
Participare atque sustinere 

Paulus Clerck 1665 

Nieuwsbrief 

Zoals gebruikelijk, een korte terugkoppeling van de lopende 
zaken die zijn besproken in de bestuursvergadering van   
afgelopen vrijdag 5 oktober 2018. 
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Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar paulusclerck1665@gmail.com  

Het ledental groeit gestaag, maar met name in de groep 
elders actieve officieren ontbreken er nog veel namen.  

Ledental 

ALV / reünie 17 april 2019 

De leden van Paulus Clerck 1665 zijn op woensdag (!) 17 april 2019 van harte welkom op de 
Van Ghentkazerne te Rotterdam. Het werkthema is: de logistieke ondersteuning van het 
Korps Mariniers door de jaren heen. Het bestuur bekijkt nog wie daar interessant en         
onderhoudend over kan vertellen.  

Onze huishistoricus dr. Marc van Alphen zal worden gevraagd wat dieper in de gecombineerde 
geschiedenis van de zilveren ankers en de mariniers te duiken. 

Een lid van de Admiraliteitsraad zal worden gevraagd het heden en de nabije toekomst van de 
Koninklijke Marine te schetsen. 

Bedrijfsbezoeken 

Op 14 november staat een bedrijfsbezoek aan de (militaire) rechtbank te Arnhem gepland.  
Details en wijze van aanmelden treft u in de mail aan. Er zijn maximaal 40 plaatsen,        
toewijzing op basis van tijdstip inschrijven. Het bestuur zal proberen een redelijke verdeling 
te maken over actief diende leden, post actieve leden en elders actieve leden. 
 
Het bestuur is bezig met het organiseren van een werkbezoek aan ProRail in 2019.  

Website 

Janita Borst heeft iets moois gebouwd. De website wordt de komende tijd gevuld met zoge-
naamde content. Het bestuur bezint zich nog op een mooie gelegenheid om ‘live’ te gaan. 

Officiersdas LD 

Onze voorzitter is in de finale fase van het keuzeproces gekomen. De aanbesteding zal nog dit 
jaar plaats vinden. 

Kascontrolecommissie 

In de voorbereidingen naar de ALV op 17 april 2019, zal de 
penningmeester de kascontrolecommissie bijeen roepen om 
de boekjaren 2017 en 2018 te laten controleren.  
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