Verslag vergadering 13 juli 2015
Aanwezig : Jaap Kuijt, Charles Wouters, Patrick Bliekendaal, Rieks Kooistra, Heleen HolmanSchadde van Dooren, Corrie Bezuijen en Ad Kreukniet
De voorzitter opent de vergadering.
Penningmeester geeft aan dat de Commissie financieel gezond is. Er is een plussaldo op de
giro rekening en voldoende kasgeld.
Een nader te bepalen bedrag zal besteed worden voor aankoop gegraveerde balpennen tbv
afscheidnemers en aankoop BZ-pins. Rieks vraagt nog even na wat de website was waar OPZ
zijn relatiegeschenken haalde.
Secretaris vraagt of alle inkomende stukken door iedereen in goede orde ontvangen worden.
Alle correspondentie verloopt vanaf secretaris FOVAM middels e-mail die door Ad
automatisch wordt doorgestuurd.
Aangezien wij nu ook veel post krijgen van Veteranen Instituut is Ad van mening dat we daar
ook wat mee moeten doen. Een tabblad op de website bijvoorbeeld voor Veteranenzaken.
Voorstel wordt aangenomen Patrick zal de website aanpassen. Wat wel of niet op de
website geplaatst kan worden zal door Ad worden bekeken. Gezond verstand prevaleert
hierbij.
CZSK vraagt om opgave regnrs en dienperiodes van alle leden van de FLOCOM om zo het
aantal rechthebbenden tbv het reünie certificaat te kunnen controleren. Ofschoon iedereen
het aan tafel eens is dat een controle door CZSK over verstrekte gelden niet meer als
normaal is wordt toch aangehaald dat de wet op de Privacy hierbij niet in het gedrang mag
komen. Niet iedereen wil dat aan CZSK wordt opgegeven dat zij lid zijn van de FLOCOM.
Voorzitter FOVAM heeft nog een overleg met OPZ en zal in het overleg met PCZSK dit ook
weer naar voren brengen. Voorlopig houden we dus pas op de plaats. Al is dat met in het
achterhoofd dat er toch een keer gevraagd zal worden om bewijsstukken voor de besteding.
De afgelopen FLO-receptie is bijzonder goed verlopen. Het hele programma ging cf
draaiboek. Alleen de gastspreker was een domper. Heleen gaf met name aan dat de
wethouder meer een verkooppraatje hield voor Den Helder als dat hij praatte over de zaak
waarvoor wij dachten dat hij kwam namelijk de Veteranendag in Den Helder. Dit is niet voor
herhaling vatbaar.
Dienstverlaters in November 2015. Besloten wordt om de dienstverlaters tot 31-03-2016
mee te nemen in het afscheid. Betrokkenen worden door Jaap aangeschreven met de vraag
wat zij willen.
Namen : Eric Collé, Wietse Koster, Ron Romein, Bertus Meijer, Kees Wevers, Rick Douwes,
Roel Plasse, Willem Hermans, Rob Moerenhout, Rens Gaillard, Paul Jenssen, Kees Cnossen,
Marcel Klok, Michael Backers en Toon Kokkes.
Definitieve lijst deelnemers volgt zodra we antwoord van iedereen hebben.
Datum voor de FLO-receptie wordt eenmalig verzet naar 2e donderdag van November tbv de
VBD van Zr. Ms. Van Amstel.

Datum voor een maaltijd in 2016 wordt gesteld op de 3e donderdag van November (17-112016) datum voor mei wordt 19-05-2016.
De website zal worden aangepast door Patrick, de Facebook pagina zal ook een andere opzet
krijgen.
Rondvraag : geen bijzonderheden.
Voorzitter geeft aan dat hij naar een vergadering in SSBG moet en sluit onze vergadering.
Datum eerstvolgende bijeenkomst Maandag 12 oktober 2015 van 10.00-11.00 in Witte Raaf.

