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Beste leden,
Bij deze bieden wij u de nieuwste editie van de Nieuwsbrief van Vereniging
Paulus Clerck 1665 aan. U vindt hierin onder meer informatie over de afgelopen jaarvergadering, een vacature bij de NLDA en een item over collega’s
die actief zijn in de politiek.
Van de penningmeester
Op de op 6 april gehouden algemene ledenvergadering van de vereniging
hebben de aanwezige leden ingestemd met het incasseren van een jaarlijkse contributie per lid van € 5,00 ten bate van de vereniging. Meer mag ook
uiteraard, maar dat is geheel vrijwillig en laten we volledig aan u! Deze financiële injectie is noodzakelijk vanwege de disbalans in uitgaven en inkomsten van de vereniging. De incidentele inkomsten van het inschrijfgeld van
een nieuw lid, wegen helaas niet op tegen maandelijkse uitgaven van
€ 10,00 voor het behoud van de zakelijke rekening en deze afweging leidt
tot een steeds verdere terugloop van ons banksaldo. Met deze contributie
van € 5,00 helpt u de vereniging in ieder geval om financieel gezond te blijven, aan onze verplichtingen te kunnen blijven voldoen en kunnen we zelfs
wat reserve opbouwen voor activiteiten in de toekomst.
Storten kan op bankrekeningnummer van Paulus
Clerck, vereniging van (oud-)officieren KM Logistiek NL95INGB 0007 6393 88
Of door gebruik te maken van deze QR code:

Terugblik reünie

We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst op de Van Ghentkazerne in
Rotterdam. De voorzitter gaf in zijn opening een inkijk in waar we momenteel
als Logistieke Dienst staan binnen de Koninklijke Marine en defensie in bredere
zin. Hij gaf ook duidelijk aan waar de kansen liggen voor de toekomst en wat
de zaken zijn waar we kritisch over moeten blijven nadenken. Het was goed om
hier met de elders- en postactieve leden over te sparren. Vervolgens droeg hij
het stokje over de Directeur Personeel van CZSK, commandeur Paul Willemse.
Zijn voornaamste doelstelling is de Koninklijke Marine op personeelsgebied gereed te krijgen voor de opdrachten van vandaag, maar zeker die van de toekomst. Hij gaf een inkijk in de actuele problematiek, maar tegelijkertijd was hij
positief over de veranderingen die op HR-gebied op ons afkomen. Hoe dan ook
blijft voldoende, gemotiveerd en goed opgeleid personeel een grote uitdaging,
zeker in een aantal kritische functiegroepen (onder meer die van de LD).

Na een voortreffelijke blauwe hap (dank aan Paresto op de VGKAZ!) gaf LTZ1
(LD) Nathalie le Deventec een leuke interactieve presentatie over de afgelopen
Oostreis van Zr.Ms. Evertsen, waarbij de nadruk lag op de logistieke uitdagingen waar zij met haar LD-team voor heeft gestaan….

…..Tevens was het een goede reality-check om te zien wat je in de praktijk wel
en niet hebt aan een internationale taakgroep. Logistiek blijft kritisch bij militair optreden en vaak (in beginsel) een nationale aangelegenheid. Ook was het
goed om te zien hoe veerkrachtig de bemanning van Zr.Ms. Evertsen zich door
de coronamaatregelen en daarbij behorende onzekerheden heeft geslagen.

De laatste spreker
van de dag was Hugo Blom over de actualiteit rondom de bescherming van
koopvaardij in de Hoorn van Afrika. Qua marineoptreden lijkt dit onderwerp
misschien een beetje op de achtergrond te zijn geraakt, desalniettemin is er
voor Nederland op beleidsniveau veel veranderd. De nieuwe wet ter bescherming van koopvaardij heeft veel juridische kanttekeningen en bovendien is er
voor de kustwacht een nieuwe rol ontstaan. Al met al boeiende materie, waar
in de praktijk veel bij komt kijken en waarvan het van belang is dat wij goed op
de hoogte blijven. De presentatie zullen we nog met de leden delen.
De voorzitter, commandeur Pedro Stunnenberg, sloot de dag op passende wijze af waarna we nog gezellig konden napraten tijdens de borrel. Dank aan de
deelnemers voor hun komst en aan de sprekers voor het slagen van deze dag!

Vacature Docent/lecturer Logistiek
(focus op datahandling, - interpretatie, -analyse)
Data nemen een steeds belangrijkere rol in onze bedrijfsvoering in. Binnen de
NLDA heeft datageletterdheid bij de adelborsten en cadetten een belangrijke
plaats ingenomen. Daarom is de sectie Logistiek & Informatie op zoek naar een
Universitair Docent in Breda. Voor meer informatie Jan-Pieter de Rooij:
jpderooij60@gmail.com

LD/A-ers politiek actief
Ongeacht politieke voorkeuren leert een rondje langs de (social)media dat er aardig wat collega’s op politiek gebied actief zijn! Een greep hieruit:
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Aanwezig
Voorzitter

CDR (LD) P.R.G. Stunnenberg

Vicevoorzitter

KTZ (LD) b.d. R.C. Hunnego

Secretaris

KLTZ (LD) O.A.J. van der Leij

Tweede secretaris

LTZ 2 OC (LD) J.G. Boone

Penningmeester

LTZ1 (LD) KMR R.C. Oskam
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KLTZ (LD) I.M. Kastelic
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KLTZA b.d. S.J. Hoekstra Bonnema
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LTZ 2 (LD) K.W. Lelieveld
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Lid

KLTZ (LD) I.M. Kastelic

Aanwezige stemgerechtigde leden: 37 leden (incl bestuur).

Agendapunten

Welkom
De vicevoorzitter opent de Algemene Ledenvergadering om 10:50 uur.

Terugblik 2019 en 2020
De vicevoorzitter benoemt dat we twee jaar niet bij elkaar konden komen maar dat de leden wel geïnformeerd zijn
via de mail.

De jaarverslagen (secretarieel en financieel) over 2019 en 2020 zijn per mail aan alle leden verstuurd.
De kascontrolecommissie heeft de financiële jaarverslagen 2019 en 2020 goedgekeurd.
Het secretariaat heeft geen opmerkingen ontvangen, dus het bestuur heeft vastgesteld dat de jaarverslagen zijn
goedgekeurd.

Secretarieel jaarverslag 2021
Er zijn geen vragen van de leden ten aanzien van het verslag.

Financieel jaarverslag 2021
Er zijn geen vragen van de leden ten aanzien van het verslag.
Bevindingen kascommissie financieel jaarverslag 2021
KTZ (LD) Jan Willem Scheuer heeft samen met KLTZ (LD) Anouschka Krishnadath de kascommissie gevormd.
Resultaat: zeer tevreden over de boekhouding. Er is geconstateerd dat wanneer je meer geld uitgeeft dan dat je binnenkrijgt er op den duur een tekort ontstaat. Onder applaus ontvangt het bestuur decharge voor het gevoerde
beleid van het afgelopen jaar.

Benoeming nieuwe kascommissie verenigingsjaar 2022
KTZ (LD) b.d. Dorus Klomberg biedt zich aan om de kascommissie te vormen met KLTZ (LD) Anouschka Krishnadath.

Verkiezing nieuwe bestuursleden
In 2019 hebben twee belangrijke bestuurswisselingen plaatsgevonden.
Er is een nieuwe voorzitter, CDR (LD) P.R.G. Stunnenberg, in verband met de overdracht van het VOLD-schap.
SBN (LD) L.H.I. Brummelaar was de initiator van PC1665 en heeft een brief geschreven aan de leden die door de vicevoorzitter wordt voorgelezen.
Er is een nieuwe penningmeester. KLTZA b.d. Bart van Gelderen is een van de founding fathers van PC1665 en heeft
de statuten helpen schrijven en de financiële administratie ingericht. LTZ1 (LD) KMR Roel Oskam heeft de functie
van penningmeester in 2020 overgenomen. Het bestuur heeft daarmee nu ook een elders actieve in de gelederen.
Verkiezing nieuwe secretaris: KLTZ (LD) Onno van der Leij – al acting secretaris sinds Marc Hermsen met zijn voorbereiding voor de HDV is begonnen.
De vergadering stemt in met zijn benoeming.
De tweede secretaris LTZ2OC (LD) Judith Boone is drie jaar bestuurder en moet worden herbenoemd.De vergadering
stemt in met haar herbenoeming.
Financiële situatie
Teneinde de vereniging op een goede wijze draaiende te kunnen houden stelt het bestuur voor om een jaarlijkse
bijdrage van €5 aan de leden te vragen.
Uit de jaarrekeningen blijkt dat het banksaldo van de vereniging langzaam leegloopt en er nauwelijks inkomsten
tegenover staan.
Zo valt de vereniging tegenwoordig automatisch onder de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). De
gevolgen hiervan moeten binnen vier jaar worden verwerkt in de statuten van de vereniging. Dit betekent in ieder geval een kostenpost van een paar honderd euro.

Vanuit enkele leden wordt gevraagd om het bedrag op te hogen naar €10.
Er wordt nu ingestemd met de contributie van €5 en besloten dat mensen die meer willen storten dit middels een
vrijwillige bijdrage kunnen doen.

Rondvraag en afsluiting
Er zijn geen verdere punten voortkomend uit de rondvraag. De vicevoorzitter sluit de vergadering om 11.05 uur.

Veteranendag CZSK
Donderdag 7 juli organiseert het CZSK voor haar veteranen, de Veteranendag
Koninklijke Marine in Den Helder. Tijdens dit jaarlijks terugkerende evenement
bedankt het CZSK haar veteranen voor hun inzet, nu en in het verleden. Traditiegetrouw reizen zo’n 3.000 CZSK veteranen af naar de marinebasis in Den
Helder, om oud collega’s te ontmoeten en gezamenlijk herinneringen op te halen.
CZSK hecht veel waarde aan deelname van CZSK-veteranen aan deze dag. Veteranen mogen trots zijn op de veteranenstatus en het werk dat ze in bijzondere omstandigheden hebben uitgevoerd namens Defensie. Op deze dag staan
ontmoetingen tussen veteranen en actief dienend personeel centraal, ieder
met eigen ervaringen uit zowel het heden als het verleden.
Aanmelden:
Veteranen buiten dienst dienen zich bij het Nederlandse Veteraneninstituut
aan te melden via “Mijn NLVi”, per post zal de officiële uitnodiging toegestuurd
worden.
Actief dienend personeel die deze dag wil bezoeken en van een lunch wil genieten, kan zich aan melden via Marineveteranendag@mindef.nl, o.v.v. naam
en PS-nummer.
Samen willen wij de veteraan een fantastische Veteranendag bezorgen, waarin
ontmoeting en gesprekken centraal staan, dus MELDT U AAN!

Deel deze nieuwsbrief
Paulus Clerck is continu op zoek naar nieuwe leden. Deel deze nieuwsbrief
daarom zoveel mogelijk met jaargenoten LD die de dienst hebben verlaten.
Aanmelden van nieuwe leden kan via paulusclerck1665@gmail.com.
Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar paulusclerck1665@gmail.com

