VERSLAG JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING
Van de Vereeniging van Oud-Kweekelingen van de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam
Gehouden zaterdag 15 december 2018, 15.00-16.15 uur, in Hotel Mövenpick te Amsterdam
1 OPENING EN WELKOM
Voorzitter Wil Koper opent de vergadering met een woord van welkom aan de deelnemers en leidt de
vergadering verder in.
Goedemiddag dames en heren, van harte welkom op de eerste algemene ledenvergadering na ons
jubileumjaar. Helaas kan ik niet de woorden herhalen die de voorzitter van de VOK sprak in de
jubileumbijeenkomst van het 50-jarig bestaan in 1967, waarin hij stelde ‘dat onze vereniging zich heeft
mogen verheugen in een steeds groeiende belangstelling’. Hoe anders staan de zaken er nu voor, we
zijn aanbeland in de periode waarin we, niet geheel onverwacht, te maken krijgen met een gestage
terugloop van ons ledental.
Desondanks is het verheugend om vast te stellen dat er toch zo’n 220 leden de moeite hebben genomen
om hun oude kweekschoolmakkers weer eens te ontmoeten. Voor velen niet bepaald een
vanzelfsprekende zaak. Een deelnemer schreef me naar aanleiding van zijn 50-jarig lidmaatschap: ‘De
jaren glibberen door je vingers … Ik weet nu dat ik heel zuinig moet zijn op die jaren. Gelukkig ben ik
niet de enige die achterstallig onderhoud heeft opgelopen.’
In dit verband een speciaal woord van welkom aan Edward Vernimmen (jvi 1961) voor zijn moed en
doorzettingsvermogen om hier vandaag aanwezig te kunnen zijn. Hulde en gaarne uw applaus!
Welkom ook aan onze ereleden, de oud-voorzitters van onze vereniging Jaap Ruygrok (jvi 1951) en Kees
Polderman (jvi 1965). Ons derde erelid Jan Piet Teding van Berkhout heeft helaas om
gezondheidsredenen moeten afzeggen en wenst ons een prettige reünie toe.
De recent nieuw aangetreden voorzitter van het Vaderlandsch Fonds, de heer Roemer Boogaard, is
helaas vanmiddag niet in de gelegenheid onze ALV bij te wonen, maar ik wil hem hierbij dankzeggen
voor zijn eerste en zeer gewaardeerde bijdrage aan de herdenkingsplechtigheid. Het bestuur vertrouwt
erop dat ook onder zijn leiding de goede relaties die we als vereniging hebben met het Vaderlandsch
Fonds ook in de toekomst zo zullen blijven.
Hartelijk welkom aan de heer Bijleveld, oud-commandant van de Kweekschool, aan de donateurs, en
uiteraard vergeten wij ook niet de leden die ‘vanuit den vreemde’ door weer en wind de moeite hebben
genomen naar onze reünie op Nederlandse bodem te komen. Voor hen allen gaarne uw APPLAUS.
Dames en heren, ook het afgelopen jaar is ons weer een aantal vrienden ontvallen. De secretaris,
Maarten Zier, zal de namen voorlezen van de 19 leden en 2 voorstanders die we in deze algemene
ledenvergadering willen herdenken:
A.C. van Bergeijk (1945) begin 2016
G. Hagezieker (1937) 30 maart 2016
J.M.M. Harmes (1963) 1 april 2017
E.H. Karelse (1966) 23 november 2017
B.L. Mikx (1969) 8 januari 2018
H.A. Boekwijt (1938) 17 februari 2018
A. Hopman (1934) 27 februari 2018

P.F. Vos (1948) 1 maart 2018
O.W. Blanke (1963) 11 maart 2018
W. de Jong (voorstander) 18 maart 2018
C. Offringa (1948) 20 juni 2018
W. van Eijk (1960) 26 juni 2018
G.A. Prinsze (1951) 7 juli 2018
J.O.E. Visser (1951) 14 juli 2018
R.J. van Weerden (1946) 31 juli 2018
A. Diephuis (voorstander) 2 augustus 2018
T.P. van Tilborg (1963) 6 augustus 2018
H.A. Versteeg (1957) oktober 2018
H. Harmsen (1963) oktober 2018
H.J. Janssen sr. (1964) 17 november 2018
R.C. Schenk (1946) november 2018
Mag ik u verzoeken op te staan en ter nagedachtenis enige ogenblikken stilte te betrachten?
Dat zij mogen rusten in vrede.
2 INGEKOMEN EN UITGEGANE STUKKEN
Er zijn geen stukken ingekomen ter behandeling in deze ALV. Wel is er telefonisch een verzoek
binnengekomen van een onzer leden waarin gevraagd wordt aan de vergadering voor te leggen of er
nog de behoefte bestaat aan een heilwens en het driewerf hoera in de Algemene Ledenvergadering van
de Vereeniging van Oud-Kweekelingen. Het is geenszins de bedoeling noch van de beller, noch van
mijn kant een discussie op touw te zetten over deze en aanverwante zaken. Daarom wil ik u nu vragen
bij handopsteken kenbaar te maken of bij u deze behoefte aanwezig is. Niets meer en niets minder. Wat
is hierop uw antwoord?
Door ongeveer een derde van de aanwezige leden wordt de hand opgestoken om aan te geven dat zij
behoefte hebben aan een heilwens en het driewerf hoera. Nadat de voorzitter heeft vastgesteld dat het
aantal opgestoken handen ongeveer een derde is van de aanwezige leden, geven de heren H. van de
Vliet (jvi 1968) en H.M. Post (jvi 1955) aan graag iets te willen zeggen, maar de voorzitter herhaalt geen
discussie te willen over dit onderwerp en vervolgt de agenda van de vergadering.
3 HULDIGING JUBILARISSEN
Het lopende verenigingsjaar 2018-2019 telt 16 oud-kwekelingen die 50 jaar lid zijn van onze vereniging.
Het doet ons deugd dat er vandaag liefst 11 van hen aanwezig zijn om oorkonde en oorlam in ontvangst
te nemen. Bestuurslid Hans Lip zal de aanwezige jubilarissen op volgorde van jaar van intrede naar
voren roepen:
J.Th. van der Meij (jvi 1950); J. Hadders (jvi 1951); B. de Nijs (jvi 1951); F.F. Stakelbeek (jvi 1958); P.M.
Broekens (jvi 1960; R. den Hoed (jvi 1960); A.C. Ekelschot (jvi 1962); C.S.F. Ligthart (jvi 1962); G.M.
Veenman (jvi 1963); Y.L. Schulp (jvi 1965) en E. Dam (jvi 1966).
Hartelijke felicitaties aan alle jubilarissen! APPLAUS
Maar, we zijn nog niet klaar met het uitdelen van oorkonden en spiritualiën.

In ons midden hebben we iemand die al sinds jaar en dag verantwoordelijk is voor het corrigeren van
praktisch alle kopij voor de VOKabulaires en Jaarboekjes. En dat niet alleen, hij heeft ook meegewerkt
aan de totstandkoming van het gedenkboekje 2007 en het Jubileumboek 2017. De redactiecommissie
heeft nimmer tevergeefs een beroep op hem gedaan.
Graag zouden we daarom Fred Klop (jvi 1957) naar voren willen roepen om uit handen van onze
redacteur Hans de Ruiter het ‘Bewijs van erkentelijkheid’ en uiteraard de daarbij behorende fles
geestrijk vocht in ontvangst te nemen als teken van waardering en dank voor het vele werk dat hij voor
onze vereniging heeft verricht. Graag uw welverdiende APPLAUS voor Fred.
4 VASTSTELLING NOTULEN ALV 2017
Het verslag van de ALV van 16 december 2017 is gepubliceerd in het Jaarboekje 2016-2017. Tenzij er
hierover nog op- of aanmerkingen zijn, stel ik voor het verslag onder dankzegging aan de secretaris,
formeel vast te stellen. APPLAUS
5 JAARVERSLAGEN SECRETARIS EN PENNINGMEESTER 2017-2018
Het beknopte Jaarverslag van de secretaris heeft u kunnen lezen in het middenkatern van de
VOKabulaire van oktober. We hebben de diverse hoogtepunten van het afgelopen verenigingsjaar nog
eens vastgelegd in een dia, die een aardig beeld geeft van de diverse activiteiten binnen onze vereniging.
Deze dia toont impressies van: Jubileumviering 2017, Reünie 2017, Voorjaarsevenement 2018,
Kranslegging De Boeg 2018, Golfdag 2018, Autotoertocht 2018, Motortoertocht 2018 en Vogalonga 2018.
We laten de lantarenplaatjes graag voor zichzelf spreken. Uiteraard heeft u de diverse verslagen gelezen
in ons voortreffelijke verenigingsmagazine, de VOKabulaire.
Dank aan alle betrokkenen die de diverse activiteiten tot een succes hebben gemaakt. En natuurlijk dank
aan onze secretaris voor zijn werk en het Jaarverslag. Mag ik uw APPLAUS?
Vervolgens wil ik met u de ontwikkelingen in het ledenbestand nog even doornemen. Onze oudste
leden stammen uit de jaren 30, met recht krasse knarren! Aan het eind van het verenigingsjaar 20172018 hadden we 850 gewone leden. Ondanks de gestage afkalving van het aantal leden zijn dat er
gelukkig nog altijd zo’n 40 meer dan indertijd geraamd in het beleidsplan 2007-2017. En met onze
voorstanders en donateurs erbij kwamen we op 887 leden. Wanneer wij kijken naar de aanmeldingen
voor de vandaag te houden reünie, dan valt het op dat de belangstelling het grootst is bij de jaren 19501970. Wat overigens al sinds jaar en dag het geval is.
Kennelijk was de saamhorigheid op de Kweekschool toen het grootst en bestaat er bij hen nu dus ook
de meeste behoefte de oude studiemakkers nog eens te zien en te spreken. En dat is ook waarbij het in
de reünie om gaat. Wellicht zullen de vorm en tijdsduur in de toekomst moeten worden aangepast,
maar de reünie blijft.
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Zo niet, dan vervolgen we met het Jaarverslag van de
penningmeester. Dit Jaarverslag heeft u eveneens kunnen lezen in het middenkatern van de
VOKabulaire van oktober.
De penningmeester David Burggraaff geeft een toelichting op de Staat van Baten en Lasten 2017-2018
en op de Balans 2017-2018. Op de vraag van de heer E.J.B.Th. Vernimmen (jvi 1961) waar de vlottende
activa uit bestaan, antwoordt de penningmeester dat deze bestaan uit 2 betaalrekeningen, 2

spaarrekeningen en 1 beleggingsrekening belegd in risicoarme obligaties van de Deutsche Post. En dat
de renteopbrengsten nagenoeg nul waren door het beleid van de ECB. En steeds hogere bankkosten
door negatieve rente bij hoge creditsaldi.
Een volgende vraag (naam vragensteller niet bekend bij de secretaris) was hoe het kwam dat de
opbrengsten van de reünie 2017 hoger waren dan de 230 deelnemers maal 30 euro. De penningmeester
antwoordt dat er ook muntjes verkocht zijn voor de consumpties van de borrel en dat er daarna nog
een verrekening heeft plaatsgevonden met Mövenpick waarbij wij geld terug hebben ontvangen op het
voorschot dat al was overgemaakt en dat dit ook als ontvangst was verwerkt.
6 VERSLAG VAN DE FINANCIËLE COMMISSIE 2017-2018
De financiële commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur zoals statutair is
voorgeschreven. Ik geef daarom graag het woord aan de heer S.A. Leffelaar (jvi 1980) om de
bevindingen aan de ALV uit te brengen.
De heer Leffelaar leest de Verklaring van de Kascommissie voor:
Ondergetekenden, Kim Sun (jvi 1979) en Steven Leffelaar, verklaren hierbij alle stukken en bescheiden,
betrekking hebbende op de exploitatie over de periode 1 augustus 2017 tot en met 31 juli 2018, zijnde
het verenigingsjaar 2017-2018 van de Vereeniging van Oud-Kweekelingen van de Kweekschool voor de
Zeevaart te Amsterdam te hebben gecontroleerd en akkoord bevonden. De kascommissie verzoekt de
vergadering om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over de periode 1
augustus 2017 tot en met 31 juli 2018. Was getekend: Kim Sun en Steven Leffelaar.
Voorzitter: Hartelijk dank voor de controle van de boeken. Zijn er nog vragen of opmerkingen over het
verslag van de financiële commissie?
Naar goed gebruik zal de penningmeester een fles wijn overhandigen aan de heren Leffelaar en Sun als
blijk van dank voor de inspanningen ten behoeve van de vereniging
Gehoord het verslag van de financiële commissie stel ik de ALV voor het financiële verslag over het
afgelopen verenigingsjaar goed te keuren en het bestuur bij acclamatie decharge te verlenen over het
gevoerde beleid over het verenigingsjaar 2017-2018. Applaus!
7 BENOEMING FINANCIËLE COMMISSIE 2018-2019
We zijn aangekomen bij de verkiezing van een financiële commissie voor het verenigingsjaar 2018-2019.
Ik heb geen idee hoe het verloop is geweest bij de controle van de boeken. Maar de heren Leffelaar en
Sun hebben echter te kennen gegeven gaarne bereid te zijn ook voor het lopende verenigingsjaar dit
varkentje te willen wassen. Aan de wijn kan het niet liggen!
Artikel 14 van de statuten vereist ten minste twee leden te benoemen, kan de ALV akkoord gaan met
de benoeming van de heren Leffelaar en Sun? APPLAUS!
Zo ja, hartelijk dank voor de bereidwilligheid. De penningmeester zal u in de loop van 2019 weer
benaderen voor het maken van een afspraak.
8 BEGROTING 2018-2019
Naar goed gebruik laten we op een dia zien hoe de begroting er in hoofdlijnen voor het lopende
verenigingsjaar uitziet. De uitgebreide versie heeft u aangetroffen in het middenkatern van de oktober-

VOKabulaire. Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, dan zal de penningmeester gaarne de
beantwoording ervan voor zijn rekening nemen.
Omdat er blijkbaar geen vragen zijn, stel ik u voor om deze begroting als leidraad voor het financiële
beheer voor het verenigingsjaar 2018-2019 vast te stellen. APPLAUS
9 BESTUURSFORMATIE
Graag wijs ik u er nogmaals op dat we in verband met de huidige en voorziene samenstelling van het
bestuur altijd op zoek zijn naar geschikte kandidaten. Zie daarvoor de vacaturestelling en het
beleidsplan. In de laatste VOKabulaire heeft u de VOKature kunnen lezen, dus schroom niet als u denkt
ons een handje te kunnen toesteken en meldt u zich schriftelijk aan bij onze secretaris.
10 BELEIDSPLAN
In de ALV van 2017 heeft het bestuur de toezegging gedaan met een nieuw beleidsplan te zullen komen.
Niet noodzakelijkerwijs voor 10 jaar, een beleidsplan moet geen keurslijf worden. Omstandigheden en
gebeurtenissen nopen soms om adequate oplossingen. Het bestuur beschouwt dit beleidsplan dan ook
als een richtlijn voor de komende jaren om de VOK door weer en wind te kunnen loodsen.
U heeft allen het beleidsplan kunnen doorlezen in de VOKabulaire. We hebben geen schriftelijke vragen
ontvangen die ons tot een verdere diepgaande beschouwing zouden nopen. Mochten er desondanks
vragen zijn …
Ik zou graag op één specifiek punt uit het beleidsplan nader willen ingaan: de communicatie binnen
onze vereniging. Allereerst wil ik de redactieraad en meer in het bijzonder zijn eindredacteur Hans de
Ruiter willen bedanken voor de tomeloze inzet die heeft geresulteerd in uitmuntende VOKabulaires en
het Jaarboekje. Ik neem onmiddellijk aan dat u de waardering van het bestuur hiervoor kunt delen.
Gaarne uw APPLAUS voor de redacteur en redactieraad!
Als communicatiemiddel behoort een website niet te ontbreken bij ieder zichzelf respecterende
vereniging. Toen de ALV vorig jaar afscheid nam van Kees Polderman als voorzitter, hebben we hem
als afscheidscadeau onder meer een prachtige puzzel gegeven, niet al te groot, maar 500 stukjes. Dit,
dames en heren, was met voorbedachten rade. We gokten er toen al op dat hij daarmee gauw klaar zou
zijn en zijn vingers weer zouden gaan jeuken om iets om handen te hebben. Wel, ik mag zeggen, het is
ons gelukt. Kees is toegetreden tot de redactieraad van de VOK en heeft daar de taak op zich genomen
een nieuwe website op te zetten.
Op 11 december 1999, tijdens onze laatste reünie in de Kweekschool werd de website van de VOK
gepresenteerd door de maakster Rachel Hoogstraate (jvi 1993). Ik citeer nu uit het Jaarboekje 1998-1999:
‘De frisse kleuren van onze Kweekschoolvlag vielen direct op en ontlokten aan de aanwezigen een
warm applaus.’
Gedurende 19 jaar heeft de website een zeer nuttige functie vervuld in de communicatie met onze leden.
Echter de technische ontwikkelingen hebben niet stilgestaan, smartphone, iPad en tablet deden hun
intrede. Het mobiel gebruik ervan stelt nieuwe eisen aan de functionaliteit van een website. Ook zijn er
inmiddels verregaande vernieuwingen vooral op gebied van een handzamer gebruik van het
zogenoemde content managementsysteem geïntroduceerd, zeg maar de machinekamer van de website.
Kortom, het werd hoog tijd voor een make-over. We hebben daarom Emmy van Harskamp, die ook het
ontwerp van ons Jubileumboek heeft verzorgd, gevraagd een nieuwe website te bouwen die door Kees

Polderman de afgelopen tijd gevuld is met de nodige inhoud. Vandaag zijn we er klaar voor om van de
oude naar de nieuwe website om te schakelen.
Op de nieuwe homepage wordt nu ook het nieuws en de agenda van de VOKactiviteiten gepresenteerd.
Via de menubalk navigeert u vervolgens soepel door de inhoud van de website. Het adres van onze
website blijft onveranderd. Als u nu of straks even inlogt op www.vok.nl en op de knop ‘vernieuwen’
drukt kunt u vandaag de nieuwe website al op uw telefoon of tablet bewonderen.
Ten slotte, Kees dank voor het optuigen van deze nieuwe website. Mag ik uw applaus? APPLAUS
11 WAT VERDER TER TAFEL KOMT
Evenementen:
Het Voorjaarsevenement op 26 april, organisatie Vincent Ligthart en Kees Polderman
17e VOK-Golftoernooi op 22 mei, organisatie Evert-Jan van Drent en Ronald Otten
10e VOK-Autotoertocht op 1 september in Friesland
Van de VOK-Motortoertocht is de datum nog niet bekend, organisatie ligt bij Maxime Mensert
Ten slotte onze Reünie 2019 is op 14 december.
Behoudens het toekennen van de nodige startbewijzen is het programma van de Roeiploeg als volgt:
Harlingen-Terschelling sloepenrace: vrijdag 31 mei
Grachtenrace Amsterdam: zaterdag 12 oktober
Muiden-Pampus-Muiden: zaterdag/zondag 2/3 november
Nadere berichten over de evenementen volgen in de VOKabulaires en e-flyers. U zult ongetwijfeld alle
ins en outs kunnen lezen op onze vernieuwde website.
12 RONDVRAAG
Er zijn vooraf géén schriftelijke rondvraagpunten ingebracht, dan mag ik aannemen dat er op dit punt
geen ingewikkelde zaken aan de orde zullen worden gesteld zodat we de vergadering kunnen
afronden.
De heer R.W. Meijer (jvi 1955) vraagt of de publicatie van de Bakslijst van de deelnemers aan de reünie
op de website, niet in strijd is met de AVG. De secretaris antwoordt dat de publicatie al jaren gebeurt;
dat de publicatie in een behoefte voorziet die ook statutair benoemd is (het onderling versterken van de
band). Hij ziet ook niet in hoe het publiceren van een namenlijst inbreuk zou kunnen maken op de
privacy van de betrokkenen. Leden die hun naam niet vermeld willen zien op de Bakslijst kunnen dit
kenbaar maken aan de secretaris.
In dit verband geeft de voorzitter aan dat hij al jaren bezig is hetgeen vermeld staat in het Ledenboek,
te digitaliseren. Hij is hier echter mee gestopt vanwege privacygevoelige opmerkingen die in het
Ledenboek vermeld staan.
De heer P.H. Lok (jvi 1985) merkt op bij de herdenkingsplechtigheid vernomen te hebben dat er nog 16
namen gevonden zijn van oud-kwekelingen die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen, maar van
wie de namen niet vermeld staan op het monument en dat deze namen ook niet aangebracht zullen
worden. Graag wil hij hiervan de reden weten. De voorzitter antwoordt dat er geen plek is op het
monument; dat er geen garantie is dat er niet nog meer namen gevonden zullen worden. In het komende
Jaarboekje zal aandacht besteed worden aan de 16 betrokken oud-kwekelingen.
De heer B. de Winter (jvi 1973) complimenteert de voorzitter met de wijze waarop hij voor de eerste
keer als voorzitter leiding heeft gegeven aan de ALV.

De heer P.A. Schoonenberg (jvi 1974) doet als lid van de Roeiploeg een oproep aan belangstellenden
onder de aanwezigen om zich aan te melden als lid van de Roeiploeg.
De heer J.N. van Woudenberg (jvi 1961) heeft vernomen dat de Koninklijke Marine toch in Amsterdam
wil blijven en vraagt of in de toekomst de reünies weer daar gehouden kunnen worden. De voorzitter
antwoordt dat het bestuur de ontwikkelingen volgt. Dat de uitkomst nog lang niet bekend is en dat het
Evenementencentrum niet langer meer van de marine is en thans tegen commerciële tarieven werkt.
Betaalbaarheid van de reünie gaat boven de locatie.
13 HUISHOUDELIJKE MEDEDELINGEN EN SLUITING
Op uw naamlabel staat naast het jaar van intrede uw tafelnummer, let wel, er zijn meerdere tafels met
dezelfde jaren van intrede, vandaar uw rugnummer. Er zijn twee drank-uitgiftepunten in de foyer, die
de wachttijden voor het smeren van de dorstige kelen aanzienlijk zullen bekorten. Na uitgebreid overleg
met de chef-kok, hebben we er alle vertrouwen in dat de bramstaglopersmaaltijd kwalitatief weer als
vanouds zal zijn.
Alvorens de vergadering te sluiten wil ik graag een aantal personen bedanken:
Management en personeel van Mövenpick voor de prettige samenwerking, gastvrijheid en goede
zorgen. Sylvia Koper en Hettie Zier voor de puike ontvangst, en alle anderen die een bijdrage hebben
geleverd aan het welslagen van de herdenking en reünie.
Dames en heren, namens het bestuur wens ik u een prettige voortzetting van de reünie, fijne kerstdagen
en een voorspoedig, maar vooral een gezond 2019.
En nu: Schoot-Ân!

