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.
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 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
Nuse-Kat 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.
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