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Nieuwsbrief 

Zoals gebruikelijk, een korte terugkoppeling van de lopende 
zaken die zijn besproken in de bestuursvergadering van 
donderdag 14 februari 2019. 
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Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar paulusclerck1665@gmail.com  

Op 14 februari is het bestuur bijeen geweest voor de eerste 
vergadering van 2019. Er is onder meer gesproken over de 
aanstaande jaarvergadering/ALV waarover u hieronder meer 
informatie kunt vinden. Hiernaast is de social media strate-
gie van de vereniging uitgebreid besproken. Inmiddels is de 
website van Vereniging Paulus Clerck gereed en te vinden 
via: http://www.paulusclerck.nl/. De eerder genoemde 
officiersdassen LD zullen binnenkort beschikbaar komen. 
Verder was dit de laatste vergadering van bestuurslid 
LTZ2OC (LD) Christiaan Rodenburg. Het bestuur dankt hem 
voor zijn grote inzet als tweede secretaris en wenst hem 
veel succes in zijn nieuwe functie bij CZMCARIB. Een nieuw 
(kandidaat) bestuurslid is inmiddels gevonden en zal tijdens 
de ALV worden voorgedragen. 

Terugkoppeling bestuursvergadering 

Jaarvergadering/ALV 2019 

Op 17 april 2019 vindt op de Van Ghentkazerne te Rotterdam de jaarlijkse bijeenkomst plaats 
van de vereniging Paulus Clerck 1665. Dit keer is het hoofdthema de rol van officieren 
Logistieke Dienst bij de operationele eenheden van het Korps Mariniers. Meer informatie vindt 
u op de website van Vereniging Paulus Clerck 1665: 
http://www.paulusclerck.nl/uncategorized/jaarvergadering-alv-2019 
Aanmelden uiterlijk 6 april via email: paulusclerck1665@gmail.com. 

Reünie Koninklijk Instituut voor de Marine 

Op 26 april 2019 zal ter gelegenheid van 190 jaar KIM-opleiding en 150 jaar Hoofdgebouw KIM 
een reünie worden georganiseerd. Meer informatie vindt u hier. U kunt zich tot 1 april 
aanmelden via email: KIM-Reunie2019@mindef.nl 

Save the date Veteranendag Koninklijke Marine 

Prins Bernhard Stichting zoekt penningmeester 

Het bestuur van de Prins Bernhard Stichting is op zoek naar een nieuwe penningmeester, met 
enerzijds gevoel voor financiën en de verantwoording daarvan, anderzijds gevoel voor de 
mens (en zijn gezin) achter de veteraan.  
De Prins Bernhard Stichting is een kleine stichting die financiële steun verleent aan veteranen 
van de Nederlandse Krijgsmacht en aan de leden van de Bond van Nederlandse Militaire 
Oorlogs- en dienstslachtoffers, alsmede aan hun nagelaten betrekkingen, ten einde het 
maatschappelijk functioneren en het maatschappelijk welzijn te bevorderen van hen die 
wezenlijk financieel in nood zijn komen te verkeren en van overheidswege geen toereikende 
hulp (kunnen) ontvangen. De stichting kan medewerking verlenen aan andere vormen van 
steun. geldelijke ondersteuning biedt aan veteranen. 
Tijdsbelasting: 2x per jaar vergaderen, afhandeling verzoeken om bijstand per e-mail, 30 à 40 
per jaar. Nadere informatie via KTZ bd Gerard Burema, tel 06 22860302, email 
gmjh.burema@ziggo.nl.  

De jaarlijkse Veteranendag van de Koninklijke Marine vindt plaats op 11 juli 2019. Meer 
informatie volgt tzt.  
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