Vereniging van Oud-Employé’s der Koninklijke Paketvaart-Maatschappij

Verslag met notulen van de digitale ALV
Agenda digitale ALV 15 oktober 2020
1. Openingswoord en mededelingen door de voorzitter.

Beste leden, ons bestuur heeft unaniem voor deze wijze van “vergaderen”
gekozen om alle risico’s die verbonden zijn aan de corona crisis te
vermijden. Helaas hebben we daarom niet de gelegenheid elkaar weer een
keer face-to-face te zien, vooral nu om dezelfde redenen, de kumpulans
stilliggen. Wat in het vat zit verzuurt niet zullen we maar denken en hopen.
Zoals in het voorgaande bericht vermeld krijgt u bij deze toelichting een
aangepaste agenda, op welke u kunt reageren door middel van de bijgesloten
stembrieven of separaat op de overige agenda punten.
In verband met de Corona crisis hebben we dit voorjaar geen
samenwerkingsovereenkomst met stichting“4en5mei” getekend, omdat reünies
niet aan de orde waren. De belofte om in ieder geval de kosten van het
jaarboekje voor hun rekening te nemen hebben ze reeds ingelost.
Verwijzend naar nieuwsbrief No. 1 wil ik u herinneren aan de feestelijke
aanstelling van Ronald de Mes als erelid van onze vereniging op 18 Juli te
Zeist, waar velen van ons bij aanwezig waren
2.

Herdenken overleden leden en donateurs.
Volgens lijst in de bijlage.

3.

Vacature 2de Voorzitter./ Vacature 2de penningmeester /Voorstel
Algemeen Bestuurslid.
Zie 3.1 t/m 3.4
Verslag algemene ledenvergadering 30 maart 2019. (Zie
jaarboekje)
Door 40 stemgerechtigde leden goedgekeurd

4.

5.

Ingekomen en uitgaande stukken.
Geen commentaar

6.

Jaarverslag van de secretaris. (Zie jaarboekje)
Door 40 stemgerechtigde leden goedgekeurd.

7.

Jaarverslag van de penningmeester. (Zie jaarboekje)
Door 40 stemgerechtigde leden goedgekeurd.
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8.

Financieel verslag. (Zie jaarboekje)
Door 40 stemgerechtigde leden goedgekeurd,.
Waarbij door dhr. Roelof Corten gevraagd is naar de balans.
Deze is hem inmiddels per email toegestuurd.
9. Rapportage en verslag van de kascommissie. (Zie jaarboekje)
Na de, door de heren G.J. van Tellingen en F.A. Zweere, op 11 februari 2020
uitgevoerde kascontrole, volgens de opgave in het jaarboekje, en de door 40
stemgerechtigde leden goedkeuring, wordt hiermee de penningmeester en het
bestuur gedechargeerd..
10. Nieuws uit de kringen. (Zie jaarboekje)
Ter kennisgeving aangenomen
11. Rondvraag.
Dhr. R Corten heeft om de balans gevraagd, deze is hem inmiddels is
toegestuurd.
Erelid Dhr. Ted van der Linden vraagt wat de reden is voor het toevoegen van
een extra bestuurslid.
Hij heeft tegen de benoeming van Pieter van den Hoek op zich geen bezwaar.
12. Sluitingswoord door de voorzitter.
In de hoop elkaar, zodra de mogelijkheden zich aandienen, op een feestelijke gelegenheid
weer te treffen wens ik u allen goede gezondheid toe.
--------------------------------------------------------------------------Verslag van de Bestuursmutaties onder Agendapunt 3
3.1.De vacature voor 2de voorzitter is ontstaan doordat Frank Macville op
13 Februari te kennen gaf in verband met zijn gezondheid zijn functie per
direct neer te leggen.
Het bestuur bedankt hem voor zijn inzet als 2e voorzitter en wenst hem veel
sterkte toe.
3.2
De benoeming van tweede penningmeester:
Maaike Riemersma de Feyter is door 40 stemgerechtigde leden goedgekeurd.
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Verklaring over haar betrokkenheid:
Mijn betrokkenheid met de KPM loopt via mijn grootvader A.J.J. de
Feyter.
Mijn grootvader ging na de HBS-B naar de Zeevaartschool (lichting 1929)
in Vlissingen waarna hij in dienst trad bij de Koninklijke PaketvaartMaatschappij en kwam als 4estuurman naar Indië op het nieuwe m.s.
Toboali.
In 1937 behaalde hij in Batavia zijn 1erang. Hij was tijdens de oorlog 2e
stuurman in het rayon Bombay. Tijdens de enorme explosie in de haven
van Bombay lag zijn schip in reparatie, brandde uit en zonk. Terug in
Indië weer varen en in 1954 bevorderd tot gezagvoerder. In 1955 werd hij
naar het KPM-hoofdkantoor in Djakarta gehaald, waar hij doorgroeide
naar Chef Nautische Dienst. In 1958 was hij commodore van de Uittochtvloot uit Indonesië, daarna vervolgde hij zijn werk vanuit Amsterdam. Een
lange historie bij de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij.
Toen hij in 2000 overleed zegden wij in eerste instantie het lidmaatschap
van de “Vereniging van Oud-employé’s der KPM” op, waarbij hij 29 jaar lid
was.
Later kwamen mijn moeder en ik daarop terug en kregen we als
donateurs een warm welkom bij de KPM-club, in eerste instantie door
Pieter van den Hoek, toen secretaris, en later tijdens de Kumpulans.
Ik vond hier weer de sfeer terug van bij mijn grootvader. Die unieke mix
van recht door zee, het oneens kunnen zijn, maar altijd
kameraadschappelijk. De verbondenheid door jarenlang samen op zee. De
wijsheid en de hartelijkheid van mensen die weten dat het leven goed is,
maar vaak ook heftige verrassingen in petto heeft. Is het niet voor jou,
dan wel voor een kameraad.
Ik heb vele verhalen mogen horen over de avonturen en de Kumpulans
voelen elke keer als thuiskomen.
Toen mijn hulp werd ingeroepen om als 2e penningmeester aan de slag te
gaan, was ik dan ook zeer vereerd.
Ik ben verheugd dat ik - na een proeve van bekwaamheid afgelegd bij de
1e penningmeester, Henny op de Weegh - aan deze mooie vereniging een
bijdrage mag leveren.
------------------------------------------------------------------3.3. De benoeming Algemeen bestuurslid:
Pieter van den Hoek, deze is door 40 stemgerechtigde leden goedgekeurd.
Waarbij een vraag op het stemformulier van Erelid dhr. Ted van der Linden:
nl, wat de reden is voor het toevoegen van een extra bestuurslid? Hij heeft
tegen de benoeming van Pieter op zich geen bezwaar.
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Verklaring voor een extra bestuurslid is als volgt:
Na het geslaagde 95jarige jubileumfeest werd er door een aantal leden de
suggestie gedaan om een 95 plus1jaar te organiseren.
Vanuit die gedachte is het idee ontstaan om een extra bestuurslid aan te
stellen die los van de door de kringvoorzitters te organiseren kumpulans,
activiteiten organiseert, waarbij men kan denken aan reisjes en bezoekjes aan
bijzondere tentoonstellingen ed.
Helaas is door Covid19 hier voorlopig geen sprake van.
3.4 Voorstel ten aanzien van de positie van de voorzitter:
Dat de voorzitter aanblijft tot de vergadering met een tegenkandidaat komt,
is door 40 stemgerechtigde leden goedgekeurd.
Door onderstaande 38 leden is het stemformulier digitaal of per post voor de
sluitingsdatum
van 15 oktober ingestuurd :
Ir. G. Barendregt - ing. R. Beijk- J.G.F.- Beumer - W. E. H. Th Böck J.M. Bridié - R.A. Corten- mevr. Don-Quittner - A.J. Groters - N. van Harten P.R.S. Heeren - R. Herrema - P.C.J.A. van den Hoek - G.J. Hosmar –
B.F.A. Kerger - P. Leenheer - T. van der Linde - F.L. Macville - N.M. Meinsma K.F. Menting - R. de Mes - J. van der Neut - J.B. Nolthenius - A.W. Noort –
F. van Oostveen - C. Oudendijk - Th. G. Pondaag - J.A. Pruijt - A. Rommen P.J. Rutgers - I.S. Schaafsma - R.B. Schabracq - E.G. van Tellingen –
G.J. van Tellingen - H.J. van den Tempel - A. Treffers - W.A.G. Verhulst A.L.C. Vis - R. van Willigenburg
Nagekomen stemformulieren ontvangen van:
Heren: S.G. Adema en H. Nakken
Brengt het totaal op 40 ontvangen stembrieven.
Genotuleerd door:
Pieter van den Hoek
(Interim) secretaris
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Secretariaat
Zoals in de nieuwsbrief no 2 is aangegeven heeft 1e secretaris Harrie
Zantkuijl om persoonlijke redenen per direct deze functie neergelegd.
Dan zou je verwachten dat de 2e secretaris Henk Kamphuis de post van
1e secretaris gaat vervullen.
Henk heeft echter aangegeven dat hij wel 2e secretaris wil blijven, maar
voor de post van 1e secretaris is hij door zijn wereldreizen regelmatig
maanden van huis en kan daarom deze functie niet serieus vervullen.
Na het bericht van aftreden van Harrie heeft de voorzitter mij benaderd
met de vraag of ik in wil springen als secretaris.
Ik heb toegezegd dat ik, in afwachting van een opvolger, als interim
secretaris deze taak op mij wil nemen.
Nu er na enig lobbyen geen kandidaat beschikbaar is, heb ik het bestuur
gemeld dat, mits er geen bezwaren zijn, ik het secretariaat wel op mij wil
nemen.

Met vriendelijke groet,
Pieter van den Hoek
Bosweg 2
8191 JM Wapenveld
038 4479223 / 06 51 111 039
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