116de JAARVERSLAG over 2017
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 KM gerelateerde – doelen;
d. al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk is.

UITNODIGING
tot het bijwonen van de ALGEMENE VERGADERING van de Vereniging Onderlinge Bijstand
op woensdag 25 april 2018 ten 10.30 uur. De Algemene Vergadering (AV) zal plaatsvinden bij
bij de Nieuwe Buitensociëteit, Stationsplein 1 te 8011 CW Zwolle.
Het programma is als volgt:
10.00 – 10.30 uur ontvangst in de Nieuwe Buitensociëteit
10.30 – 12.00 uur algemene vergadering
10.30 – 12.00 uur partnerprogramma (rondvaart Zwolle)
12.00 – 14.00 uur drankje en Indisch buffetlunch
14.15 – 16.00 uur bezoek aan exposities in museum De Fundatie
16.00 – 16.30 uur afsluitend koffie/thee
Ook dit jaar bestaat de mogelijkheid u te laten vergezellen door uw partner, die tijdens de
algemene vergadering kan deelnemen aan het partnerprogramma: een rondvaart door de
grachten van Zwolle. Uw partner wordt van harte uitgenodigd. De deelnemers aan het
programma wordt aanbevolen om wandelschoenen aan te trekken. Voor eventueel transport
ter plaatse wordt zorggedragen.
Het middagprogramma bestaat uit een Indisch buffet in de Nieuwe Buitensociëteit, gevolgd
door een bezoek aan museum De Fundatie te Zwolle. Hier kunt u uw museumkaart gebruiken.
Na het museumbezoek is er gelegenheid om ter plaatse nog koffie of thee te drinken. Om
16.30 uur eindigt het programma en vertrekken we weer huiswaarts.
Indien u voornemens bent de Algemene Vergadering bij te wonen, dient u zich niet later dan
woensdag 17 april 2018 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: Neijlandstraat 33 te 7054 CP Westendorp). Geeft u ook aan of u
(en evt. uw partner) een museumkaart meeneemt.
Vanwege bekendheid van de route naar Zwolle en de locatie (nabij het Station NS Zwolle)
wordt geen nadere route-informatie gegeven. Zie ook www.nieuwebuitensocieteitzwolle.nl.
Parkeergelegenheid nabij de locatie beschikbaar tegen betaling.
AGENDA
van de jaarlijkse Algemene Vergadering op woensdag 25 april 2018 ten 10.30 uur in de
Nieuwe Buitensociëteit te Zwolle.
1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Notulen van de Algemene Vergadering van 10 mei 2017.
4. Jaarverslag over 2017.
5. Verslag van de Commissie van Onderzoek over de rekening en verantwoording over het
jaar 2017.
6. Benoeming van de Commissie van Onderzoek 2018.
7. Verkiezing van bestuursleden en bestuurssamenstelling.
De bestuursleden R.E. Harte en T.G.D. Steenbeek zijn aan de beurt om af te treden.
Vanwege het einde van hun derde termijn zijn zij niet herkiesbaar. De namen van de
mogelijke opvolgers worden ter vergadering genoemd.
Bestuurslid mevrouw K.E. Nuse-Kat is aan de beurt om af te treden. Zij stelt zich
herkiesbaar voor een tweede termijn.
8. Samenwerking KVMO en OB.
9. Rondvraag.
10. Vaststellen datum en plaats voor de Algemene Vergadering 2019.
11. Sluiting.
NB. Het financiële jaarverslag 2017 is niet opgenomen in het katern. De leden die zich
aanmelden voor de Algemene Vergadering krijgen het financiële jaarverslag 2017 alsnog
automatisch toegestuurd: in beginsel per e-mail, op verzoek per post. Ter vergadering zullen
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voldoende extra exemplaren van het financiële jaarverslag 2017 aanwezig zijn. Ook zal een
exemplaar in de maand april 2018 ter inzage liggen bij de KVMO te Den Haag.
ERELID
M.C. Bakker, KTZ b.d.
BESTUUR
Voorzitter:
Ondervoorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

gekozen tot:
Ir. A.J.J.M. van Koningsbrugge, CDRE b.d.
2019
R.E. Harte, KTZ b.d.
2018
Mw. K.E. Nuse-Kat, KLTZ b.d.
2018
Drs. T.G.D. Steenbeek, KTZA b.d.
2018
H.M.J. van de Burgt, KLTZ(LD)
2018
D.H.J. Bosch, LNTKOLMARNS b.d.
2019

AANTAL LEDEN OB PER 31 DECEMBER 2017
3850 leden KVMO-OB en 52 leden en begunstigers OB (geen lid KVMO)
POSTADRES
Secretaris Vereniging Onderlinge Bijstand
Neijlandstraat 33 te 7054 CP Westendorp
e-mail: secretaris@onderlingebijstand.nl
internet: www.onderlingebijstand.nl
NB. Medio 2017 is hard gewerkt aan het volledig vernieuwen en actualiseren van de website
van Onderlinge Bijstand. Per 1 december 2017 is de nieuwe website operationeel in gebruik
genomen.
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 2018 over te
maken op bankrekening NL44 INGB 0000 0663 52 t.n.v. Vereniging Onderlinge Bijstand te
Koudekerk a/d Rijn.
NOTULEN VAN DE 116de JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN DE
VERENIGING “ONDERLINGE BIJSTAND” OP WOENSDAG 10 MEI 2017 IN DE DUKDALF
TE DEN HELDER
Aanwezigen
Bestuursleden: dhr J.W.P. Spaans (voorzitter), dhr R.E. Harte, dhr T.G.D. Steenbeek, mw A.
Nuse-Kat, dhr A.J.J.M. van Koningsbrugge, dhr H.J. Bosch, dhr H. van Eijsden (secretaris).
Leden: dhr E.M. Bakkers, dhr G. Broers, mw H. van den Donker-Enting, dhr J.J.M. Faassen,
mw F. van Hartingsveldt, LTZ2OC R. Groen, dhr F.P.H.M. Koch, dhr A.P. Madsen, dhr R.T.G.
Prins, dhr B. Ulrich, dhr F. van Vliet, mw Y. van Vliet-Berlee, mw A. Vrijburg, dhr P.J. van de
Wiel, dhr H.T. van Wilgenburg, dhr W.I. Wilms.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige leden welkom, waaronder de
secretaris van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren, de voorzitter van de Stichting
Notaris Eduard S. Lansberg Studiefonds en de secretaris van de Stichting Sociaal Fonds KM.
Ook zes partners zijn vandaag aanwezig, zij krijgen tijdens de Algemene Vergadering een
eigen programma aangeboden: een rondleiding door Oranjerie aan de Soembastraat te Den
Helder. Helaas kan ons erelid dhr M.C. Bakker vanwege persoonlijke omstandigheden niet
aanwezig zijn.
2. Mededelingen
De voorzitter stelt vast dat er bij deze bijeenkomst beduidend minder leden aanwezig zijn dan
in de voorgaande jaren. Wellicht is Den Helder enerzijds ‘te ver weg’, anderzijds is de
convocatie bij de leden heel laat ontvangen vanwege het faillissement van de drukker van het
Marineblad, waarbij het katern met de uitnodiging is bijgesloten.
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In het katern staan de namen genoemd van de 68 leden en begunstigers OB die ons in het
jaar 2016 zijn ontvallen. Zij worden door de aanwezigen staande herdacht met de woorden
van de voorzitter: ‘Wij zullen hen niet vergeten.’
Hierop geeft dhr Harte als bestuurslid een korte toelichting op het programma van deze dag.
Na de Algemene Vergadering komen de partners terug van het bezoek aan de Oranjerie en
ontmoeten we elkaar met een drankje gevolgd door een Indisch buffetlunch in De Dukdalf,
waarna een bezoek is gepland aan het naastgelegen Marinemuseum.
3. Notulen van de Algemene Vergadering van 28 april 2016
De notulen worden kort besproken en toegelicht. Er zijn geen vragen of opmerkingen van de
kant van de leden. De notulen worden goedgekeurd, vastgesteld en ondertekend door de
voorzitter en secretaris.
4. Jaarverslag over 2016
De voorzitter geeft bij het jaarverslag een toelichting op de werkzaamheden van het bestuur:
ook in 2016 is op hun verzoek aan diverse leden financiële steun geboden. In het jaarverslag
is hieraan gerefereerd, waarbij de verschillende zaken uit privacy overwegingen uiteraard
anoniem worden beschreven. Voor de leden die een beroep doen op het bestuur is volledig
vertrouwen gegarandeerd dat hun zaak discreet wordt behandeld. Het bestuur onthoudt zich
van een moreel oordeel over de oorzaken van de financiële problemen. Doelstelling is om
ondersteuning te bieden.
Ook in 2016 heeft het bestuur gezocht naar mogelijkheden om met name onze jongere leden
van dienst te kunnen zijn, hen te bereiken. Kunnen we iets specifieks voor hen doen? De reeds
bekende ‘uitzenduitkering’ is hier een voorbeeld van, hoewel we blij zijn dat deze
tegemoetkoming nog niet nodig is geweest. Bij de tegemoetkomingen dienen we als bestuur
rekening te houden met de fiscus, want bepaalde regelingen van OB kunnen niet verder
worden opgehoogd zonder dat de fiscus hierbij betrokken dient te gaan worden. Nogmaals: we
zijn als OB geen aanvullende verzekering, we bieden financiële ondersteuning.
Het bestuur werkt verder aan nieuwe mogelijkheden voor deze ondersteuning, vooral ook
gericht op de jongere leden. Hierop wordt het jaarverslag 2016 door de aanwezige leden
ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.
5. Verslag van de Commissie van Onderzoek: rekening en verantwoording over 2016
De Commissie van Onderzoek, bestaande uit dhr Faassen en dhr Koch, heeft de financiële
administratie van Onderlinge Bijstand gecontroleerd op 28 april 2017. 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. De
commissie complimenteert de penningmeester met het financiële beheer en beveelt aan om
het financieel verslag over 2016 goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen voor het
gevoerde beleid en het beheer, onder dankzegging aan de penningmeester. De aanwezige
leden stemmen in met applaus.
De penningmeester informeert de leden over enkele financiële bijzonderheden. De uitgaven
voor de regelingen RTT en RRZ zijn in grote lijnen gelijk gebleven. Er zijn geen individuele
‘zware’ zaken bijgekomen. Twee langlopende leningen zijn door de betreffende leden
terugbetaald, er staan nog twee grote leningen uit. Ook is twee keer een overbruggingslening
verstrekt: banken zijn afhoudend om m.n. aan ouderen tijdelijke overbruggingsleningen te
verstrekken, ook bij ruime overwaarde van de nog over te dragen woning. Goed dat OB in
deze gevallen hulp kan bieden. Let wel, dit gebeurt alleen bij sociaal-maatschappelijke nood!
De rente is in 2016 nog verder gedaald, alleen de beleggingen van OB leveren nog winst op.
We nemen geen extra risico’s mede omdat dan het Beleggingsstatuut van OB zou moeten
worden aangepast. In de beleggingsportefeuille is 45 procent van het vermogen opgenomen.
Het verdere vermogen staat op diverse bankrekeningen, met nauwelijks rente-inkomsten. We
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steken nu geen geld in nieuwe obligaties, want de koers daarvan zal dalen bij stijgende rente.
Overigens gaat het relatief goed met de financiën van OB.
Volgt een bespreking met de aanwezige leden, waarbij tal van vragen op financieel gebied
worden beantwoord door de penningmeester. Conclusie van dhr Koch: goed dat het bestuur zo
zorgvuldig met het vermogen van de Vereniging omgaat.
6. Benoeming van de Commissie van Onderzoek over 2017
Dhr J.J.M. Faassen en dhr B.M. van Gelderen zijn verkiesbaar voor de nieuwe Commissie van
Onderzoek als bedoeld in art. 19 van de Statuten van OB. Als plaatsvervangende leden stellen
mw D.J.A. Mensink en dhr M.R. Veenendaal zich beschikbaar. De leden stemmen met applaus
in met de verkiezing van de vier voorgestelde commissieleden.
7. Verkiezing van bestuursleden en bestuurssamenstelling
De voorzitter dhr Spaans en de secretaris dhr Van Eijsden zijn volgens het rooster aan de
beurt om af te treden. Beiden zijn na hun drie bestuurstermijnen niet meer herkiesbaar. Het is
moeilijk gebleken om opvolgers van buiten het bestuur te vinden. Het bestuur stelt voor om
dhr Van Koningsbrugge voor de komende twee jaar als voorzitter te benoemen en mw NuseKat als (titulair) secretaris met dhr Van Eijsden als haar secretarieel medewerker. Het bestuur
zal verder zoeken naar een volgende voorzitter en secretaris. De aanwezige leden stemmen in
met applaus.
Dhr Spaans en dhr Van Eijsden nemen plaats bij de leden, waarop de Algemene Vergadering
verder wordt voorgezeten door dhr Van Koningsbrugge. Deze laatste spreekt zijn dank uit voor
het vertrouwen van de leden en geeft aan dat het bestuur goed op pad blijft naar een juiste
besteding van de beschikbare gelden van de Vereniging. Hij spreekt een woord van hartelijke
dank uit jegens de afgetreden voorzitter en de afgetreden secretaris.
8. Samenwerking KVMO – OB
De secretaris KVMO, dhr Groen, is bij de vergadering aanwezig. Hij geeft een korte toelichting op
de uitstekende samenwerking van de beide verenigingen. Hij informeert de aanwezigen over het
vele werk van de KVMO betreffende het AOW-gat en het arbeidsvoorwaardenoverleg. In april is
een nieuw eindbod van de Minister van Defensie ontvangen, waarover ledenraadplegingen in het
hele land zullen volgen. Ook het FPS (flexibel personeelssysteem) krijgt veel aandacht vanwege
de problemen bij de doorstroming in functies en in rangen. Mede door de ophoging van de
ontslagleeftijd naar “AOW min 5 jaar” nemen deze problemen alleen maar toe. De KVMO legt alle
ontwikkelingen en de reacties daarop nu voor aan de leden.
9. Rondvraag
Er worden door de aanwezige leden geen verdere vragen gesteld.
10. Vaststelling van datum en plaats van de Algemene Vergadering in 2018
Het bestuur stelt voor om de volgende Algemene Vergadering te houden op woensdag 25 april
2018 te Zwolle, met een nog nader vast te stellen programma. De leden stemmen in met deze
datum en plaats.
11. Sluiting
De nieuwe voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid. Hij sluit deze vergadering en
nodigt de aanwezigen uit voor het aperitief en de buffetlunch.
Voor zover bekend heeft de Vereniging Onderlinge Bijstand tot 31 december 2017
het verlies door overlijden te betreuren van de volgende leden.
J.M. Abbring
Mw. M. Bakker
M.N. den Butter
G.L. Coolen
F. Delsman

LTZ2OC bd
OMARVA1 bd
LTZVK2OC bd
SBNA bd
LTZ1 bd

A.P.van Diemen
W. Duinker
J.H. van Es
D.H. Everaarts
Mw. J. Frijdal-Buitenwerf
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HVLAM KTZ bd
KTZV bd
KLTZ bd
KTZT bd

Mw. A.M. Gauw
OMARVA1 bd
J.W. Gosen
KLTZ bd
Mw. J.C. de Gruyter-Kobes
Mw. J. van der Heide-Cobussen
A. Heinen
KOLMARNS bd
Y.J. van der Honing
KTZA bd
D. de Jong
KLTZE bd
Mw. M.C. van der Kaaij-Roskam
Mw. B. Kandou-van Gulik
C.P. Klavert
CDR bd
P.K. Kleimeer
KLTZ bd
Mw. B.A. Knegtemans-ten Have
C.J. Kneppelhout
LTZA1 bd
F. Kopp
KTZ bd
A.J.D. Koster
J.A. Lawant
LTZA2OC bd
W.F.L. van Leeuwen
KTZ bd
Mw. M.A. Logtenberg-van Veluwe
J.W. Lugard
N. van der Lugt
CDR bd
M.G. Maas
KLTZ bd
J. Meinema
LTZ2 KMR
G.P.F. Munnik
M. van Noort
KTZ bd
H.A.J. Nijenhuis
VADM bd
G.J. Oude Elferink
LTZT1 bd
Mw. E. Pauli-Dyserinck

J.P. Piet
B. Potjer
H.P. Pröpper
J.J.P. Queré
C.A. Robertus
F.H. Ronkes
J.P.L. de Rouw
R. Ruebzaet
C.J. Scheijgrond
J. Solkesz
J. van Strijen
E.J.H.G. van Swaay
J.H.P. Tammerijn
Mw. C.J. Tazelaar-Destree
J.K.F. Tichelaar
H.I. Timmerman
N.J. Tulp
C.A.M. van Vark
L.N. Vernie
J. Voetelink
C. van Weele
D.N. Wentholt
H.J.C. van der Woude
A.J.W.Wuite
J.C. Zantman
J.M.M. Zick

LTZVK2OC bd
KLTZ bd
SBN bd
KTZ bd
KTZT bd
LTZVK2OC bd
KTZV bd
MAJMARNS bd
KTZ bd
KTZT bd
KTZA bd
KTZ bd
LTZVK2OC bd
LTZA1bd
KTZ bd
KTZ bd
LTZE1 bd
LTZA1 bd
KLTZ bd
LTZ1 bd
KTZ bd
KTZT bd
KTZA bd
LTZVK2OC bd
LTZ1 bd

116de JAARVERSLAG DER VERENIGING VAN OFFICIEREN EN OUD-OFFICIEREN DER
KONINKLIJKE MARINE “ONDERLINGE BIJSTAND”
Opnieuw een jaar met volop werkzaamheden voor het bestuur: niet alleen om de gevraagde
ondersteuning en adviezen aan de eigen leden te kunnen bieden, maar ook een jaar waarin
het bestuur zich heeft beijverd om te komen tot vernieuwing en verbetering van doelen, taken
en digitale communicatie. Meer hierover in dit jaarverslag van OB.
De Vereniging OB kent een aantal structurele regelingen. Van de Regeling Tegemoetkoming
Thuiszorg en de Regeling Reiskosten Ziekenhuisbezoek is ook in 2017 goed gebruik gemaakt.
Aan enkele leden is individuele steun verleend in de vorm van leningen, persoonlijk financieel
advies en in enkele gevallen begeleiding bij financieel gecompliceerde problemen en steun bij
terminale ziekte. In 2017 is evenwel geen gebruik gemaakt van de nieuwe ‘uitzenduitkering’
voor de leden van de KVMO die in het kader van een militaire missie worden uitgezonden.
Maar eigenlijk kunnen we ons gelukkig prijzen dat dit blijkbaar niet nodig is geweest. De in
totaal beschikbaar gestelde bedragen in het kader van incidentele en structurele steun staan
vermeld in het financieel jaarverslag 2017 onder de staat van lasten en baten.
Gedurende het jaar is het bestuur vijfmaal in vergadering bijeen geweest, zowel bij de KVMO
te Den Haag als bij de voorzitter thuis als in het SER-gebouw te Den Haag. Een van de
belangrijke besluiten is geweest om de financiële steun via de RTT op te hogen tot maximaal
EUR 1200 per jaar. Ook is op 10 mei 2017 in de Dukdalf te Den Helder de jaarlijkse Algemene
Vergadering gehouden, waarover de leden separaat zijn geïnformeerd. De samenstelling van
het bestuur is op 10 mei gewijzigd: de voorzitter en de secretaris namen afscheid omdat ze na
hun derde termijn niet konden worden herkozen. De nieuwe voorzitter is dhr André van
Koningsbrugge, de nieuwe secretaris is mw Karin Nuse-Kat, beiden zijn al bestuurslid sinds
2010 resp. 2015.
Naast de reguliere bestuursvergaderingen heeft het bestuur OB ook deelgenomen aan een
‘Heidag’ en wel op 29 september te Oosterwolde, tussen Veluwe en IJsselmeer. Aan deze dag
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namens ook ons erelid en twee andere bijzondere leden van de Vereniging deel. Doelstelling:
praten over de toekomst van OB; voorstellen genereren voor vernieuwing en verbetering van
de steunverlening en ontwikkelen van de kameraadschappelijke band, met name gericht op de
jongere leden van OB; verbeteren van m.n. de digitale communicatie. Aan de hand van de
gesprekken zullen de onderwerpen door het bestuur verder worden uitgediept en uitgewerkt.
De nauwe samenwerking met de KVMO verloopt op uiterst prettige wijze. De collectieve
contributie van KVMO aan OB is nog steeds vastgesteld op EUR 4500 per jaar, waarbij de
administratieve ondersteuning door het secretariaat KVMO ongewijzigd wordt voortgezet. Ook
met andere fondsen gericht op steunverlening worden contacten onderhouden, waarbij vanuit
het bestuur is deelgenomen aan de tweejaarlijkse Fondsendag, die op 31 mei 2017 was
georganiseerd bij De Zwaluwenberg met de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht als gastheer.
Ook wordt de nauwe samenwerking van OB met de Stichting Notaris Eduard S. Lansberg
Studiefonds voortgezet. Informatie over het Studiefonds is via de website en brochures van OB
te verkrijgen. Het jaarverslag van het Studiefonds is in dit katern opgenomen.
De communicatie met de leden van OB verloopt primair nog steeds via het Marineblad. Echter
het belang van moderne digitale communicatie wordt door het bestuur onderkend. Daarom is
besloten de website van OB rigoureus te vernieuwen en te actualiseren om de informatie naar
de leden op een zo eigentijds mogelijke manier te laten verlopen. Over gebruik van sociale
media wordt nagedacht, waarbij evenwel wordt beseft dat dit alleen mogelijk is als er over
voldoende nieuwe en actuele informatie voor de leden kan worden beschikt.
JAARVERSLAG 2017 STICHTING NOTARIS EDUARD S. LANSBERG STUDIEFONDS
Het jaarverslag van de Stichting beslaat de periode 1 januari tot en met 31 december 2017.
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 viermaal 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.
A.P. Madsen (KOLMARNS b.d.)
Mr. H.Th. Wagenaar (KTZA b.d.)
Mr. E.P.J. Schelkers (KTZ(LD))

- voorzitter;
- secretaris;
- penningmeester.

Het adres van het secretariaat luidt: Chopinstraat 1, 3533 EJ Utrecht (tel. 030-293 6228; e-mail:
wagenaarht@hotmail.com).
De door het bestuur vastgestelde jaarrekening is ter kennisname aangeboden aan het bestuur van
de Vereniging “Onderlinge Bijstand”.
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