
 

 

ALV Vereniging VeteranenOverbetuwe 

Datum: 28 januari 2017. 

Aanvang: 15.00 uur 

Locatie: Onder de Toren te Elst 

Aanwezig conform de presentielijst: 35 personen. 

Afwezig met kennisgeving; Joost Michielsen, Joey Blokland, Frank Evers. 

 

Voorzitter Wim van Mierlo opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom.                             

In zijn inleiding legt hij uit waarom deze vereniging is opgericht en wat de doelen zijn:  

Het bij elkaar brengen van veteranen uit onze gemeente. Dit gaan we doen door een paar keer per 

jaar een bijeenkomst te organiseren.                                                                                                                   

We gaan in overleg, onder andere met de gemeente, om te kijken of er een plaatselijke           

veteranendag mogelijk is.                                                                                                                                                      

Wij willen een bijdrage leveren aan gemeentelijke herdenkingen zoals bijvoorbeeld de 

Dodenherdenking op 4 Mei, maar we hopen ook een bijdrage te kunnen leveren aan de herdenking 

bij het Polen-monument in Driel. Hierover gaan we in overleg met de Gemeente Overbetuwe. 

Wim stelt zich verder persoonlijk voor en deelt de vergadering verder mee dat hij de vereniging als 

voorzitter wil dienen. 

Daan van der Graaf, beoogd secretaris, stelt zichzelf voor en geeft verder uitleg over de juridisch 

zaken rondom de vereniging, de mogelijkheden tot een lidmaatschap en de voorkeuze die de 

aanwezigen mogen maken voor een logo voor de vereniging. Tevens spreek hij zijn dank uit naar de 

gemeente Overbetuwe voor de ondersteuning bij het organiseren van deze bijeenkomst. 

Beoogd algemeen bestuurslid Jeroen Meijers stelt zich voor, waarna Wim de niet aanwezige beoogde 

bestuursleden Joost Michielsen (penningmeester) en Joey Blokland (algemeen bestuurslid) aan de 

aanwezigen introduceert. 

Wim stelt de aanwezigen voor de beoogde bestuursleden middels handopsteken te benoemen. 

Hoewel de aanwezig formeel nog geen lid zijn, gaat de vergadering in overgrote meerderheid 

akkoord. Staande de vergadering hebben zich geen nieuwe kandidaten voor het bestuur gemeld. 

Op voorstel van het bestuur wordt de vergadering gevraagd om akkoord te gaan met een 

contributiebedrag van € 12,-. Er is bewust laag ingezet om een drempel te voorkomen. De vereniging 

kent ook niet-betalende leden. Deze hebben geen stemrecht in de officiële vergaderingen, maar 

horen erbij en zijn van harte welkom.  De vergadering gaat hiermee akkoord. 



In de rondvraag kwamen de volgende punten aan de orde: 

Toon van Burk vraagt of hij, als lid van de vereniging, gewoon naar veteranenbijeenkomsten kan 

gaan, zoals hij gewend is. Antwoord: uiteraard kan dit. Mogelijk kan hij in specifieke gevallen als 

vertegenwoordiger van de vereniging afgevaardigd worden, na afstemming met het bestuur. 

Tim Ruijling vraagt of er veteranen die buiten de gemeente Overbetuwe wonen, lid kunnen worden 

van de vereniging. Antwoord: statutair is dit niet mogelijk. Het bestuur gaat kijken of het 

Huishoudelijk reglement hiertoe mogelijkheden biedt en komt hier later op terug.  Los hiervan staat 

dat iedere veteraan uiteraard welkom is op de openbare bijeenkomsten. 

De vraag is of het bestuur aan subsidiemogelijkheden heeft gedacht. Antwoord: er is de gemeente 

om een startsubsidie gevraagd om de oprichtingskosten te dekken.  De verwachting is dat deze 

subsidie wordt toegekend. 

Dick Arentsen wijst op de mogelijkheid om op de website gebruik te maken van gesponsorde links. 

Antwoord: het bestuur neemt deze suggestie mee. 

Kees de Witte meldt zich staande de vergadering aan om het bestuur te ondersteunen als 

webmaster. Het bestuur aanvaard dit in dank. 

Dick Arentsen vraagt of militairen die gediend hebben bij de troepenmacht in Suriname (TRIS) de 

veteranenstatus hebben en lid kunnen worden. Antwoord: dit gaat het bestuur uitzoeken. 

Daan van der Graaf wijst op de mogelijkheid een voorkeur voor het toekomstige logo, middels 

turven,   aan te geven.  

Niets meer aan de orde zijnde sluit Wim de vergadering onder dank voor een ieders inbreng. Hij 

bedank de “Elster veteranensociëteit”  die als voorloper van deze vereniging de veteraan in de 

afgelopen jaren uitstekend heeft gerepresenteerd. 

Na het maken van een groepsfoto, gaat de middag in een gezellig samenzijn verder. 

 

 


