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JAARVERSLAG over 2021 
 

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 1 
juni 2022 om 10.00 uur. De Algemene Vergadering (AV) zal plaatsvinden bij de Van Ghentkazerne, Toepad 
120 te 3063 NJ Rotterdam. 
  
Het programma op 1 juni 2022 is als volgt: 
09.30 – 10.15 Ontvangst bij de Van Ghentkazerne 
10.15 – 11.30 Algemene Vergadering Onderlinge Bijstand 
10.15 – 11.30 Partnerprogramma bij de Van Ghentkazerne 
11.30 – 12.15 Receptie voor de leden en partners 
12.15 – 14.00 Indische lunch 
14.00 – 14.30 Vertrek naar de middaglocatie 
14.30 – 16.00 Bezoek aan het Wereldmuseum te Rotterdam 
16.00 – 16.30 Terugkeer naar de Van Ghentkazerne  
16.30  Afscheid en 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. Dat programma-onderdeel bestaat uit een heel 
bijzondere presentatie over China, verzorgd door de heer Oey Toen Ping. Uw partner wordt van harte 
uitgenodigd. De deelnemers aan het programma wordt aanbevolen om wandelschoenen aan te trekken. 
 
Het middagprogramma bestaat uit een receptie, gevolgd door de bekende Indische maaltijd, verzorgd door 
de marinekoks van de Van Ghentkazerne. Na de middagmaaltijd vertrekken we met twee bussen naar het 
Wereldmuseum te Rotterdam, waar twee prachtige exposities kunnen worden bezichtigd. Na het bezoek 
keren we met de bussen terug naar de Van Ghentkazerne, waar het programma wordt besloten.  
 
Indien u voornemens bent de Algemene Vergadering bij te wonen, dient u zich niet later dan vrijdag 20 mei 
2022 op te geven bij de secretaris met vermelding van eventuele deelname van uw partner. Opgave bij 
voorkeur via het e-mailadres secretaris@onderlingebijstand.nl of anders schriftelijk (zie het postadres 
hierna). 
Na opgave ontvangt iedere deelnemer een bericht ter bevestiging met daarbij tevens de nodige route- en 
parkeerinformatie. 
 
AGENDA 
van de Algemene Vergadering op woensdag 1 juni 2022 bij de Van Ghentkazerne te Rotterdam. 
1. Opening 
2. Mededelingen en nieuw beleid 
3. Verslag van de Algemene Vergadering van 22 september 2021 te Haarlem 
4. Jaarverslag over 2021 
5. Verslag van de Commissie van Onderzoek over de rekening en verantwoording over 2021 
6. Benoeming van de Commissie van Onderzoek 2022 
7. Verkiezing van bestuursleden en bestuurssamenstelling 
8. Samenwerking KVMO en OB 
9. Rondvraag 
10. Vaststellen datum en plaats voor de Algemene Vergadering 2023 
11. Sluiting 
 
NB. Het financiële jaarverslag 2021 is niet opgenomen in het katern. De leden die zich aanmelden voor de 
Algemene Vergadering krijgen het financiële jaarverslag alsnog automatisch toegestuurd: in beginsel per e-
mail, op verzoek per post. Ter vergadering zullen voldoende extra exemplaren van het financiële jaarverslag 
beschikbaar zijn. Ook zal het jaarverslag in de maand mei 2022 ter inzage liggen bij de KVMO te Den Haag. 
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ERELID 
   M.C. Bakker, KTZ b.d. 
 
BESTUUR        gekozen tot: 
Voorzitter:  ing. M.E.M. de Natris, KTZ b.d.   2024 
Secretaris:  H. van Eijsden, KTZ b.d.    2024 
Penningmeester: drs. T.G.D. Steenbeek, KTZA b.d.  2022 

mw. K.E. Nuse-Kat, KLTZ b.d.   2024 
   H.J. Bosch, LNTKOLMARNS b.d.   2022 
   ir. J. Franken, KTZ b.d.    2022 
   mw. D.J.A. Mensink, KLTZ (LD)   2024 
 
AANTAL LEDEN OB PER 31 DECEMBER 2021 
3615 leden KVMO-OB en 52 leden 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 2021 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 20 mei 2022 over te maken op bankrekening 
NL44 INGB 0000 0663 52 t.n.v. Vereniging Onderlinge Bijstand te Koudekerk a/d Rijn. 
 
 
VERSLAG VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING ‘ONDERLINGE BIJSTAND’ 
OP WOENSDAG 22 SEPTEMBER 2021 IN RESTAURANT ML TE HAARLEM 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige leden welkom, waaronder ons erelid dhr Thijs 
Bakker, de voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren, en bestuursleden van de Stichting 
Notaris Eduard S. Lansberg Studiefonds en van de Stichting Sociaal Fonds KM.  
 
Ook zestien partners zijn vandaag meegekomen, zij krijgen tijdens de Algemene Vergadering een eigen 
programma aangeboden: een rondleiding door de Grote of Sint Bavokerk te Haarlem, waarbij als verrassing 
een bijzonder orgelconcert ten gehore zal worden gebracht. 
 
Hierop verzorgt de secretaris een korte schets van het programma van deze dag en hij licht de 
coronaveiligheidsmaatregelen toe. Na de Algemene Vergadering komen de partners terug van de 
rondleiding door de Sint Bavokerk en ontmoeten we elkaar met een drankje gevolgd door een Indisch 
lunch, waarna een rondvaart is gepland door het Spaarne en de grachten van Haarlem. 
 
2. Mededelingen 
De voorzitter informeert de leden over een bestuurswisseling. Statutair is vastgelegd dat ten minste één 
actief dienend lid van OB zitting heeft in het bestuur. Dit bestuurslid wordt niet door de OB-leden maar 
door de bestuursleden in het bestuur gekozen. Vorig jaar heeft KLTZ Van de Burgt afscheid genomen als 
bestuurslid vanwege zijn leeftijdsontslag. Zijn opvolger binnen het bestuur is KLTZ Mensink. We heten haar 
van harte welkom. 
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Op voorspraak van de penningmeester zijn twee nieuwe leden bij OB uitgenodigd: mw. Edith van 
Starkenburg-Prent en mw. Michaela Veen, beiden werkzaam op het secretariaat KVMO, waar ze zich op 
buitengewoon goede wijze inzetten voor onze leden van OB. Dit besluit van het bestuur wordt met applaus 
ondersteund door de aanwezige leden. 
 
De voorzitter spreekt over de afgelopen anderhalf jaar waarin de coronabeperkingen ons allen parten 
hebben gespeeld. De AV van 2020 kon geen doorgang vinden, de AV van mei 2021 werd uitgesteld naar 
vandaag. Alle bestuursvergaderingen hebben de afgelopen anderhalf jaar via internet plaatsgevonden, 
persoonlijke ontmoetingen schoten er bij in. Op de uitvoering van steunverlening heeft dat weinig effect 
gehad, maar het ontwikkelen van nieuw OB-beleid stagneerde. Nu met het aantreden van een nieuwe 
bestuursvoorzitter en (naar we hopen) verlichting van de beperkingen kunnen we ons verder gaan richten 
op beleidsontwikkeling. 
 
De uitvoering van steunverlening verloopt goed, waarbij enerzijds door leden veel gebruik wordt gemaakt 
van de vaste OB-voorzieningen RTT en RRZ, en waarbij anderzijds met name door de penningmeester en 
mw. Van Vliet-Berlee praktische financiële steun wordt gerealiseerd voor individuele leden die financiële 
zorg of nood ervaren.  
 
Eerder dit jaar is de WBTR, de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen, van kracht geworden. De secretaris 
schetst een beeld van de eisen die aan besturen van organisaties, verenigingen en stichtingen worden 
gesteld. De wet vereist dat de regels van de WBTR ook in de statuten van deze organisaties worden 
opgenomen. Dit dient binnen vijf jaar te zijn gerealiseerd. Ook het bestuur van OB zal deze verplichte 
statutenwijziging in gang gaan zetten en de voorstellen voor wijziging in een AV, mogelijk in het jaar 2023, 
aan de leden voorleggen. 
 
In het katern staan de namen genoemd van de 61 leden en begunstigers OB die ons in het vorige jaar zijn 
ontvallen. Zij worden door de aanwezigen staande herdacht met de woorden van de voorzitter: ‘Wij zullen 
hen niet vergeten.’ 
 
3. Verslag van de Algemene Vergadering van 8 mei 2019 te Breda 
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. Jaarverslagen OB over 2019 en 2020 
De voorzitter geeft bij de jaarverslagen een korte toelichting. Omdat de AV vorig jaar geen doorgang kon 
vinden staan nu in het katern van deze AV twee jaarverslagen opgenomen, over 2019 en 2020. Het 
jaarverslag over 2020 is korter dan anders, dit vooral vanwege de coronabeperkingen. We zijn als bestuur 
verheugd dat we met deze AV eindelijk, na zeer lange tijd, weer bijeen kunnen komen. De beide 
jaarverslagen OB over 2019 en 2020 worden vervolgens goedgekeurd en vastgesteld. 
 
5. Verslag van de Commissie van Onderzoek: rekening en verantwoording over 2019 en 2020 
De Commissie van Onderzoek, bestaande uit dhr Van Gelderen en dhr Van de Wiel, heeft de financiële 
administratie van de Vereniging gecontroleerd op 6 september 2021 te Den Haag. Vanwege hun beider 
afwezigheid leest de secretaris de verklaring van de commissie op hoofdlijnen voor, waarin wordt 
aanbevolen om het financieel verslag over de jaren 2019 en 2020 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. De inkomsten uit rente zijn met 
ingang van 1 juli 2021 gedaald, de bank geeft 0,00 procent rente. Boven een vermogen op de bankrekening 
van EUR 100.000 moet sindsdien negatieve rente worden betaald aan de bank. Bij de ABN-AMRO wordt de 
negatieve rente enigszins gecompenseerd door het aandelenpakket. Maar in 2022 zal de negatieve rente 
toenemen. Onze obligaties zijn allemaal uitgeloot, kopen van nieuwe obligaties is niet zinvol, het 
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vrijgevallen bedrag is omgezet in nieuwe aandelen. In liquide middelen staat ongeveer EUR 800.000 op de 
bank tegen een negatieve rente van 0,5 procent. Alleen de effectenportefeuille levert rendement. In feite 
teren we in op het geldelijk vermogen, maar de (virtuele) winst op de aandelen is beslist positief.  
 
Wat heeft OB de afgelopen twee jaren gedaan op financieel gebied: via de regelingen RTT en RRZ zijn 
aanzienlijke bedragen als tegemoetkoming toegekend aan leden die hiervoor in aanmerking komen, met 
name vanwege langdurige ziekte, verpleging en verzorging. We kijken als bestuur tot vijf jaar terug in de 
tijd om op financieel gebied steun te kunnen verlenen, waarbij onze goede connecties met het CAK van 
aanzienlijk belang zijn. We zijn dankbaar dat we dit goede werk voor onze leden mogen doen en we roepen 
onze leden op om de naam van OB ook aan andere potentiële leden door te geven. 
 
De penningmeester beantwoordt vervolgens enkele vragen van de aanwezige leden, met name over de 
wijze van terugbetalen van aanzienlijke renteloze leningen verleend aan leden in financiële nood. 
 
6. Benoeming van de Commissie van Onderzoek over 2021 
Dhr B.M. van Gelderen en dhr P.J. van de Wiel zijn herkiesbaar voor de nieuwe Commissie van Onderzoek 
als bedoeld in art. 19 van de Statuten van OB. Als plaatsvervangend lid heeft dhr B. van Lierop zich 
beschikbaar gesteld. De leden stemmen met applaus in met de verkiezing van de voorgestelde 
commissieleden.  
 
7. Verkiezing van bestuursleden en bestuurssamenstelling 
Drie bestuursleden zijn aan het einde van een driejaarlijkse termijn gekomen: de aanwezige leden mogen 
zich uitspreken over de nieuwe bestuurssamenstelling. Twee bestuursleden, mw. Nuse-Kat en dhr. Van 
Eijsden, zijn bereid om een volgende termijn van drie jaar aan te gaan. De leden stemmen hiermee in met 
applaus. 
 
De voorzitter, dhr. Van Koningsbrugge, is aan het eind van zijn derde termijn gekomen en heeft laten weten 
dat hij zijn bestuursfunctie zal gaan neerleggen. Ons OB-lid dhr. De Natris heeft verklaard zich beschikbaar 
te stellen als nieuw bestuurslid en tevens voorzitter. De leden stemmen hiermee in met applaus, waarna de 
bestuurswisseling plaatsvindt en dhr. De Natris de functie van nieuwe voorzitter op zich neemt.  
 
De nieuwe voorzitter spreekt als eerste een dankwoord uit voor de aftredende voorzitter en hij prijst hem 
om zijn grote inzet over de vele voorgaande jaren, waarin hij met name de band tussen KVMO en OB heeft 
versterkt. Ook het inwerken van de nieuwe voorzitter is de afgelopen vele maanden voorspoedig verlopen, 
hij ziet uit naar mooie nieuwe perspectieven voor OB. Tot slot dankt hij ook KLTZ Mensink voor haar 
bereidheid dit jaar toe te treden tot het bestuur van OB. 
 
8. Samenwerking KVMO – OB 
De voorzitter KVMO, KLTZ Rob Pulles, is bij de vergadering aanwezig en krijgt het woord. Hij schetst een beeld 
van nieuwe ledenaanwas bij de KVMO, met name doordat veel adelborsten lid van de KVMO zijn geworden. 
Ook de samenwerking van KVMO met NOV en KNVRO gaat prima. Wel verlopen de onderhandelingen met 
Defensie moeizaam, zeker nu zowel de minister als de staatssecretaris zijn vertrokken en een nieuwe 
demissionaire minister is aangetreden. De voorzitter KVMO spreekt de hoop uit dat er snel een nieuw kabinet 
moge worden geformeerd. Er is veel extra geld nodig bij de KM om vernieuwing van de vloot en andere 
middelen mogelijk te maken: de vloot is nog nooit zo oud geweest. En de personeelstekorten bij Defensie zijn 
schrikbarend, vooral bij de operationele eenheden. Er is nog steeds geen arbeidsvoorwaarden akkoord. Een 
nieuw personeelsstelsel en bezoldigingsstelsel zal veel geld gaan kosten. Defensie moet concurreren op de 
arbeidsmarkt, zeker nu er meer vacatures dan werkzoekenden zijn. Inzet hiervoor hard nodig en de KVMO 
blijft zich hiervoor inzetten.  
 
De KVMO komt, net als OB, op voor de leden. De militaire top van Defensie laat aan de politiek weten dat er 
beslist meer geld bij moet komen, dat wordt door de KVMO nadrukkelijk ondersteund. En ook de 
samenwerking met OB zal door de KVMO blijvend worden ondersteund. 
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9. Rondvraag 
Een van de leden vraagt waarom ‘doelstelling 2’ van OB alleen over minderjarige kinderen spreekt en niet 
over meerderjarige kinderen. Hij beschouwt dat als een tekortkoming en roept het bestuur op hierover te 
spreken en een besluit tot aanpassing van deze doelstelling te formuleren. 
 
Dit punt wordt aangevuld door een van de leden, die wijst op de problematische situatie van jong-
volwassen kinderen die na het overlijden van beide ouders niet in de huurwoning mogen blijven wonen. De 
voorzitter laat weten dat we als bestuur vooral de menselijke maat in het oog willen houden en in 
bijzondere gevallen zullen overgaan tot steunverlening. 
 
Dhr. Hulshof neemt als ‘nestor’ van de aanwezigen het woord en spreekt de dank uit van de leden jegens 
het bestuur voor de stevige leiding die aan de Vereniging wordt gegeven. Hij spreekt zijn bewondering uit 
voor de ferme menselijke benadering van het bestuur voor leden in nood. De leden betonen met applaus 
hun instemming met deze woorden. 
 
10. Vaststelling van datum en plaats van de Algemene Vergadering in 2022 
De voorzitter ligt het voorstel van het bestuur toe om de volgende Algemene Vergadering te houden op 
woensdag 1 juni 2022 te Rotterdam, met een nog nader vast te stellen programma. De leden begroeten dit 
voorstel met applaus. 
 
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 Indische lunch in het restaurant. 
 
 
Voor zover bekend heeft de Vereniging Onderlinge Bijstand van 1 januari 2021 tot 31 december 2021 het 
verlies door overlijden te betreuren van de volgende leden 

M.R. Baas   LTKOL bd 
F. Brakel   KTZA bd 
B. Brand   KLTZ bd 
M.F. Bus   KTZ bd 
H.J. Buskermolen  VLAM (KLTZ) bd 
Mw. W.H.M. van den Clooster 
Mw. P.J. van Dam-de Bruin 
J. van Doggenaar  KTZ bd 
Mw. H.B.J. Dijkinga 
J.W.A. Everaerts 
R.J. Geers   KTZ bd 
P.J. Heddema 
S.J.J. Hoffman   KTZT bd 
D. Holwerda   LTZVK2OC bd 
Mw. A.H. Jager-Arnold Bik 
J.W. Kelder   VADM bd 
A.E. Kempees   KLTZ bd 
M. Koopman   KTZA bd 
P.E.R. Leertouwer  SBN bd 
M.J. Lubbers   LTZVK2OC bd 
H.R. Moquette   KLTZV bd 

A.J. Mors   LTZSD2OC bd 
J.K.C.M. Mulder   LTZ1 KMR 
Mw. N.M. Nijenhuis-Kempees 
H.C. de Roode   KOLMARNS bd 
J. Roos    LTZA1 bd 
W.R. Segaar   KTZ bd 
Mw. E.M. Sinselmeijer 
C. Smits   KLTZSD bd 
E.J.G. Stoel   LTZ2OC KMR bd 
W.J.R. Stratman 
G. Taal    LTZVK2OC bd 
W.J. Vaal   KTZV bd 
W. Vaes   KTZA bd 
H. Vink    LTZ2OC bd 
G.J. Visser   LTZT2OC bd 
H.W. van Vliet   CDR bd 
R. van Wagtendonk  KTZE bd 
W.L.J. Weeke-van Dam 
J. de Wolf   KLTZ bd 
F.P.J. Wolterbeek Muller LTZSD1 bd 
G. IJzerman   SBN bd 
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JAARVERSLAG VAN DE VERENIGING VAN OFFICIEREN EN OUD-OFFICIEREN DER KONINKLIJKE MARINE 
‘ONDERLINGE BIJSTAND’ OVER HET JAAR 2021 
 
De coronapandemie, die in 2020 zo’n grote impact op het maatschappelijk en economisch leven heeft 
gehad, bleef met ups en downs ook in 2021 het leven in Nederland, in Europa, in de wereld beheersen. 
Vanzelfsprekend heeft ook de Vereniging OB te lijden gehad onder de beperkingen die vanwege de 
coronasituatie door de overheid moesten worden vastgesteld.  
 
In het jaar 2021 zijn vijf bestuursvergaderingen gehouden, die alle via internet (Skype en MS Teams) vorm 
en inhoud kregen. Met elkaar bijeenkomen in een van de vergaderzalen bij de KVMO in Den Haag was geen 
optie meer vanwege de coronabeperkingen. Ook de geplande Algemene Vergadering van 12 mei moest 
vanwege de lockdown worden uitgesteld naar 22 september, waarbij het bestuur hoopte op de 
noodzakelijke verlichting van de beperkingen. 
 
Zorgen rond de bestuurssamenstelling konden worden opgelost: KLTZ Mensink bleek bereid als actief 
dienend marineofficier de vrijgevallen plaats van KLTZ Van de Burgt per 1 maart in te nemen. En vanaf 5 
februari was ons OB-lid dhr. De Natris aanwezig bij de online bestuursvergaderingen om zich in te werken 
om later dit jaar de functie van bestuursvoorzitter op zich te nemen als aflosser van onze voorzitter dhr. 
Van Koningsbrugge. 
 
In de bestuursvergaderingen werd telkens uitgebreid gesproken over de steunverlening aan onze leden, 
enerzijds via persoonlijke inzet van de penningmeester en ons oud-bestuurslid mw. Van Vliet-Berlee als 
belastingdeskundige, anderzijds via de OB-regelingen RTT en RRZ, waarbij de hulp van de beide dames van 
het secretariaat KVMO steeds weer onmisbaar bleek te zijn. De financiële stand van zaken werd scherp 
bijgehouden door de penningmeester, die door verstandig beleid regelmatig verslag kon doen van de 
financiële status van OB, zoals ook mocht blijken uit de jaarrekeningen die aan de leden is voorgelegd. 
 
In de bestuursvergaderingen is ook weer gesproken over de zorgvuldige uitvoering van de AVG en de 
privacyregelingen. Nieuw was invoering van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) per 1 juli 
2021, die formele en scherpere regels stelt voor verbeterd bestuur op vijf gebieden: de taken van 
bestuurders, de aansprakelijkheid van bestuurders, het stemrecht van bestuurders, besluitvorming bij 
tegenstrijdig belang en besluitvorming bij ontstentenis of belet van alle bestuurders. De regelingen van de 
WBTR zullen op termijn moeten worden opgenomen in de aan te passen statuten. Een volgend onderwerp 
waaraan besturen dienen te voldoen is de UBO-regeling (Ultimate Beneficial Owners), die de uiteindelijke 
belanghebbenden van iedere organisatie aan de hand van drie criteria vastlegt bij de banken en bij de 
Kamer van Koophandel. Mocht bij een organisatie geen van de drie criteria van toepassing blijken te zijn, 
dan dienen ten minste de leden van het dagelijks bestuur als UBO’s te worden aangemerkt. Dit laatste geldt 
voor de Vereniging OB. 
 
Op vrijdag 10 september konden de bestuursleden elkaar voor het eerst in anderhalf jaar weer ontmoeten 
en wel bij een bestuursdiner te Den Haag, waar afscheid werd genomen van KLTZ Van de Burgt en ook 
alvast van onze voorzitter dhr. Van Koningsbrugge. En tot onze grote vreugde kon de geplande Algemene 
Vergadering van woensdag 22 september binnen de actuele coronabeperkingen alsnog doorgang vinden. In 
Haarlem konden we met in totaal 50 leden van OB (incl. bestuursleden en 16 partners) samenkomen voor 
de vergadering en voor een prachtig programma, waaronder op de middag een vaartocht met twee 
Waterkoetsen door het Spaarne en de grachten van Haarlem. In het verslag van de Algemene Vergadering 
is de bijeenkomst uitgebreid beschreven. 
 
Het bestuur richt zich verder op beleidsontwikkelingen, waarover de leden op de website van OB zo nodig 
meer kunnen lezen. Met vertrouwen ziet het bestuur de toekomst van OB tegemoet, waarbij de hechte 
samenwerking met de KVMO een belangrijke basis vormt voor uitvoering van de taken. 
 


