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JAARVERSLAG 2017 Regio Noord
Ik ben een heer, die eenzaam zijn weg gaat. Omringd door onbegrip en een teer gestel, zodat het hoofd hem
vaak omloopt. Ik zou wel willen weten of de toekomst vóór of achter mij ligt, als u begrijpt wat ik bedoel.
(vrij naar Heer Bommel De Grijze Kunsten Marten Toonder)

Voorwoord
Het afgelopen jaar heeft ons bestuur het behoorlijk voor z’n kiezen gehad om dit maar eens plastisch
uit te drukken. Gelukkig heeft het eind van het jaar 2017 enige lichtpuntjes gehad. Ons bestuur is
enigszins op krachten aan het komen. Dit laat onverlet dat de hieruit voortvloeiende werkzaamheden
niet echt tot onze dagelijks leven behoren. We doen dit vrijwillig met alle consequenties van dien.
We zijn geen 24/7 organisatie, maar doen dit met een bepaald soort plezier en willen staan voor wat
wij doen.
Donderdagavond 22 maart 2018 is er de jaarlijkse regioledenvergadering gepland. Evenals de laatste
ledenvergadering zal gevraagd worden of er leden zijn die tot het bestuur toe willen treden. Met
enige nadruk kan ik nu alvast meedelen, dat mijn bestuurstermijn en daarmee mijn voorzitterschap
volgend jaar per maart 2019 zal zijn beëindigd. In dat jaar heb ik dan tegelijkertijd de glorieuze
leeftijd van driekwart eeuw behaald, 15 lustra gevierd en dus 75 jaar zal zijn bij leven en welzijn. Dit
houdt dus in, dat ik nog een jaar als voorzitter fungeer en mij bij die gelegenheid niet verkiesbaar zal
stellen. En dat gegeven beste leden is belangrijk. Zonder een normaal functionerend bestuur zal het
voortbestaan van onze regio amper toekomst hebben. Dat was vier jaar geleden ook al zo. Er waren
en er zijn ook nu weer met moeite mensen te vinden, die een bestuurstaak in al haar vrijwilligheid op
zich willen nemen. De laatste jaren blijkt, dat vooral gepensioneerden zich geroepen voelen om aan
één of ander bestuur deel te nemen. Bij de KNVOL is er nog sprake van een ander fenomeen, dat zit
besloten in de doelstelling en de geschiedenis van de vereniging. In het niet zo grijze verleden
werden sommige bestuursfuncties vervuld door leden die afkomstig waren van de KLu die daarmee
een niet te onderschatten netwerk hadden. Twee jaar geleden is in een overeenkomst vastgelegd dat
CLSK-medewerkers bij het verlaten van de dienst een tweejarig lidmaatschap van de KNVOL
aangeboden krijgen.
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En met deze wetenschap en ook de wens, is mijn vraag kort en duidelijk: Wie van de voormalige
CLSK-medewerkers en van de loyale leden wil voor nu en de toekomst ons regionaal bestuur komen
versterken?
Rob Stavast
Voorzitter KNVOL Regio Noord

KNVOL

In relatie tot het voorgaande m.b.t. het regionale bestuur, treft u hieronder een extract aan van de
statuten van de KNVOL, dat de regio’s en verenigingsraad behandelt. Voor het overige verwijs ik u
naar de volledige statuten en het huishoudelijk reglement op de website van de KNVOL.
Regio’s
Artikel 9.
1. Teneinde de organisatie van de activiteiten zo goed mogelijk te laten functioneren, worden op
voordracht van het bestuur door de algemene ledenvergadering regio’s ingesteld.
2. Een regio kent een regionale ledenvergadering die uit haar midden een regiobestuur kiest,
bestaande uit ten minste een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De benoeming
van de regiovoorzitter behoeft instemming van de verenigingsraad.
3. De bepalingen uit deze statuten zijn zo veel mogelijk van toepassing op de regio’s.
4. Regio’s hebben geen rechtspersoonlijkheid.
Samenstelling verenigingsraad
Artikel 10.
De voorzitters van de regiobesturen en de hoofdredacteur van het verenigingsblad vormen de
verenigingsraad. De verenigingsraad wordt voorgezeten door een door verenigingsraad gekozen
voorzitter.
Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden verenigingsraad
Artikel 11.
De verenigingsraad houdt toezicht op de uitvoering van het beleid door het bestuur, in het bijzonder
de realisatie van het verenigingsplan.
Artikel 12.
De verenigingsraad vergadert bij voorkeur eenmaal per kwartaal, al dan niet gelijktijdig met een
bijeenkomst van het bestuur of de algemene raad. Bij een gecombineerde vergadering wordt deze
voorgezeten door de voorzitter van het bestuur.
Verenigingsraad
In onderstaande tabel ziet u de bijeenkomsten waar de voorzitter regio Noord, als lid van de
Verenigingsraad, is uitgenodigd en bij aanwezig is geweest. Voor de Besturendag worden alle
regionale bestuursleden uitgenodigd. Bij die gelegenheid vindt overleg plaats van de disciplines
voorzitter, secretaris, penningmeester en activiteitencoördinator.
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering was dit jaar op onze eigen vliegbasis Leeuwarden. Na de
vergadering en het lunchbuffet was er een presentatie over de MQ 9 Reaper van het 306 Sqn i.o. en
een bezoekersarrousel Wapentechniek WTC F-16, Vliegveiligheidsuitrusting VVU F-16 en een Static
Display F-16 en Hawker Hunter (DHHF).
BCOL staat voor de Business Club Onze Luchtmacht dat op 1 januari 2016 is opgericht waar bedrijven
lid van zijn die een relatie hebben met de KLu. De bijeenkomsten zijn voor onze regio, wat betreft de
locatie en tijdstip, nogal ongunstig.
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13.01.2017 Nieuwjaarsreceptie CLSK
02.02.2017 Bestuursvergadering
23.02.2017 BCOL
Regioavond
31.03.2017 LB/VR
Verhinderd
13.04.2017 BCOL
Verhinderd
22.04.2017 Besturendag
04.05.2017 4 mei Herdenking
12.05.2017 ALV
15.06.2017 BCOL
Regioavond
29.09.2017 Commando-overdracht
07.10.2017 Besturendag
27.10.2017 LB/VR
01.11.2017 Bestuursvergadering
23.11.2017 BCOL
CGPA Vlb Lwd

NMM Soesterberg
Vlb Leeuwarden
CLSK, Breda
Vlb Leeuwarden
Landgoed Zwaluwenberg (IGK)
Vlb Eindhoven
Vlb Gilze-Rijen
NMM Soesterberg
Vlb Leeuwarden
CML, Soesterberg
Vlb Leeuwarden
Vlb Leeuwarden
Vlb Gilze-Rijen
Bronbeek, Arnhem
Leeuwarden
Vlb Woensdrecht
Vlb Leeuwarden

Vliegbasis Leeuwarden
Opvallende gebeurtenissen gedurende 2017 op de Vliegbasis Leeuwarden dat al jaren ons gastvrijheid verleent
voor onze bijeenkomsten en activiteiten.
Frisian Flag
Van maandag 27 maart tot en met vrijdag 7 april 2017 was er de Frisian Flag,
een van de grootste internationale vliegoefening van Europa. Gedurende twee
weken trainden jachtvliegtuigen uit verschillende landen trainen in het
uitvoeren van diverse missies. Naast deelname van F-16’s afkomstig van de
vliegbases Leeuwarden en Volkel, is ook de Britse luchtmacht met GR4
Tornado’s vertegenwoordigd. Andere deelnemers zijn de Duitsers met
Eurofighters, de Franse luchtmacht met de Mirage2000, Belgische en
Portugese luchtmacht met F-16’s en de Amerikaanse Luchtmacht met F-15’s.
Fighter Weapons Instructor Training (FWIT)
Tijdens de FWIT van 24 april tot 27 oktober 2017 werden vliegers uit België,
Denemarken, Noorwegen, Portugal en Nederland opgeleid tot
wapeninstructieur. De deelnemers behoren tot de zogenoemde European
Participating Air Forces. De rol van oefenvijand was voor rekening van het
civiele bedrijf Skyline Aviation BV. Om Nederland te ontzien van geluidoverlast
werd een deel van de nachtoefeningen vanaf het Noorse Bodø gedaan. Op 9
november ontvingen de vliegers uit handen van Luitenant-Generaal Dennis
Luyt hun badge en diploma.
Commando-overdracht
Op vrijdag 29 september 2017 nam kolonel-vlieger Arnoud Stallmann het
commando over van commodore-vlieger Denny Traas. Eerder was Stallmann
commandant van het 323 squadron voordat het squadron naar Amerika
verhuisde. In Washington was hij betrokken bij het F-35 project en als laatste
Hoofd Afdeling Luchtoptreden bij Directie Plannen van het ministerie van
Defensie in Den Haag.

Bron: Ministerie van Defensie
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Regio Activiteiten
Over het jaar 2017 kan het bestuur toch met enige voldoening noteren, dat de geplande activiteiten van de
voormalige activiteitencommissie ondanks de bestuurlijke beperkingen allen hebben plaatsgevonden. Deze
waren achtereenvolgens:
19.01.2017
02.02.2017
23.02.2017
16.03.2017
31.03.2017
10.05.2017
15.06.2017
16.09.2017
12.10.2017
01.11.2017
07.12.2017

Nieuwjaarsreceptie lezing Opbouw cockpit F-104-G Starfighter
Bestuursvergadering
Regioavond lezing Marine Luchtvaartdienst
Ledenvergadering en lezing F-35
Frisisan Flag
Excursie Vliegbasis Eindhoven
Regioavond lezing voormalige vliegveld Bergen
Excursie Heldair
Regioavond lezing Air Cadets en Luchtvaartfotografie
Bestuursvergadering
Regiodiner

Bestuur
Rooster van aftreden per 16 maart 2017
R.(Robert) Stavast, voorzitter
P. (Peter) Siemeling, vice-voorzitter
H.(Harm) Zijlstra, penningmeester
D.(Duco) Foppema, bestuurslid
M (Mark) Foppema, bestuurslid
W.H. (Brenny) Hansma, secretaris

Benoemd maart 2015, aftredend maart 2019
Benoemd 2011, overleden 20 januari 2017
Benoemd maart 2015, aftredend maart 2019
Benoemd 2013, aftredend 2017
Benoemd 2011, afgetreden 2016
Interim benoeming 2016

In het verenigingsjaar 2016/2017 hebben we afscheid moeten nemen van drie leden uit onze regio:

Jan Bleeker op 26 april 2016;
bestuurslid Peter Siemeling op 21 januari 2017;
Joop Kuiper op 1 maart 2017 van het ons bekende busbedrijf Rapide Tours uit Tynaarlo.

Met ongeloof en verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van
Peter Siemeling
Wij zullen Peter herinneren 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.
Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar zijn familie en wensen hen veel sterkte bij het
dragen van dit verlies.
Bestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Onze Luchtmacht Regio Noord
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Rooster van aftreden per 31 december 2017
R.(Robert) Stavast, voorzitter

Benoemd maart 2015, aftredend maart 2019
Benoemd december 2017
J.(Hans) Mijnheer
H.(Harm) Zijlstra, penningmeester Benoemd maart 2015, aftredend maart 2019
H.(Hille) Oppedijk, bestuurslid Benoemd december 2017

Vacature bestuurslid
Op dit moment is er dus nog een vacature voor een bestuurslid. Voor opgave en informatie over de
inhoud van de functie kunt u contact opnemen met de secretaris Hans Mijnheer, telefoon 0592860260 of e-mail noordsecretaris@onzeluchtmacht.nl
Secretaris regio Noord
Mag ik mij even voorstellen?
In 1962 begon ik mijn militaire activiteiten in de Trip van Zoudtlandkazerne in Breda. Na de basisopleiding
werden wij naar de vliegbasis Gilze-Rijen overgeplaatst. In Breda moest voor een nieuwe lichting, acuut plaats
worden gemaakt. Op Gilze-Rijen was het vanaf het begin erg primitief, althans zo kwam het bij ons over.
Slaapzakken moesten worden met stro worden gevuld en dat gaf aanleiding tot hevige niesbuien. We hebben
echter nog nooit zo goed geslapen. Vanaf Gilze-Rijen werd onze groep verdeeld om bij diverse specialistische
opleidingen onze dienst voort te zetten. Ik ging naar Kampen voor de Coak II en na twee maanden naar de
vliegbasis Twenthe. Na 7 maanden naar Middelburg voor de Coak I en terug naar Twenthe. De militaire
administratie was dus gesneden koek voor mij. In 1963 werd ik overgeplaatst naar de vliegbasis Leeuwarden en
kwam terecht op het bureau van Kapitein van Gameren, Cdt van het Verz. Sqn. Al met al was ik 24 maanden in
dienst en heb erg vaak militaire muziek kunnen maken. Enkele drumbands met instrumenten van de Huzaren
uit Deventer zijn hiervoor gebruikt. Als 1ste luitenant heb ik de dienst verlaten. In het burgerleven kwam ik in de
gezondheidszorg terecht. Vele verpleegkundige opleidingen heb ik gevolgd om uiteindelijk bij de GGD Delft
terecht te komen. Daarna ging ik naar Tilburg om daar chef van dienst te worden. Na enkele jaren kreeg ik de
gelegenheid om in Nijmegen te gaan studeren. Uiteindelijk ben ik als arts jarenlang werkzaam geweest bij
Europ Assistance. Ik haalde vanuit de hele wereld mensen na ziekte of ongeval per vliegtuig terug naar
Nederland. Hobby matig was ik enkele jaren gids bij Aviodrome. Na het faillissement van Aviodrome eindigde
deze hobby. Tijdens mijn militaire diensttijd heb ik duidelijk een luchtmacht gevoel gekregen.
Het sterke gevoel van “wij” ging ontstaan en dat is gebleven. Sinds enkele jaren ben ik lid van de KNVOL en
door mijn woonplaats kwam ik in de regio Noord terecht. Laatst werd er dringend om bestuursleden gevraagd
en ik heb mij hiervoor aangemeld. Ik ben als activiteiten coördinator begonnen. Door bijzondere
omstandigheden neem ik nu ook het secretariaat over. Ik hoop hier nog lange tijd de leden van de Regio Noord
van dienst te kunnen zijn. Eén van de dingen is b.v. het ontwikkelen van activiteiten vanuit de provincie
Drenthe. Onze leden uit Groningen en Drenthe gaan dus voortaan ook een thuiswedstrijd spelen. Als trefpunt
hebben wij op het vliegveld Hoogeveen een heel fijn onderdak gevonden. Graag wil ik hieraan toevoegen dat
deze activiteiten als extra mogen worden beschouwd. De momentele samenwerking met de vliegbasis
Leeuwarden blijft onverkort overeind. Leden uit de Regio kunnen gaan kiezen waar zij naar toe kunnen gaan.
Drs.med. Hans Mijnheer
Secretaris KNVOL Regio Noord
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017 Regio Noord
Penningmeester
Ondanks de kleine bezetting van het regiobestuur is deze er toch in geslaagd de leden een
interessante activiteitenagenda aan te bieden. Met zeven regioavonden en twee excursies mag het
een geslaagd jaar worden genoemd.
Harm Zijlstra
Penningmeester KNVOL Regio Noord
Activiteiten
De Regioavonden werden zoals gebruikelijk door gemiddeld 35 à 40 personen bezocht. Helaas zijn er
ook dit jaar weer leden die zich wel opgeven hadden maar niet op kwamen dagen zonder zich af te
melden. Het bestuur heeft dit jaar overwogen om de €2,50 voor de regioavonden per bank te innen,
maar voor iedere banktransactie rekent de bank kosten en dus is voorlopig besloten het als vanouds
op de avond van de lezing bij de ingang te innen.
Het Regiodiner was ook dit jaar weer de grootste kostenpost maar kon gecompenseerd worden door
de ledenbijdrage voor de “Frisian Flag”. Voor de excursie naar “Vliegveld Eindhoven” en de op de
valreep georganiseerde “Heldair” excursie naar Vliegveld “DE KOOY” hebben zich een kleine 40
personen ingeschreven.
Ook dit jaar konden we geen gebruik maken van de KLu-bus en moesten we met een touringcar.
Hiervoor geldt dat de leden €15,- bijdragen en dat de rest van de bus-kosten door het LB wordt
betaald. Aan het eind van het jaar heeft het LB besloten de volledige kosten van het busvervoer te
vergoeden.
Met deze meevaller kunnen we dit jaar financieel goed afsluiten en hopen in 2018 een vorig jaar
uitgestelde excursie naar Wittmund te plannen. Voor deze excursie zal i.v.m. de afstand gebruik
gemaakt moeten worden van een tweede chauffeur wat de kosten natuurlijk hoger maakt.
Kosten/Baten activiteiten
Datum
19-jan
23-feb
16-mrt
31-mrt
10-mei
15-jun
16-sep
12-okt
7-dec

Activiteit
Nieuwjaars receptie
Regioavond gastspr. Dhr. L.Pronk
Regioavond gastspr. Dhr.
Frisian Flag
Excursie "Vlb. Eindhoven"
Regioavond gastspr. Dhr. H.Nauta
Excursie "Heldair" De Kooy
Regioavond Desiree en Frank Crebas
Regio diner

Aantal Annul.
Gemaakte kosten
leden met/zond.
38
Paresto, cadeaubon Dhr.de Groot
22
22/20 Paresto, kosten Dhr. L.Pronk
34
34/19 Paresto, Aftreders en gastspreker
48
geen kosten
31
3/2
"Paulusma Tours" Lunch en cadeau chauffeur
28
2/3
Paresto cadeaubon Dhr. Hans Nauta
20
0
Paulusma Tours fooi chauffeur
34
2
Paresto en 2x bloemen gastsprekers
31
2
Paresto (4 eere leden 2 genodigden)

Bedrag
Bijdrage Kosten
Bijdrage Kosten
LB
balans
259,84
259,84
55,00
77,80
22,80
85,00 154,00
69,00
240,00
240,00
625,00 1203,80 850,00 271,20
70,00
60,50
9,50
250,00 790,00 790,00 250,00
85,00
76,00
9,00
625,00 811,85
186,85
241,21

Financieel vooruitzicht
Voor 2018 heeft het Bestuur besloten om de bijdrage voor de regioavonden op €2,50 te houden.
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Bij genoeg animo zal ook worden bekeken of er een regioavond bij Vliegveld-Hoogeveen kan worden
gehouden, de contacten hiervoor zijn reeds gelegd. Voor deze avond wordt van de leden een
bijdrage gevraagd van €5,- waarbij de koffie/thee en het appelgebak is inbegrepen.
Financieel Jaaroverzicht
Op de ALV, die gepland staat op 22 maart 2018, zal het financieel jaaroverzicht ter inzage liggen.

Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

-------------------------------

------------------------------

------------------------------
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https://onzeluchtmacht.nl https://www.facebook.com/onzeluchtmacht/ https://twitter.com/onzeluchtmacht
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