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NIEUWSBRIEF 01/2015 VAN DE VERENIGING ‘ONDERLINGE BIJSTAND’ 
 
 
Op woensdag 29 april 2015 vindt de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging 
Onderlinge Bijstand plaats in het centrum van ‘s-Hertogenbosch. In totaal nemen 60 
leden en partners deel aan deze dag, die wordt besloten met een vaartocht in open 
boten over de smalle Binnendieze, door en onder het centrum van de stad. 
 
We ontmoeten elkaar ’s ochtends in het fraaie Hotel Central. Het is een drukte van 
belang voor het hotel, waar de wekelijkse markt veel belangstellenden trekt. In de 
Moriaen Bar wordt gezellig bijgepraat door de deelnemers aan deze dag en wordt 
genoten van koffie met een echte Bossche Bol. Tijdig vertrekken de 20 partners lopend 
naar het Jheronimus Bosch Art Center, waar ze onder leiding van twee gidsen een 
boeiende rondleiding krijgen aangeboden langs de wondere wereld van Jheroen Bosch 
(ca. 1450-1516). De 40 leden van Onderlinge Bijstand komen intussen samen in de 
Plenaire Zaal van het hotel voor de Algemene Ledenvergadering. 
 
De Algemene Ledenvergadering 
De voorzitter geeft een situatieschets van de Vereniging, waarin de steun voor leden in 
moeilijke omstandigheden centraal staat. Andere fondsen bieden financiële steun via 
Defensie Bedrijfsmaatschappelijk Werk, maar bestuursleden van OB gaan zelf naar de 
leden toe die om steun vragen. Ook in 2014 is weer een flink aantal steunaanvragen bij 
het bestuur ingediend, waaronder enkele zware zaken. In vertrouwen wordt advies en 
begeleiding aangeboden en wordt waar nodig financiële steun verleend. 
 
De notulen van de ALV 2014 en het bijbehorende jaarverslag worden besproken en 
goedgekeurd. Vervolgens geeft de commissie van onderzoek een overzicht van de 
financiële controles en bevindingen over 2014. Met applaus wordt aan het bestuur 
decharge verleend over het gevoerde financiële beleid. De penningmeester geeft een 
mondelinge toelichting betreffende de effectenportefeuille en het voornemen om zo 
mogelijk een groot deel van het kapitaal in beheer te plaatsen bij een vertrouwde 
vermogensbeheerder. Dank zij voorzichtig beleggen is het jaar 2014 met een keurige 
winst afgesloten.  
 
Na 17 bestuursjaren treedt ons bestuurslid mevrouw Y. van Vliet-Berlee terug. In al die 
jaren heeft ze ook gedurende 8 jaar de functie van secretaris OB vervuld. In haar plaats 
wordt mevrouw K. Nuse-Kat gekozen als nieuw bestuurslid. De samenwerking tussen 
KVMO en OB verloopt voorspoedig. KLTZ(LD) H.M.J. van de Burgt, bestuurslid OB en 
tevens penningmeester KVMO, geeft een uitgebreide toelichting omtrent de huidige 
CAO besprekingen. Een enkel onderwerp komt nog ter sprake bij de rondvraag. De 
volgende ALV OB zal worden gehouden op donderdag 28 april 2016 te Amersfoort.  
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Het middagprogramma 
Na de ledenvergadering keren de partners terug van het Jheronimus Bosch Art 
Center en wordt gezamenlijk met de leden een drankje genuttigd in de Moriaen Bar, 
waarna een heerlijk Indische buffet wordt geserveerd in de voor ons gereserveerde 
lunchruimte in de kelder met prachtige gemetselde bogen. Na het dessert lopen we 
in twee groepen via de Markt naar de steiger aan de Molenstraat, waar we in vier 
open boten inschepen voor een rondvaart over de Binnendieze. De vier schippers 
annex gids vertellen tal van wetenswaardigheden over deze kleine oude rivier, die 
voor een deel onder het centrum doorloopt. Het is een schitterende vaartocht. Na het 
ontschepen keren we terug naar Hotel Central: in Tony’s Bar wordt deze mooie dag 
besloten met koffie en thee, waarna de leden en hun partners huiswaarts keren. 
 
 
 
 

 


