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118de JAARVERSLAG over 2019 
 

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. 
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UITNODIGING 
tot het bijwonen van de ALGEMENE VERGADERING van de Vereniging Onderlinge Bijstand op woensdag 22 
april 2020 ten 10.00 uur. De Algemene Vergadering (AV) zal plaatsvinden bij Restaurant ML (voorheen het 
gebouw van Drukkerij Enschede), Klokhuisplein 9 te 2011 HK Haarlem (tegenover de Sint Bavokerk). 
  
Het programma is als volgt: 
09.30 – 10.15 uur Ontvangst bij Restaurant ML te Haarlem 
10.15 – 11.30 uur Algemene Vergadering OB 
10.15 – 11.30 uur Partnerprogramma (rondleiding Sint Bavokerk) 
11.30 – 12.00 uur Per historische bus of via het Spaarne naar ex-Hr.Ms. Naaldwijk 
12.00 – 14.00 uur Rondleiding en borrel en Indisch buffetlunch aan boord 
14.00 – 15.30 uur Rondvaart met Waterkoets over het Spaarne door Haarlem 
15.30   Afmeren nabij Restaurant ML. 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 Grote of Sint Bavokerk 
van Haarlem, met een bijzondere verrassing tijdens het bezoek. Uw partner wordt van harte uitgenodigd. 
De deelnemers aan het programma wordt aanbevolen om wandelschoenen aan te trekken. 
 
Het middagprogramma bestaat uit een korte rondleiding en borrel en een Indisch buffetlunch aan boord 
van de mijnenveger ex-Hr.Ms. Naaldwijk, afgemeerd aan het Spaarne, gevolgd door een vaartocht met de 
Waterkoets over het Spaarne en door Haarlem. Om 15.30 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 15 
april 2020 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.MLinHaarlem.nl. 
 
AGENDA 
van de Algemene Vergadering op woensdag 22 april 2020 ten 10.15 uur in Restaurant ML te Haarlem. 
1. Opening. 
2. Mededelingen en nieuw beleid. 
3. Verslag van de Algemene Vergadering van 8 mei 2019 te Breda. 
4. Jaarverslag over 2019. 
5. Verslag van de Commissie van Onderzoek over de rekening en verantwoording over het jaar 2019. 
6. Benoeming van de Commissie van Onderzoek 2020.  
7. Verkiezing van bestuursleden en bestuurssamenstelling. 
8. Samenwerking KVMO en OB. 
9. Rondvraag. 
10. Vaststellen datum en plaats voor de Algemene Vergadering 2021. 
11. Sluiting. 
 
NB. Het financiële jaarverslag 2019 is niet opgenomen in het katern. De leden die zich aanmelden voor de 
Algemene Vergadering krijgen het financiële jaarverslag 2019 alsnog automatisch toegestuurd: in beginsel 
per e-mail, op verzoek per post. Ter vergadering zullen voldoende extra exemplaren van het financiële 
jaarverslag 2019 aanwezig zijn. Ook zal een exemplaar in de maand april 2020 ter inzage liggen bij de KVMO 
te Den Haag. 
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ERELID 
   M.C. Bakker, KTZ b.d. 
 
BESTUUR        gekozen tot: 
Voorzitter:  Ir. A.J.J.M. van Koningsbrugge, CDRE b.d. 2021 
Secretaris:  H. van Eijsden, KTZ b.d.    2021 
Penningmeester: Drs. T.G.D. Steenbeek, KTZA b.d.  2022 

Mw. K.E. Nuse-Kat, KLTZ b.d.   2021 
   H.M.J. van de Burgt, KLTZ(LD)   2021 
   H.J. Bosch, LNTKOLMARNS b.d.   2022 
   J. Franken, KTZ b.d.    2022 
 
AANTAL LEDEN OB PER 31 DECEMBER 2019 
3706 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 2019 is verder gewerkt aan het vernieuwen en actualiseren van de website van Onderlinge 
Bijstand. U wordt van harte aangeraden de website te bezoeken. 
 
CONTRIBUTIE 
De leden van Onderlinge Bijstand die niet via de KVMO lid zijn en die derhalve hun contributie zelf betalen, 
wordt verzocht een bedrag van (minimaal) EUR 2,00 vóór 8 april 2020 over te maken op bankrekening NL44 
INGB 0000 0663 52 t.n.v. Vereniging Onderlinge Bijstand te Koudekerk a/d Rijn. 
 
 
VERSLAG VAN DE 118de JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING “ONDERLINGE 
BIJSTAND” OP WOENSDAG 8 MEI 2019 IN DE KOEPELGEVANGENIS TE BREDA 
 
Aanwezigen 
Bestuursleden: dhr A.J.J.M. van Koningsbrugge (voorzitter), dhr T.G.D. Steenbeek (penningmeester), dhr H. 
van Eijsden (secretaris), mw K.E. Nuse-Kat, KLTZ(LD) H.M.J. van de Burgt, dhr H.J. Bosch, dhr J. Franken. 
Leden: dhr C.A.H. van den Aardweg, dhr B.N. Akkerman, dhr J.E. Blankhart, dhr S.J. Bunt, dhr W.J. Bijker, 
mw H. van den Donker-Enting, dhr J. Dijkstra, dhr R.E. Harte, dhr J.H.B. Hulshof, dhr R.C. Hunnego, dhr R. 
Korst, dhr B. van Lierop, KTZ M.E.M. de Natris, dhr R.T.G. Prins, dhr S. van der Sluijs, dhr J.W.P. Spaans, dhr 
A.B.M.F. Ulrich, dhr J.P.F. Verweij, dhr F. van Vliet, mw. Y. van Vliet-Berlee, dhr H.J. Vonk, mw A. Vrijburg, 
dhr H.T. Wagenaar, dhr W.I. Wilms, dhr R.L. Zuiderwijk. 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige leden welkom, waaronder de voorzitter van de 
Koninklijke Vereniging van Marineofficieren, de secretaris van de Stichting Notaris Eduard S. Lansberg 
Studiefonds en de voorzitter van de Stichting Sociaal Fonds KM. Helaas moest ons erelid dhr M.C. Bakker op 
een laat moment afzeggen, hij wordt node gemist. 
Ook achttien partners zijn vandaag meegekomen, zij krijgen tijdens de Algemene Vergadering een eigen 
programma aangeboden: een rondleiding door De Koepel, de oude gevangenis van Breda.  
In het katern staan de namen genoemd van de 64 leden en begunstigers OB die ons in het jaar 2018 zijn 
ontvallen. Zij worden door de aanwezigen staande herdacht met de woorden van de voorzitter: ‘Wij zullen 
hen niet vergeten.’ 
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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 rondleiding door de Koepel en ontmoeten we 
elkaar met een drankje gevolgd door een Indisch buffetlunch, waarna een bezoek is gepland aan het 
Kasteel van Breda onder leiding van enkele gidsen. 
 
2. Mededelingen 
De voorzitter informeert de aanwezige leden over nieuw beleid. Met medewerking van OB-lid dhr Links 
heeft het bestuur uitgebreid gesproken over nieuwe richtingen die we kunnen inslaan. Knelpunten die 
hierbij worden ervaren: veel marineofficieren realiseren zich niet dat ze als KVMO-lid tevens OB-lid zijn. En 
ondersteuning vanuit OB is niet altijd opportuun, immers onze maatschappij biedt al een uitgebreid 
vangnet op het gebied van zorg en steun. Welke oplossingen zien we nu voor ons? We willen als bestuur 
meer de publiciteit onder onze leden zoeken via de websites van OB en KVMO, via het Marineblad, via 
interviews. We willen ons meer richten op jonge marineofficieren en hun gezinnen, waar mogelijk nieuwe 
problematiek zit in geval beide partners werken en de zorg voor de kinderen elders is belegd. We streven 
ernaar om samen met de KVMO kameraadschappelijke activiteiten te ontplooien, waarbij we zo mogelijk 
aanwezig zijn bij reünies van oud-officieren. En we richten ons op meer samenwerking met andere fondsen, 
waarbij we de nodige verdieping zoeken. Ook gaan we de huidige regelingen RTT en RRZ verder uitbreiden, 
waarbij we constateren dat er meer vraag naar zorg is vanwege de vele uitzendingen. 
 
OB richt zich dus vooral op maatschappelijke dienstverlening voor de leden, waarbij we wél in stilte 
optreden, wat immers inherent is aan ons werk en wat de nieuwe AVG ook vereist. Steunverlening blijft, 
kameraadschap staat voorop met nieuwe steun voor KM-gerelateerde en maritieme doelen. 
 
3. Verslag van de Algemene Vergadering van 25 april 2018 
Het verslag wordt kort besproken en toegelicht. Er zijn geen vragen of opmerkingen van de kant van de 
leden. Het verslag wordt daarop goedgekeurd, vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en de 
secretaris. 
 
4. Jaarverslag OB over 2018 
De voorzitter geeft bij het jaarverslag een korte toelichting op het verloop van de diverse activiteiten 
binnen het bestuur, waarbij met name de beleidspunten als vervolg op de Heidag van 2017 aandacht 
krijgen. Ook is de privacyregeling in het kader van de nieuwe AVG opgesteld. Het jaarverslag OB over 2018 
wordt vervolgens goedgekeurd en vastgesteld. 
 
5. Verslag van de Commissie van Onderzoek: rekening en verantwoording over 2018 
De Commissie van Onderzoek, bestaande uit dhr Faassen en dhr Van Gelderen, heeft de financiële 
administratie van de Vereniging gecontroleerd op 7 mei 2019. Vanwege hun beider afwezigheid leest de 
penningmeester de verklaring van de commissie op hoofdlijnen voor waarin wordt aanbevolen om het 
financieel verslag over 2018 goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid 
en beheer, onder dankzegging aan de penningmeester. De aanwezige leden stemmen met deze 
aanbeveling in met applaus. 
 
De penningmeester geeft een nadere toelichting op de financiën van OB. Er wordt vaker gebruik gemaakt 
van de regeling RTT omdat er minder vaak zorg aan huis wordt geleverd. En het gebeurt vaker dat een 
aanvraag voor steun in het kader van de RTT te laat wordt ingediend: pas bij een calamiteit, wanneer men 
al jaren eerder in aanmerking had kunnen komen voor een financiële tegemoetkoming vanuit OB. 
Overigens zijn de andere soorten uitgaven voor steun veelal ongeveer gelijk gebleven aan het voorgaande 
jaar. Het vierde kwartaal 2018 was een slecht beleggingsmoment met een uiteindelijk nadelig effect op de 
peildatum 31 december. Gelukkig lijkt het begin van 2019 betere resultaten te bieden. Het bestuur staat 
nog steeds volledig achter het financieel beleid. 
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Een aantal vragen worden door de leden gesteld. Heeft het zin om nog wijzigingen aan te brengen in het 
aandelenpakket versus obligaties? De penningmeester antwoordt dat hier het beleggingsstatuut leidend is. 
Overigens is beleggen in obligaties risicovol geworden bij het stijgen van de koersen op de beurs. Oude 
obligaties zijn nu uitgekocht en het bestuur koopt nu liever geen nieuwe obligaties. De adviezen van de 
ABN/Amrobank worden hierbij niet steeds opgevolgd. 
 
6. Benoeming van de Commissie van Onderzoek over 2019 
Dhr B.M. van Gelderen en dhr P.J. van de Wiel zijn verkiesbaar voor de nieuwe Commissie van Onderzoek 
als bedoeld in art. 19 van de Statuten van OB. Als plaatsvervangend lid stelt dhr B. van Lierop zich 
beschikbaar. De leden stemmen met applaus in met de verkiezing van de voorgestelde commissieleden.  
 
7. Verkiezing van bestuursleden en bestuurssamenstelling 
De voorzitter dhr Van Koningsbrugge en bestuurslid dhr Bosch zijn volgens het rooster aan de beurt om af 
te treden, waarbij dhr Bosch wel maar de voorzitter niet herverkiesbaar is. Dhr Bosch wordt terstond met 
applaus herverkozen als bestuurslid. De functie van voorzitter wordt een probleem: immers zowel de 
vorige voorzitter als de huidige voorzitter hebben volop gezocht naar een mogelijke opvolger, waarbij we 
streven naar ‘verjonging’. Eerdere gegadigden vielen af. Nu heeft dhr De Natris zich bereid verklaard het 
voorzitterschap van OB op zich te nemen wanneer hij volgend jaar stopt als voorzitter van de KVMO. Deze 
aankondiging wordt door de leden met applaus gewaardeerd. En er wordt ingestemd met het voorstel dat 
dhr Van Koningsbrugge tot zolang als waarnemend voorzitter van OB nog een jaar aanblijft. 
 
8. Samenwerking KVMO – OB 
De voorzitter KVMO, KTZ De Natris, is bij de vergadering aanwezig en krijgt het woord. Op financieel gebied 
gaat het goed, meldt hij, maar wel neemt het ledenbestand ieder jaar af. Er is door het kabinet meer geld 
toegezegd voor defensie: er zullen nieuwe schepen worden gebouwd maar het personeel wordt niet op de 
eerste plaats gezet. Vanwege personeelstekorten liggen schepen tegen de kant. De KVMO gaat het land in om 
uitleg te geven aan het personeel over het cao-overleg. Er is sprake van een stevige pensioendiscussie met 
Defensie en met het ABP. Er is voldoende geld beschikbaar bij het ABP, maar de dekkingsgraad is te laag. De 
KVMO maakt zich zorgen over de keuzes voor het benodigde materiaal. Vorig jaar was er sprake van een 
positief beeld maar nu betoont de KVMO zich bezorgder. Besluiten bij de politieke top laten op zich wachten.  
 
Op een vraag vanuit de aanwezigen hoe de werving verloopt antwoordt dhr De Natris dat de instroom v.w.b. 
de Marine dramatisch is. De OPCO’s willen het liefst zelf decentraal werven en zien daar goede mogelijkheden 
voor, maar het Defensie Ondersteuningscommando wil de werving centraal uitvoeren. 
 
9. Rondvraag 
Een van de leden wenst ‘de oorlog te verklaren’ aan de energietransitie: immers deze zou niets veranderen 
aan de gewenste klimaatverbetering, het CO2 niveau zou juist heel laag zijn. Hierop volgt een korte 
discussie, waarbij de voorzitter aangeeft dat OB zich op dit terrein profileert door juist in groene energie te 
beleggen. 
 
10. Vaststelling van datum en plaats van de Algemene Vergadering in 2020 
Het bestuur stelt voor om de volgende Algemene Vergadering te houden op woensdag 22 april 2020 of 
woensdag 13 mei 2020 te Haarlem, met een nog nader vast te stellen programma. De leden kiezen na kort 
beraad voor woensdag 22 april 2020 en stemmen in met de genoemde stad Haarlem. 
 
Hierop neemt dhr Hulshof als nestor van de aanwezige leden het woord en bedankt het bestuur voor al het 
verrichte werk gedurende het afgelopen jaar, waarop de aanwezigen met applaus instemmen. 
 
11. Sluiting 
De voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid en hun inbreng. Hij sluit deze vergadering en nodigt de 
aanwezigen uit voor het aperitief en de buffetlunch. 
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Voor zover bekend heeft de Vereniging Onderlinge Bijstand tot 31 december 2019 het verlies door 
overlijden te betreuren van de volgende leden. 
 
A. Bakker   KTZE bd 
G.C.F. Beerse   CDR bd 
J.M. de Blaey   LTZA2 KMR bd 
E.R.T. te Boekhorst  LTZ1 bd 
C.W.M. Breed   CDRA bd 
W.C.M. de Bruin  LTZAR2OC KMR 
Mw. E.J. Bruning-Mantel 
Mw. Van den Clooster Sloet tot Everlo-Ignatius 
G.A.K. Crommelin  KTZT bd 
H.P. Dalinghaus   LTZ1 bd 
G.W. Dekker   LTZVK2OC bd 
Mw. H. Diepering-ten Houte de Lange 
J.A. Duininck   KTZ bd 
Mw. A.V. Dijkstra-Bennink 
B.G.A. Fanoy   KTZ bd 
M.D.A. Forbes Wels  KLTZ bd 
Mw. W.A.C. Frederiks-van Baak 
Mw. J.J. Gerretse-Hartogh 
P.J. van Gils   KLTZ bd 
C.L. Gispen   LTZV2OC bd 
W. Gonggrijp   CDR bd 
P.L.P.Gooren   KOLMARNS bd 
R. de Groot   KTZ bd 
J.A.C. Hartogh   KTZ bd 
Mw. Th. Hoogendijk-Andre 
Dhr. L. Jansen 
Mw. D. de Jong-Schoonbergen 
S.J. de Jong   KTZ bd 
Mw. N.L. de Kant-Castendijk 
P.J. Klap   LTZSD1 bd 
S. de Klerk   KOL bd (KL) 
Mw. J. Koelemans-Visser 
K. van Lenten   LTZVK2OC bd 
H.L.B. Mahieu   LTZA1 bd 
W.R. van der Meer  LTZ2OC KMR bd 

H.Th. de Moulin  LTZ1 bd 
J. Mulder   LTZ2OC bd 
Mw. H.A. Nestelaar-Dijkstra 
G.P.J. Neijenhof   LTZ2 KMR bd 
J.P.M. de Nies   KLTZSD bd 
W.T.M. Onrust   LTZVK2OC bd 
H.R. Oosterbaan  LTZVK2 bd 
J.W. van Ovost   LTZ2OC (TD) 
V.F.T. Plas   KLTZ bd 
J.A.C. Portier   LTZSD2OC bd 
W.A. Raphet Meeng  LTZVK2)C bd 
T.J.G. Ratering   LTZT2 bd 
P. Riet    LTZSD1 bd 
Mw. A. Ringenaldus-Platteschorre 
Mw. E.A. Ruys-van Heiden 
D.E. Schaafsma   KLTZ bd 
H. Scholten   KLTZSD bd 
R.B.D.H. Schrijver  KTZ bd 
Mw. K. Snijders  
P.J. Struik   KLTZ bd 
Mw. K. van Strijen-Heslinga 
H.A.M. Swellengrebel  KLTZ bd 
Mw. W. van der Veen-van den Elst 
R.C. Veenstra   KLTZE bd 
A.A. in ’t Velt   KLTZE bd 
Mw. M.A.D. Visser-Verhaagen 
Dhr. O.B. Vos 
P.R. de Vries Hoogerwerff KLTZT bd 
E. Warnies   LTZSD1 bd 
G.A. van de Weg  LTZ2OC bd 
C.J. van Westenbrugge  KTZ bd 
B.R. van Westreenen  LTZSD2OC bd 
J.W.H. Wevers   SBN bd 
Mw. M.L.A.R. Weijers-Drossaers 
M.G. Zuidijk   KTZ bd 

 
 
118de JAARVERSLAG DER VERENIGING VAN OFFICIEREN EN OUD-OFFICIEREN DER KONINKLIJKE MARINE 
“ONDERLINGE BIJSTAND” OVER HET JAAR 2019 
 
Vier bestuursvergaderingen telde de agenda van OB in het jaar 2019, één in ieder seizoen. Dankbaar maakt 
het bestuur daarbij gebruik van de faciliteiten die de KVMO hiervoor telkens beschikbaar stelt. De goede 
samenwerking komt hierdoor des te meer tot uiting. Ook in het voorbije jaar is weer op uiteenlopende 
manieren ondersteuning verleend aan onze leden, veelal op financieel gebied maar ook op het terrein van 
sociaal-maatschappelijk advies en informatie en bij kameraadschappelijke activiteiten. De meeste steun 
wordt nog steeds verleend aan leden die gebruik maken van de OB-regelingen voor tegemoetkomingen bij 
reiskosten voor ziekenhuisbezoek en tegemoetkomingen bij gebruik van noodzakelijke thuiszorg. De hoogte 
van deze financiële steun wordt naar boven bijgesteld. 
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Bij de bestuursvergaderingen waren vooral de beoogde beleidsvoornemens belangrijke onderwerpen van 
gesprek. Vooruitlopend op de Algemene Vergadering is in het bestuur uitgebreid gesproken over mogelijke 
aanpassingen en verbeteringen. De nadruk van beleid ligt op maatschappelijke dienstverlening en op het 
ondersteunen van collegiale activiteiten. We streven naar meer samenwerking met andere fondsen. Maar 
ook van belang: we werken als bestuur ‘in stilte’, we werken vanuit de vraag en niet vanuit het aanbod.  
 
Begin 2019 is na uitgebreid en langdurig overleg de privacyregeling van OB vastgesteld, zoals die door de 
nieuwe AVG is voorgeschreven. De boodschap aan de leden is daarbij: we gaan als bestuur zorgvuldig en 
veilig met de verzamelde persoonsgegevens van onze leden om. De privacyregeling OB is in februari 2019 
op de eigen website geplaatst, in te zien door alle leden.  
 
Bij de Algemene Vergadering op 8 mei 2019 te Breda is de samenstelling van het bestuur ongewijzigd 
gebleven en is, bij ontstentenis van een nieuwe voorzitter, besloten dat dhr Van Koningsbrugge vooralsnog 
aanblijft als waarnemend voorzitter. Het blijkt opnieuw heel moeilijk om een geschikte kandidaat te vinden 
voor deze maar ook voor andere bestuursfuncties. Ook andere stichtingen en verenigingen kampen met dit 
lastige probleem, ook onze eigen KVMO. 
 
Bij de Algemene Vergadering is ook uitgebreid ingegaan op de aanpassingen in het beleid, zie hiertoe het 
verslag van de vergadering. Maar buiten de vergadering om hebben we als leden van OB ook kunnen 
genieten van een mooi programma met rondleiding door de Koepelgevangenis van Breda, met een prima 
borrel en uitstekende Indisch buffetlunch ter plaatse en met een leerzaam en boeiend programma op het 
Kasteel van Breda, bij velen van ons welbekend uit de vroegere jaren waarin we de KMA bezochten.  
 
Twee bestuursleden van OB hebben op 25 september deelgenomen aan de tweejaarlijkse Fondsendag, in 
2019 opnieuw georganiseerd door de Dienst Bedrijfsmaatschappelijk Werk (BMW) van Defensie. Prima om 
in een prettige setting bij de Frederikkazerne te Den Haag bestuursleden van andere fondsen te ontmoeten 
en om medewerkers van BMW te spreken en om via presentaties en gespreksronden informatie te kunnen 
uitwisselen. Opnieuw een heel nuttige dag in het kader van steunverlening. 
 
En ook in de laatste bestuursvergadering van 2019 werd weer uitgebreid gesproken over de mogelijkheden 
van verdere verruiming van onze financiële steun in de vorm van tegemoetkomingen. Maar wel lopen we 
als bestuur daar aan tegen de strikte regelgeving van de Belastingdienst, die een duidelijk maximum stelt 
aan de grenzen van het schenkingsrecht: we mogen die grenzen niet overschrijden. We hebben verder 
gesproken over mogelijke steun aan jonge ouders en bij de behandeling en re-integratie van militairen met 
missie-gerelateerde problemen. We zijn als bestuur nog zoekende naar verdere mogelijkheden. 
 
En ook in het jaar 2019 was weer sprake van een exemplarisch goede samenwerking met de KVMO, waarbij 
het Secretariaat KVMO zich alle moeite getroostte om informatie en advies te bieden aan de leden van OB 
die zich via de KVMO tot het bestuur van OB wendden met verzoeken om steun en raad. 
 


