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117de JAARVERSLAG over 2018 
 

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 8 
mei 2019 ten 10.00 uur. De Algemene Vergadering (AV) zal plaatsvinden bij De Koepel, Nassausingel 26 te 
4811 EE Breda. 
  
Het programma is als volgt: 
09.30 – 10.15 uur ontvangst in de kapel van De Koepel 
10.15 – 11.30 uur algemene vergadering 
10.15 – 11.30 uur partnerprogramma (rondleiding De Koepel) 
11.30 – 13.00 uur drankje en Indisch buffetlunch 
13.00 – 13.30 uur verplaatsing van De Koepel naar Kasteel van Breda 
13.30 – 15.30 uur rondleiding Kasteel van Breda  
15.30   einde programma 
  
Ook dit jaar bestaat de mogelijkheid u te laten vergezellen door uw partner, die tijdens de algemene 
vergadering kan deelnemen aan het partnerprogramma: een rondleiding door De Koepel, de oude 
koepelgevangenis van Breda. Uw partner wordt van harte uitgenodigd. De deelnemers aan het programma 
wordt aanbevolen om wandelschoenen aan te trekken. Voor eventueel transport ter plaatse voor minder 
mobiele deelnemers wordt zorggedragen. 
 
Het middagprogramma bestaat uit een Indisch buffet in De Koepel, gevolgd door een bezoek en rondleiding 
bij het Kasteel van Breda. Om 15.30 uur eindigt het programma en vertrekken we weer huiswaarts.  
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Indien u voornemens bent de Algemene Vergadering bij te wonen, dient u zich niet later dan woensdag 1 
mei 2019 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 (zie het postadres 
hierna). 
 
Na schriftelijke opgave ontvangt iedere deelnemer een bericht ter bevestiging met daarbij tevens de nodige 
route- en parkeerinformatie. Zie voor aanvullende informatie over de locatie: www.futuredomeevents.nl. 
 
AGENDA 
van de jaarlijkse Algemene Vergadering op woensdag 8 mei 2019 ten 10.15 uur in De Koepel te Breda. 
1. Opening. 
2. Mededelingen en nieuw beleid. 
3. Notulen van de Algemene Vergadering van 25 april 2018 te Zwolle. 
4. Jaarverslag over 2018. 
5. Verslag van de Commissie van Onderzoek over de rekening en verantwoording over het jaar 2018. 
6. Benoeming van de Commissie van Onderzoek 2019.  
7. Verkiezing van bestuursleden en bestuurssamenstelling. 

De bestuursleden A.J.J.M. van Koningsbrugge (voorzitter, derde termijn) en H.J. Bosch (eerste termijn) 
zijn aan de beurt om af te treden. Vanwege het einde van zijn derde termijn is de voorzitter niet 
herkiesbaar. De naam van een mogelijke opvolger wordt ter vergadering genoemd. 

8. Samenwerking KVMO en OB. 
9. Rondvraag. 
10. Vaststellen datum en plaats voor de Algemene Vergadering 2020. 
11. Sluiting. 
 
NB. Het financiële jaarverslag 2018 is niet opgenomen in het katern. De leden die zich aanmelden voor de 
Algemene Vergadering krijgen het financiële jaarverslag 2018 alsnog automatisch toegestuurd: in beginsel 
per e-mail, op verzoek per post. Ter vergadering zullen voldoende extra exemplaren van het financiële 
jaarverslag 2018 aanwezig zijn. Ook zal een exemplaar in de maand april 2019 ter inzage liggen bij de KVMO 
te Den Haag. 
 
ERELID 
   M.C. Bakker, KTZ b.d. 
 
BESTUUR        gekozen tot: 
Voorzitter:  Ir. A.J.J.M. van Koningsbrugge, CDRE b.d. 2019 
Ondervoorzitter: Mw. K.E. Nuse-Kat, KLTZ b.d.   2021 
Secretaris:  H. van Eijsden, KTZ b.d.    2021 
Penningmeester: Drs. T.G.D. Steenbeek, KTZA b.d.  2018 
   H.M.J. van de Burgt, KLTZ(LD)   2021 
   H.J. Bosch, LNTKOLMARNS b.d.   2019 
   J. Franken, KTZ b.d.    2021 
 
AANTAL LEDEN OB PER 31 DECEMBER 2018 
3770 leden KVMO-OB en 51 leden en begunstigers OB (geen lid KVMO) 
 
POSTADRES 
Secretaris Vereniging Onderlinge Bijstand 
Wassenaarseweg 2 te 2596 CH Den Haag 
e-mail: secretaris@onderlingebijstand.nl 
internet: www.onderlingebijstand.nl 
 
NB. Ook in 2018 is hard gewerkt aan het verder vernieuwen en actualiseren van de website van Onderlinge 
Bijstand. U wordt van harte aangeraden de website te bezoeken. 
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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 2019 over te maken op 
bankrekening NL44 INGB 0000 0663 52 t.n.v. Vereniging Onderlinge Bijstand te Koudekerk a/d Rijn. 
 
 
VERSLAG VAN DE 117de JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING “ONDERLINGE 
BIJSTAND” OP WOENSDAG 25 APRIL 2018 IN DE NIEUWE BUITENSOCIËTEIT TE ZWOLLE 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige leden welkom, waaronder ons erelid dhr M.C. 
Bakker, de voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren, de voorzitter van de Stichting 
Notaris Eduard S. Lansberg Studiefonds en de voorzitter van de Stichting Sociaal Fonds KM. Ook achttien 
partners zijn vandaag meegekomen, zij krijgen tijdens de Algemene Vergadering een eigen programma 
aangeboden: een rondvaart door de singels rond het oude centrum van Zwolle.  
 
2. Mededelingen 
Verheugd constateert de voorzitter dat bij deze AV beduidend meer leden en partners naar Zwolle zijn 
getogen dan vorig jaar naar de AV te Den Helder. Hij meldt dat er ook een extra agendapunt is ingevoegd 
en wel het onderwerp ‘Doet en denkt u mee?’ zoals aangegeven en toegelicht in de e-mail die tijdig aan alle 
deelnemende leden is gezonden.  
 
In het katern staan de namen genoemd van de 63 leden en begunstigers OB die ons in het jaar 2017 zijn 
ontvallen. Zij worden door de aanwezigen staande herdacht met de woorden van de voorzitter: ‘Wij zullen 
hen niet vergeten.’ 
 
Hierop geeft dhr Bosch als bestuurslid een korte toelichting op het programma van deze dag. Na de 
Algemene Vergadering komen de partners terug van de vaartocht en ontmoeten we elkaar met een drankje 
gevolgd door een Indisch buffetlunch in De Nieuwe Buitensociëteit, waarna een bezoek is gepland aan het 
nabijgelegen welbekende Museum De Fundatie. 
 
3. Notulen van de Algemene Vergadering van 10 mei 2017 
De notulen worden kort besproken en toegelicht. Er zijn geen vragen of opmerkingen van de kant van de 
leden. Op verzoek van dhr Van Eijsden wordt onder vergaderpunt 7 ‘Verkiezing van bestuursleden’ eerste 
alinea het woord ‘titulair’ geschrapt. De notulen worden daarop goedgekeurd, vastgesteld en ondertekend 
door de voorzitter en secretaris. 
 
4. Jaarverslag OB over 2017 
De voorzitter geeft bij het jaarverslag een toelichting op de werkzaamheden van het bestuur: het is een 
druk jaar geweest, niet alleen op het gebied van steunverlening aan leden die hier een verzoek voor 
hadden ingebracht, maar ook door het houden van een ‘Heidag’ op de Veluwe, waaraan naast het voltallige 
bestuur ook ons erelid en enkele andere leden hadden deelgenomen. Doel van de Heidag was om de 
mogelijke uitbreiding van activiteiten en steunverlening en verbetering van de communicatie te bespreken. 
Dit komt later in deze AV ter sprake. Het jaarverslag OB over 2017 wordt vervolgens goedgekeurd en 
vastgesteld. 
 
5. Verslag van de Commissie van Onderzoek: rekening en verantwoording over 2017 
De Commissie van Onderzoek, bestaande uit dhr Faassen en dhr Van Gelderen, heeft de financiële 
administratie van Onderlinge Bijstand gecontroleerd op 4 april 2018. Dhr Faassen leest de verklaring van de 
commissie op hoofdlijnen voor en beveelt aan om het financieel verslag over 2017 goed te keuren en het 
bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid en beheer, onder dankzegging aan de 
penningmeester. De aanwezige leden stemmen in met applaus. 
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De penningmeester geeft een nadere toelichting op de cijfers. De Commissie heeft hem geadviseerd te 
bezien of een verdere uitsplitsing van de bestuurs-, beheers- en bijstandskosten mogelijk is. De kosten voor 
steunverlening zitten ongeveer op hetzelfde niveau als in 2016, maar wel is er in 2017 veel meer 
uitgegeven aan de Regeling Tegemoetkoming Thuiszorg, mede doordat er in twee gevallen met 
terugwerkende kracht over vijf voorgaande jaren een vergoeding is toegekend. We merken als bestuur dat 
de rente extreem laag is: er zijn nauwelijks rente-inkomsten. Maar de beleggingen renderen goed. De beurs 
blijft volatiel maar blijkt op de lange termijn toch positief.  
 
Een vraag wordt gesteld: zijn er vaste criteria voor financiële steunverlening of wordt steeds per aanvraag 
besproken of en zo ja welke steun wordt verleend? De penningmeester geeft aan dat voor de Regelingen 
Tegemoetkoming Thuiszorg (RTT) en Reiskosten Ziekenhuisbezoek (RRZ) vaste criteria gelden, maar dat 
voor alle andere aanvragen voor financiële steunverlening telkens opnieuw een individueel afgepast 
bestuursbesluit wordt genomen.  
 
6. Benoeming van de Commissie van Onderzoek over 2018 
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 opnieuw beschikbaar. De leden stemmen met applaus in met de verkiezing van de 
vier voorgestelde commissieleden.  
 
7. Verkiezing van bestuursleden en bestuurssamenstelling 
De ondervoorzitter dhr Harte en de penningmeester dhr Steenbeek zijn volgens het rooster aan de beurt 
om af te treden. Beiden zijn na hun drie bestuurstermijnen formeel niet meer herkiesbaar. Mw Nuse-Kat is 
herkiesbaar voor een tweede termijn. De voorzitter stelt dhr Franken voor als nieuw bestuurslid in de 
plaats van dhr Harte en hij stelt dhr Van Eijsden voor als nieuw bestuurslid en tevens als secretaris, onder 
dankzegging aan mw Nuse-Kat voor haar werkzaamheden als secretaris, waarbij zij aanblijft als bestuurslid. 
Echter een opvolger voor de penningmeester is niet gevonden en het is niet nu eenmaal mogelijk om het 
bestuurswerk voort te zetten zonder penningmeester: daarom vraagt de voorzitter aan de aanwezige leden 
of zich onder hen een mogelijke nieuwe penningmeester bevindt en (bij een ontkennend antwoord) stelt 
hij de leden voor om in afwijking van de statuten dhr Steenbeek te verzoeken vooralsnog aan te blijven als 
penningmeester. De leden stemmen met al deze voorstellen in met applaus. 
 
Dhr Harte spreekt een dankwoord uit over de prettige samenwerking binnen het bestuur gedurende de 
voorgaande negen jaar en neemt plaats bij de leden in de zaal. De voorzitter dankt dhr Harte voor de 
jarenlange ondersteuning van het werk van OB. Ook spreekt hij zijn dank uit voor het vertrouwen dat de 
leden in het bestuur stellen. Dhr Harte neemt plaats in de zaal en dhr Franken komt aan de bestuurstafel 
zitten. 
 
8. Samenwerking KVMO – OB 
De voorzitter KVMO, KTZ De Natris, is bij de vergadering aanwezig. Hij voelt zich ‘ontzorgd’ door het bestuur 
van OB en prijst de prima samenwerking van de beide verenigingen. Hij informeert de aanwezigen over het 
vele werk van de KVMO en gaat dieper in op de nieuwe Defensienota: we mogen weer gaan groeien, maar is 
de financiële ophoging voldoende? Goed dat er prioriteit wordt gegeven aan het personeel (naast nieuwbouw 
voor de KM), maar is de huidige vulling van 85 procent bij de KM te verbeteren? In 2020 zal dit worden herijkt. 
Ook een punt van zorg: de grote uitstroom, mede omdat Defensie niet meer concurrerend is met andere delen 
van de overheid qua salariëring voor het personeel. Wel positief is dat het AOW-gat nu voor 100 procent 
wordt gevuld 
 
9. ‘Doet en denkt u mee?’ 
In zijn toelichting op dit nieuwe agendapunt wijst de voorzitter op de tekst in zijn bericht, dat hij ruim vóór 
deze AV aan de aangemelde leden heeft laten toesturen. Hij vertelt tevens over de uitvoering van de Heidag 
van het bestuur in het najaar van 2017 om na te gaan hoe het bestuur de dienstverlening voor de leden van 
OB kan aanpassen aan de tijd. Zijn we niet voldoende bekend? Dan moeten we dat verbeteren met wellicht 
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flyers voor de leden van OB. Kunnen we de doelstelling van OB verbeteren door de kameraadschappelijke 
banden nader aan te halen? Zijn er suggesties van de aanwezige leden?  
 
Ja, klinkt het vanuit de zaal, de beste vorm van kameraadschap blijkt uit de jaarreünies: stel daarbij een ruime 
gift vanuit OB beschikbaar. Ook jaarlijkse bijeenkomsten van TD- en WD-officieren en andere korpsen kunnen 
hiermee worden ondersteund, en houd daarbij een verhaal over doelstelling en steunverlening van OB. Ook 
kan met een OB subsidie steeds het jaarboek worden mogelijk gemaakt van het jaar dat 50 jaar na opkomst op 
het KIM wordt uitgenodigd voor de aanstelling van de nieuwe adelborsten. Een verdere suggestie is financiële 
steun voor het jaarlijkse KVMO Maritiem Evenement, dat jaarlijks duurder wordt doordat de subsidie vanuit 
Defensie aan beperkingen onderhevig is. Ook voor jonge officieren willen we steun realiseren. 
 
Vraag van de voorzitter: hoe kunnen we ‘kameraadschap’ concretiseren? Antwoord vanuit de leden: we 
zoeken vooral activiteiten om de onderlinge betrokkenheid te stimuleren. Wellicht kan er juist meer per regio 
worden georganiseerd. Er wordt onderkend dat er onder jonge veteranen al veel samenhang is, kan dit 
financieel worden ondersteund? Ook lokale kleinere activiteiten kunnen worden ondersteund, waar oud-
officieren elkaar willen ontmoeten. De voorzitter eindigt deze gedachtewisseling met de conclusie dat we deze 
suggesties meenemen, onder dankzegging aan de leden. 
 
10. Rondvraag 
Op een vraag van dhr Scheuer geeft de voorzitter nog een korte toelichting op de resultaten van de Heidag, 
op het gebied van beleid en communicatie in lijn met zijn bericht ‘Doet en denkt u mee?’, waarbij hij tevens 
wijst op de verfrissend vernieuwde website van OB.  
 
11. Vaststelling van datum en plaats van de Algemene Vergadering in 2019 
Het bestuur stelt voor om de volgende Algemene Vergadering te houden op woensdag 8 mei 2019 te 
Breda, met een nog nader vast te stellen programma. De leden stemmen in met deze datum en plaats.  
 
12. 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. 
 
 
117de JAARVERSLAG DER VERENIGING VAN OFFICIEREN EN OUD-OFFICIEREN DER KONINKLIJKE MARINE 
“ONDERLINGE BIJSTAND” OVER HET JAAR 2018 
 
Vijfmaal is het bestuur in vergadering bijeen geweest, alle keren in een vergaderzaal bij de KVMO te Den 
Haag. Vast onderwerp van gesprek was ook dit jaar steeds weer de individuele steunverlening voor leden 
van OB, zowel op financieel gebied als op gebied van sociaal-maatschappelijke steun, informatie en advies. 
Ook in het jaar 2018 is door veel leden gebruik gemaakt van de vaste regelingen voor tegemoetkomingen 
bij reiskosten voor ziekenhuisbezoek en tegemoetkomingen bij gebruik van noodzakelijke thuiszorg. De in 
totaal beschikbaar gestelde bedragen in het kader van incidentele en structurele steun staan vermeld in het 
financieel jaarverslag 2018 bij de staat van lasten en baten. 
 
Tijdens de Algemene Vergadering op 25 april te Zwolle is de samenstelling van het bestuur gewijzigd. Na 
drie termijnen van drie jaar heeft ons bestuurslid dhr. Ronald Harte afscheid genomen. In zijn plaats is dhr. 
Jeroen Franken in het bestuur gekozen. Ook nieuw in het bestuur is dhr. Huibert van Eijsden, die hierbij de 
functie van secretaris heeft overgenomen van mw. Karin Nuse-Kat, die wel als bestuurslid is aangebleven. 
 
Het onderwerp dat op de agenda dit jaar de meeste aandacht kreeg is het vervolg van de besprekingen van 
de Heidag in najaar 2017: de aanpassing van plannen en beleid van OB. Hier volgt een kort overzicht van de 
belangrijkste punten. Ten eerste: de zichtbaarheid van OB moet worden vergroot, waarbij we ons vooral 
richten op het verkrijgen van aandacht bij diverse kringen van oud-officieren der KM, op aandacht bij de 
jaarlijkse KVMO 64-jarigendag en op aandacht bij de jaarlijkse activiteiten van reünisten die 50 jaar eerder 
bij het KIM in Den Helder zijn aangetreden. Ten tweede: de communicatie van OB moet worden verbeterd, 
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waarbij geen ruimte wordt gevonden om social media te gebruiken maar waarbij wel het gebruik van de 
website OB zal worden uitgebreid en verbeterd. Ten derde: nieuwe vormen van bijstand vanuit OB moet 
worden gegenereerd om m.n. de belangstelling van jongere officieren te wekken. Ten vierde: het verder 
bevorderen van de kameraadschappelijke banden is noodzakelijk, bijv. door financiële steun te bieden aan 
leden van OB die reünies organiseren en wellicht ook aan de KVMO, die immers jaarlijkse activiteiten 
ontplooit voor de leden. Ten vijfde: zo mogelijk het uitbouwen van regionale netwerken in het land zoals 
ook de KVMO die kent. Tot slot wordt ernaar gestreefd de voortdurende bereikbaarheid van het bestuur te 
verbeteren door gebruik te maken van een specifieke mobiele telefoon. 
 
Tijdens de Algemene Vergadering zijn de meeste van deze onderwerpen besproken in een discussie met de 
aanwezige leden, waarbij de brief van de voorzitter ‘Hoe nu verder met OB?’ goede aanknopingspunten 
voor de besprekingen bood. 
 
Op 21 mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. In 
het hele land heeft deze AVG veel aandacht gekregen, waarbij tal van organisaties, instellingen en bedrijven 
genoodzaakt waren om regels op te stellen voor wettelijk noodzakelijke privacybescherming van leden en 
klanten. Ook het bestuur OB heeft uitgebreid gesproken over dit onderwerp, waarbij (1) een algemeen 
overzicht is opgesteld over de belangrijkste items van de AVG, (2) een register van verwerkingsactiviteiten 
is samengesteld, uitgesplitst naar leden (algemeen) en cliënten (specifiek) en (3) de privacyverklaring OB is 
vastgesteld met daarin integraal opgenomen de toestemmingsverklaring. Deze privacyverklaring OB zal op 
de website OB worden geplaatst zodat alle leden er kennis van kunnen nemen. Degenen die niet over 
internet beschikken kunnen een exemplaar opvragen bij de secretaris OB. 
 
En ook in het jaar 2018 was weer sprake van een bijzonder goede samenwerking met de KVMO, waarbij 
vooral ook de ondersteuning vanuit het Secretariaat KVMO door het bestuur OB op zeer hoge prijs werd 
gesteld. 
 


