Verslag AV VVRLJ

Amersfoort 13 juni ’14

Aanwezig ; Lkol Klein Schaarsberg, Lkol Wijn, Lkol Jongejan, Aooi Verbaant, Aooi v Hoof, Dhr
Villanueva en Dhr van der Ploeg.
Leden: Kol Querido, Maj Bijl, Aooi Geven, Maj Hoff. Afmelding: Aooi v d Heijden.
Agenda:
1. Opening
a. Vz opent de vergadering en heet het voltallige bestuur en gasten welkom.
2. Mededelingen bestuur
a. Vz geeft aan dat verslagen uitgedeeld zijn ter inzage.
3. Notulen algemene vergadering
a. Aan het einde van de vergadering worden er geen vragen gesteld aangaande het
verslag AV 2013.
4. Jaarverslag 2013 van t bestuur
a. Nstr.
5. Financieel verslag 2013
a. Financieel verslag 2013wordt getoond via PP, plm 50 tal leden hebben nog niet
voldaan, oorzaak tracken en tracen leden, vs leden admost 42 BLJ en het daar
wisselende functiebestand. 2013 verder weinig bijzonderheden, reiskosten grote
kostenpost. Er komt een nieuw rekeningnr om reünisten (eenvoudiger)te
faciliteren.
6. Verslag van de kascontrolecommissie
a. Kascontrole heeft plaatsgevonden en is akkoord bevonden en ondertekend door de
kascontrolecommissie in casu Dhr Rob van Nuland.
7. Begroting 2014
a. Nstr.

8. Bestuursverkiezing
a. Regimentscommandant Lkol Jansen heeft zich teruggetrokken en Dhr villanueva
heeft zich als lid aangemeld. Verkiezing hoeft niet plaats te vinden er zijn geen
bezwaren ingediend.

b. Dhr Villanueva wordt als nieuw lid verwelkomd in het bestuur vvrlj, tevens als
voortrekker nuldelijns zorg.
9. Reünie en overige planning
a. 18 juni Veteranen dag, er zal een stand betrokken worden, er wordt niet
deelgenomen aan het defilé. Vraag Q waarom geen deelname, er was animo bij 2
leden derhalve (nog) geen deelname totdat er een initiator en in meer deelname
voorzien is.
b. 17 okt bestuursvergadering en BLJ brede Balkan reünie te Oirschot.
c. Er word gesproken over evt ook bijv Afghanistan missies te clusteren voor bijv
2014.
10. Overige zaken
a. Raamregeling reünie faciliteiten RRF (uiteenzetting PP), onderzocht wordt of bijv
een pel wat een collega herdenkt ook onder RRF valt.(dit vzk loopt).
b. Vergoedingen Verenigingsbestuurskosten (apparaatskosten)tw reiskosten,
computer etc, etc. uiteenzetting door Dhr vd Ploeg. Streven is normering en
uiteindelijk uniforme vergoeding.
c. Veteranenvergoeding; IWD en UWD vergoeding discussie, en uiteenzetting door
Dhr v d Ploeg. Hoop is uiteindelijk dat voor beide categorieën vergoeding uniform is
dan wel wordt.
d. Plm 500 organisaties lid van het VP, getracht wordt middels clusteren een en ander
beheersbaarder te maken.
e. Nuldelijns zorg; indien hulpvraag bij VI loket (tel 088 334 00 00) wat 24 u pd open
doorverwijzing via coördinator (Dhr Villanueava)naar een nuldelijns zorger welke
de zorg uitvoert. Thuisbezoeken en onkosten worden vergoed.
11. Rondvraag
a. Aooi Geven hoe reünie aan te lopen, antw via draaiboek, Aooi v Hoof geeft aan te
steunen met raad.
b. Maj Tweehuizen geeft aan nieuwe vertegenwoordiger te zijn ipv Aooi Verhagen.
c. Kol Querido, standaardiseren eigen bijdrage reünie moet verwerkt worden in
draaiboek.
12. Sluiting
a. Vz dank de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en nodigt uit voor de
lunch.
Secr VVRLJ
Frans van Hoof

