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Verslag Ledenvergadering regio Noord op 16 maart 2017  

Locatie  : vliegbasis Leeuwarden Multi Functionele Ruimte MFR2 OOMess  

Aanvang : Vergadering 19.30 uur, met aansluitend lezing F-35*  

1. Opening vergadering 

 

Voorzitter Rob Stavast opent de vergadering en heet allen van harte welkom bij deze jaarlijkse 

ledenvergadering. 

 

2. Mededelingen 

 

a) Afzegging lid R. Botman uit Bolsward 

a) Over het afgelopen verenigingsjaar werden wij in kennis gesteld van het overlijden van: Jan 
Bleeker op 26 april 2016, bestuurslid Peter Siemeling op 21 januari 2017 en Joop Kuiper op 1 
maart 2017 van het ons bekende busbedrijf Rapide Tours. Voor veel leden zal Peter 
Siemeling worden herinnerd als een gerespecteerd bestuurslid bij de KNVOL Regio Noord, 
die met veel bevlogenheid de organisatie en coördinatie op zich nam en ons met veel plezier 
zijn ideeën eigen wist te maken. Deze toewijding, zijn vriendschap en ervaring zullen wij voor 
altijd missen. Voor de overledenen wordt een moment stilte in acht genomen. 

b) In het activiteitenoverzicht van december 2016 staat vermeld dat luitenant-kolonel Frank 
den Edel de lezing over de F35 zal verzorgen. Omdat hij die dag is verhinderd, zal kolonel b.d. 
Anton den Drijver, adviseur van de stuurgroep geluidsmeetnet vliegbasis Leeuwarden en 
voormalig basiscommandant van de vliegbasis Leeuwarden, de lezing over de F35 
presenteren. 

c) Van maandag 27 maart tot en met vrijdag 7 april 2017 organiseert Vliegbasis Leeuwarden 
opnieuw Frisian Flag, een van de grootste internationale (jacht)vliegoefeningen van Europa. 
Gedurende twee weken zullen jachtvliegtuigen uit verschillende landen trainen in het 
uitvoeren van diverse missies. Dit jaar mag onze regio op vrijdagmorgen op 31 maart a.s. de 
take of en landing van de deelnemende toestellen aan Frisian Flag bijwonen en natuurlijk op 
de gevoelige plaat vast te leggen. Uiterlijk vrijdag 24 maart a.s. moet de deelnemerslijst bij 
de afdeling Voorlichting binnen zijn. Deelnemers dienen zich deze dag te legitimeren, alleen 
dan verkrijgen zij toegang tot de vliegbasis. Daarnaast dient iedere deelnemer rekening te 
houden met een mogelijke tassencontrole. Over het programma zal men nader worden 
geïnformeerd. 

    
3. Verslagen  

De volgende verslagen worden behandeld:  

a) Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 16 maart 2016: 

Tekstueel en inhoudelijk zijn er geen opmerkingen.  

b) Jaarverslag 2016: 

Tekstueel en inhoudelijk zijn er geen opmerkingen.  
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c) Financieel verslag 2015: 

Tekstueel en inhoudelijk zijn er geen opmerkingen.  

 

4. Verslag kascommissie 

De kascommissie bestaat uit de heren Edwin Bijland en Hille Oppedijk. Zij hebben de boeken 

bestudeerd en goedgekeurd. Hille Oppedijk vraagt de leden om decharge te verlenen aan het 

bestuur voor het gevoerde financiële beleid. Hiermee wordt unaniem ingestemd. 

5. Benoemen kascontrolecommissie 

 

De kascommissie voor het komend jaar wordt gevormd door de heren Edwin Bijland en Piet de 

Jong. 

 

6. Vacante functies binnen de regio 

De bestuursleden Duco Foppema, ledenadministratie tevens lid activiteitencommissie, en Brenny 

Hansma, secretaris, treden dit jaar af en zijn niet herkiesbaar. Beiden worden bedankt voor hun 

werkzaamheden en ontvangen uit handen van de voorzitter een boeket bloemen. Omdat er geen 

kandidaten zich hebben gemeld, betekent dit, dat het bestuur in een moeilijke positie komt te 

verkeren. Ook hebben de leden Henk Blouw en Mart Beneker te kennen gegeven hun taak bij de 

activiteitencommissie te willen beëindigen. Bij deze spreekt het bestuur dan ook haar waardering 

en dank uit voor hun jarenlange inzet bij het respectievelijk produceren van de nieuwsbrief en 

het organiseren van de van de activiteiten voor de leden van KNVOL-regio Noord.  

De voorzitter concludeert nu dat met het overlijden van Peter Siemeling, vicevoorzitter en zeer 

actieve activiteitencoördinator, en daarenboven de terugtreding van de bestuursleden en de 

leden van de activiteitencommissie een ernstig tekort aan menskracht in het bestuur van regio 

Noord is ontstaan. Ook zal het duidelijk worden, dat hierdoor het onontbeerlijke contact met de 

stafafdelingen van de Vliegbasis Leeuwarden lastiger zal gaan. Desondanks zijn Harm Zijlstra, 

penningmeester en Rob Stavast, voorzitter bereid voor de leden door te gaan met de organisatie 

van de activiteiten. Hille Oppedijk zal zich blijven inzetten voor de activiteiten. 

7. Communicatie  

 

De gebruikelijke informatie van de ledenvergadering is per g-mail naar 467 leden gestuurd. 

Totaal waren er op dat moment 587 leden. Volgens Duco Foppema is eerder besloten geen 

analoge postverzending te doen. Overleg met de Ledenadministratie m.b.t. de postverzending 

naar 120 leden heeft niet tot een oplossing geleid. 

De ‘bulkmail’ met g-mail of eigen mail wordt niet gewenst door het LB. Rob Stavast is niet 

gelukkig met de nieuwe KLAS c.q. nieuwe wijze van communiceren met de leden. Er doen zich te 

hinderlijke storingen voor in de communicatie naar de leden toe. Correspondentie met het LB en 

het regiobestuur bestuur heeft ten aanzien van de conversie naar een nieuw systeem over en 

weer verwijten tot gevolg gehad.  

Voorheen beheerde Duco Foppema de ledenadministratie en de communicatie met het oude 

KLAS-systeem. Nu komt de wens van het LB om de functiebenaming ledenadministratie bij de 

regionale besturen niet meer te gebruiken. Evenals de ledenwerving vindt de ledenadministratie 

nu alleen nog centraal plaats en heeft de KNVOL naar zeggen een goed toegeruste ledenwerving 
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en maar één administrateur, die zich met ledenadministratie bezighoudt en als helpdesk 

fungeert voor de leden.  

8. Rondvraag 

 

Geen  

 

9. Sluiting 

Rob Stavast dankt de aanwezigen en sluit de vergadering. Hierna geeft hij het woord aan kolonel 

b.d. Anton den Drijver voor zijn presentatie over de F35. 

 

 


