dochter van de naamgever van de Stichting. De Stichting stelt zich ten doel uit haar inkomsten 
studiebeurzen, in de vorm van renteloze voorschotten, te verstrekken aan kinderen van officieren 
en oud-officieren van de Koninklijke Marine voor wie bij verdere studie financiële hulp van belang is. 
Het reglement van de Stichting is aangepast, zodat een studiebeurs van het fonds een welkome 
aanvulling kan bieden op de inkomsten die kunnen worden genoten volgens het huidige leenstelsel 
van het Ministerie van OCW. 
 
Sedert de oprichting werden voor uiteenlopende studieactiviteiten leningen verstrekt. Bijvoorbeeld 
is in het verleden hulp geboden bij onder meer: 
- lagere en hogere beroepsopleidingen en universitaire studies; 
- postdoctorale studies en opleidingen; 
- de publicatie van een promotiedissertatie; 
- reis- en verblijfkosten van in het buitenland genoten (vervolg)studies; 
- de afronding van een particuliere opleiding die in het buitenland werd aangevangen. 
 
Gedurende de verslagperiode heeft het bestuur vier maal gezamenlijk vergaderd. Daarnaast 
hebben bestuursleden gesprekken gevoerd met o.a. aanvragers en bankrelaties. 
Sinds de instelling van het fonds zijn er zo’n veertig aanvragen voor een studiebeurs toegekend 
(vervolgaanvragen door dezelfde personen niet meegerekend). Momenteel heeft de Stichting een 
achttal begunstigden. 
 
De samenstelling van het bestuur was op 31 december 2015 als volgt: 
A.P. Madsen (KOLMARNS b.d.) - voorzitter; 
mr H.Th. Wagenaar (KTZA b.d.) - secretaris; 
mr E.P.J. Schelkers (KTZ(LD)) - penningmeester. 
 
Het adres van het secretariaat luidt: Chopinstraat 1, 3533 EJ Utrecht (tel. 030-2936228; e-mail: 
wagenaarht@hotmail.com). 
 
De door het bestuur vastgestelde jaarrekening is ter kennisname aangeboden aan het bestuur van 
de Vereniging “Onderlinge Bijstand”. 
 


