BESTUURS- EN REDACTIE MEDEDELINGEN
Van uw redacteur

Inhoud van dit nummer

Het was een kroonjaar, 70 jaar bevrijding gaf toch
een bijzonder cachet. Verschillende herdenkingen
en ook belangrijke herdenkingen en dat moeten
wij voortzetten. In deze Nieuwsbrief weer een grote variëteit aan artikelen. Ik zou het leuk vinden
Uw mening te lezen. Aanvullingen en opmerkingen zijn altijd welkom. Artikelen en/of verslagen
zijn altijd welkom.
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Bij voorbaat mijn hartelijke dank
Prudent Staal
Algemene agenda
16 mrt
Reunie Landingsvaartuigen L96..,
LCPR, LCA NNG. Mariniers kazerne te
Rotterdam. Aanmelden jvanasch@upcmail.nl
19 mrt
Nacht van de militaire muziek, NMM
Soesterberg.
16/17 apr Open depotdagen NMM Soesterberg
20 apr
Reünie Vereniging Nieuw-Guinea Militairen 1945-1962. Aanmelden corvanvliet@gmail.com
18/24 aprNationale Museumweek. Nationaal Militair Museum. Open vlieg– en voertuigen
op het buitenterrein
29 mei Volkel in de Wolken, Hamilton Airshow
2016
10/11 juni Luchtmachtdagen vliegbasis Leeuwarden.
9/10 jul Oostwold Fly-in
15 aug Indië herdenking Den Haag
26/28 aug Texel Fly-in. Www.texelflyin.nl
1 sept
Herdenking Indië monument Leiden
3 sept
Herdenking Roermond
7 sept
Reünie MiLu vlb Eindhoven

Agenda 320 Vereniging
12 Apr
oct
nov

ALV 320 Vereniging. Aanvang 20.00
uur.
Low level. Aanvang 19.30 uur.
Low level. Aanvang 19.30 uur.

Alle bijeenkomsten van 320 Vereniging worden
gehouden in Hotel Wassenaar, Katwijkseweg
33, 2242PC Wassenaar.

Mededeling!
Ook in 2016 hebben mensen met een defensiepas, veteranenpas of postactievenpas gratis
toegang tot het Nationaal Militair Museum te
Soesterberg.
Voor nog meer voordelen met de veteranenpas
raadpleeg www.veteraneninstituut.nl.
Toets in bij “zoek”: korting en/of gratis toegang.
Ook is handig te raadplegen voordelengids.eu
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Algemene ledenvergadering 320-Vereniging, Marine Luchtvaartdienst
Dinsdag 12 april 2016 om 20:00 uur
Hotel Wassenaar
Katwijkseweg 33
2242 PC Wassenaar
Agenda
1. Opening
2. Mededelingen en Ingekomen stukken
3. Notulen 36e Algemene Ledenvergadering 2015
4. Financiën
- Financieel verslag 2015
- Bevindingen Kascommissie
- Verkiezing Kascommissie
- Begroting 2016
5. Bestuursmutaties*
6. Activiteiten 2016/2017
4 mei herdenking Grebbeberg
Bezoek Nationaal Militair Museum Soesterberg
Low level oktober 2016
Low level november 2016
Nieuwjaarsreceptie januari 2017
7. Rondvraag
8. Sluiting

*ag.5:

De heer Willem van de Rijke is aftreedbaar en herkiesbaar voor een jaar
De heer Piet van Duin is aantredend bestuurslid voor het penningmeesterschap
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Notulen van de 36e algemene ledenvergadering van de 320-vereniging Marine Luchtvaartdienst, gehouden op 7 april 2015 in
Hotel Wassenaar, Katwijkseweg 33, te Wassenaar.
Opening.
De voorzitter opent om 20:02 uur de vergadering en heet een ieder welkom.
Mededelingen en Ingekomen stukken.
De voorzitter memoreert de in het afgelopen verenigingsjaar aan de vereniging ontvallen leden:
De heren W. de Kluizenaar, B. Weeke, J.P. Kloos, F. Peters, Th. Henskens, H. de Groot, W.H. Sleijster, G.J.J. de Leeuw en
P.H.M. Schoenmaekers.
De voorzitter verzoekt de vergadering, staande, enige ogenblikken stilte in acht te nemen om de overledenen te gedenken.
Berichten van verhindering zijn door het bestuur ontvangen van de heren Bram Streefkerk, Frank Mulder, René Voogd, Peter
Teunissen, Arjo van der Padt, Harry lentjes, Ber Fooij, J.H. van den Berg, Hans van Hese, Ton van den Berg, Han Valstar, Rolf
Bos, Rob van Calmthout, Abram Moeling, Ger Hoogland, Addy Mickers, Ruud van Leerdam, Theo Gijtenbeek, Ed Hertzber
ger, Herman Pennings, Egbert de Muinck Keizer, Rob van Poecke, Theo Postma en Jos Leenders.
Marc de Jong licht het initiatief van Peter Korbee toe aangaande het nalatenschap van het Marinevliegkamp Valkenburg. De
open dag die op MVKV gehouden is heeft ca. 1300 mensen getrokken. De dag had een hoog reünie-gehalte. Zowel de gemeen
te als de vereniging kunnen baat hebben bij dit initiatief.
Het gaat om de historie van MVKV. Gebleken is dat het vliegveld speelt in de omgeving en een grote rol heeft gespeeld en van
grote betekenis is geweest in de regio. Dit was o.a. ook te merken aan de acties die zijn gevoerd om het vliegveld te behouden.
Het bestuur wil hier graag in meedenken en Peter Korbee in zijn initiatief ondersteunen.
Voor de vereniging kan dit ook een toekomstige plek worden voor bijeenkomsten zoals een Valkenburgreünie en andere vetera
nen bijeenkomsten en zo ook onze eigen low levels.
Duidelijk wordt aangegeven dat het geen museum wordt. De gedachten gaan uit naar een bezoekerscentrum waarin MVKV in
het verleden wordt belicht. Er wordt gekeken naar voormalig vliegveld Ypenburg hoe dat daar in het vat gegoten is. Daar staat
bijvoorbeeld nog een verkeerstoren waarin een weergave is van hoe het in het verleden was. Een tweede traditiekamer is niet de
bedoeling en onwenselijk.
Peter Korbee geeft aan dat er gesprekken zijn gevoerd met het ministerie van Financiën, waar er positieve reacties zijn. De ba
rakken mogen niet worden gesloopt. Er zou dan 1 barak worden toegewezen. Van binnen is hij wel in slechte staat.
Het bestuur is betrokken en zal de vereniging op de hoogte houden over de voortgang. De vereniging zal niets financieren.
Notulen 35e algemene ledenvergadering.
De vergadering keurt de notulen van de 35e algemene ledenvergadering, onder dankzegging aan de secretaris, bij acclamatie
goed.
Verslag financieel 2014.
De penningmeester geeft aan dat alles is gepubliceerd in de nieuwsbrief en nodigt de vergadering uit met vragen te komen.
De vergadering heeft geen vragen of opmerkingen.
Bevindingen van de Kascommissie.
Het verslag van de kascommissie die de financiën van de vereniging heeft geïnspecteerd wordt, namens de kascommissie, door
de heer H. Dijkers voorgelezen. De kascommissie, bestaande uit de heren P.W.J. van der Splinter en H. Dijkers, stelt daarin dat
de giro- en banktegoeden overeenstemmen met de per afsluitdatum bijgewerkte boekhouding; de jaarrekening, zoals opgesteld
door de penningmeester, een juist beeld geeft van de resultaten van het onderzochte jaar; de balans is opgesteld in overeenstem
ming met de waarden uit de administratie.
Daarom beveelt de commissie de Algemene Ledenvergadering aan, de door de penningmeester aangeboden jaarstukken te aan
vaarden en het bestuur decharge te verlenen ten aanzien van het in het boekjaar 2014 gevoerde beheer, onder dankzegging voor
de wijze waarop dit heeft plaats gevonden.
De vergadering stemt hiermee in met applaus.
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Vervolgs ALV 2015
De voorzitter bedankt de commissie voor hun werk. De heer Dijkers is statutair aftredend, de heer Van der Splinter blijft nog
één jaar lid. De voorzitter stelt de vergadering voor de heer E. van Belle te benoemen tot lid en Th. van Blerck als reserve lid
van de kascommissie. De vergadering stemt, bij acclamatie, hiermee in.
Begroting 2014.
De penningmeester geeft aan dat ook t.a.v. de begroting, de toelichting in de nieuwsbrief staat. Doordat er voor gekozen is
om betalingen per kalenderjaar in te voeren, is door de overgang een ietwat vertekend beeld ontstaan. Met ingang van 2015
zijn de cijfers weer volledig representatief. De begroting is gebaseerd op het huidige ledental, en er zijn geen bijzonderheden
te melden. Het ledental ligt per 1 januari 2015 op 347. Het verloop is klein.
De heer Blankensteijn vraagt waarom de reünie niet in de begroting is opgenomen. De penningmeester antwoord dat de ver
eniging deze reünie niet organiseert, wel hand en spandiensten verricht. Financieel is een dergelijke reünie volledig kosten
dekkend en komt daarom niet ten laste van de vereniging.
De vergadering heeft verder geen vragen of opmerkingen en stemt in met de begroting.
Bestuursmutaties.
De voorzitter geeft aan dat de heren Henk van de Beek, Marc de Jong en Willem van de Rijke statutair aftreden en herkies
baar zijn. De uitzondering ligt bij de heer van de Rijke, die per jaar herkiesbaar is, in de hoop dat er zich een vervanger zal
aandienen.
De vergadering keurt de herverkiezing goed bij acclamatie.
Activiteiten 2015/2016.
De voorzitter meldt dat 4 mei weer de jaarlijkse herdenking op de Grebbeberg is. Ook dit jaar is de heer Henk van de Beek
hiervoor het aanspreekpunt en men wordt verzocht zich dan ook bij hem op te geven.
In het najaar zijn er twee low levels gepland. De datums staan al vast. Deze zullen ook nog tijdig, zoals gebruikelijk, worden
vermeld in de nieuwsbrief. Tevens wordt er ook een reminder per email gestuurd.
Het jaarlijkse evenement, een bezoek aan het Oorlogsmuseum Overloon wordt van harte aanbevolen. Momenteel hebben
zich 8 leden opgegeven.
Er zal op korte termijn aan de leden een reminder per email worden gestuurd
Valkenburgreünie 2015.
Marc de Jong geeft aan dat onderzocht wordt of de reünie in een hangaar op Valkenburg kan worden gehouden. Op dit mo
ment zijn de prijzen schrikbarend hoog en niet te dragen. Mocht het op niets uitlopen, dan wordt voorgesteld om de reünie
een jaar op te schuiven. De organisatie kost veel tijd en werk en o.a. Marc zelf heeft ook nog een baan die natuurlijk het
grootste deel van de zijn tijd opslokt. De vergadering heeft hier begrip voor en spreekt de hoop uit dat er wellicht met Val
kenburg een regeling te treffen valt die meer in de richting van de veteranen komt.
Als alternatief wordt Gilze-Rijen genoemd.
Op 19 december 2014 is een delegatie van het bestuur in België aanwezig geweest bij een plechtigheid, waarbij o.a. een Ne
derlandse bemanning met een slecht onderhouden vliegtuig is neergestort. Eén van de bemanningsleden, de heer Hissink, is
van plan om naar Nederland te komen. Er zal een plechtigheid worden georganiseerd waarover nog in de nieuwsbrief wordt
gecommuniceerd. Everard Bakker regelt meestal dit soort zaken. We hebben nog een paar WO II veteranen zoals Jacob,
Stritzko en natuurlijk Hissink.
Rondvraag
Van de rondvraag wordt door een aantal leden gebruik gemaakt. Dit heeft niet geleid tot afspraken dan wel besluiten.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter, onder dankzegging voor een ieders aanwezigheid en bijdrage, om 20:52
uur, de vergadering.
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€

Liquide middelen
R.C. Penningmeester
Postbank
Roparco
Totaal

€
€
€
€

1.645,66
15.816,88
18.071,04

€
€
€
€

608,50 €

2015

5.373,00

Begroting
2015
50,00
€
3.000,00
€
583,00
€
250,00
€
100,00
€
1.100,00
€
145,00
€
130,00
€
15,00
€

Nog te ontvangen bedragen €

Activa

Algemene kosten
Nieuwsbrief
Bestuurskosten
Representatie
Administratie kosten
Evenementen
Abonn./Lidmaatsch.
Bankkosten
Porto kosten
Resultaat boekjaar
Totaal

Kosten

Balans 320-Vereniging 31 dec 2015
Passiva
2013
2014
Kapitaal
1.129,32
-261,50 €
Nog te betalen bedragen
MVKV Reünie
158,57 Resultaat boekjaar
51,69 €
4.117,03
705,52 €
10.534,29
14.648,52 €
15.939,21
15.144,23 €

Exploitatieoverzicht 320-Vereniging 2015
Opbrengsten
Begroting
Rekening
2016
2.015
55,00 Contributies
52,00 €
€
3.000,00 Inschrijfgelden
3.370,44 €
€
730,00
724,60 €
€
225,00 Renten
225,69 €
€
25,00 Donaties
-1,50 €
€
1.100,00 Verkoop artikelen
1.379,25 €
€
145,00
145,00 €
€
150,00
165,18 €
€
10,00
0,70 €
€
-355,50
€
5.440,00
5.705,86 €
€
5.373,00 €

€

168,00 €

100,00

€ 5.803,63
-809,98 € 1.703,33

15.144,23 € 15.939,21
€ 18.071,04 €

2013
2014
15.954,21 € 8.432,25

5.705,86 € 5.440,00

25,00

168,36 €

3.282,31
-355,50 €
€
€

2015
€ 15.144,23 €

€

€

Begroting
Rekening
Begroting
2016
2015
2015
€ 5.205,00 € 5.502,50 € 5.340,00
10,00
€
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€ 608.50

Administratiekosten.
De administratiekosten vertonen een dalende lijn in verband

Evenementen:
Het gebruik maken van de faciliteiten van Hotel Wassenaar,
en het overgaan tot het verstrekken van munten bij
bijeenkomsten werkt positief.
Het evenement te Overloon is wat duurder uitgevallen dan
begroot.

Nieuwsbrief.
Het drukken van de Nieuwsbrieven kost ongeveer € 485 per
uitgave. Dit jaar was de gemeente Leiden vroeg met de factuur,
van NB 4 waardoor de drukkosten van 5 nieuwsbrieven zijn
betaald.

Enkele kostenposten zijn boven de begroting uitgekomen.

Algemeen:

Toelichting exploitatie overzicht 2015 en
begroting 2016

Er zijn een aantal leden met een achterstand in de contributie
afdracht.
Hieraan wordt begin 2016 de nodige aandacht besteed.

Nog te ontvangen contributie 2014
en voorgaande jaren:

Nog te ontvangen bedragen:

Toelichting Balans 31-12-2015

De penningmeester doet een beroep op de leden die nog
geen machtiging hebben afgegeven dit alsnog te doen.
Het bespaart veel werk.

Door de dalende rente, ook bij ROBECO, is het noodzakelijk de
rente lager te begroten dan voorgaande jaren.
Het aantal (betalende) leden in 2016 is gebaseerd op het aantal
betalende leden begin januari 2016.
We hadden toen 356 betalende leden.
De grote MVKV evenementen leveren elke keer weer een aantal
nieuwe leden op.
Veel, vooral nieuwe, leden maken gebruik van een incasso
machtiging.
Nieuwe leden die een incasso machtiging afgeven hoeven geen
inschrijfgeld te betalen, vandaar dat die post niet meer is begroot.

Begroting:

Door eerdergenoemde extra kosten is het resultaat (eenmalig)
negatief uitgevallen.

Resultaat: € - 355,50

Verkoop artikelen:
Door Peter Korbee is in de loop van het jaar voor € 25 aan
ex-vereniging artikelen verkocht.

Bankkosten:
De kosten van de ING rekening stijgen jaarlijks.

met het intensievere gebruik van internet. Dit heeft ook een
positief effect op de portokosten.

Inschrijving NLVD 2016

Inschrijfprocedure NLVD
 Deelname aan NLVD d.m.v. meelopen defilé, meerijden met oude voertuigen en/of tribuneplaatsen langs
defiléroute (digitaal zie bijlage 4).

Deelname aan NLVD d.m.v. meelopen defilé, meerijden met oude
voertuigen en/of tribuneplaatsen langs defiléroute
In bijlage 4 treft u het artikel aan dat in Checkpoint 2016/1 en/of 2016/2 wordt geplaatst aangaande de
vernieuwde wijze van inschrijven voor NLVD (digitaal).
Daarnaast treft u in de bijlage, misschien wel overbodig, nogmaals de PowerPoint Presentatie aan van de
briefing van 17 november 2015 betreffende de digitale inschrijving voor alle veteranen.

Uitzonderingen
Zoals besproken tijdens de briefing van 17 november 2015 wordt, evenals afgelopen jaar, een
uitzondering gemaakt voor bestuursleden (niet veteraan) en vaste deelnemers van de
Banierwachten (niet veteraan) die qualitate qua deelnemen aan het defilé c.q. daarbij een
vertegenwoordigende rol vervullen.
Daar zij geen veteraan zijn, kunnen ze dus ook NIET digitaal inschrijven. Indien dit speelt binnen uw
vereniging, verzoek ik u om hiervan separaat een nominatieve opgave te doen bij Hoofd Bureau
VP.
Uw opgave dient, liefst eerder, maar in ieder geval uiterlijk 1 mei 2016 binnen te zijn bij Hoofd Bureau VP
LIEFST per mail:

info@veteranenplatform.nl

Óf per post:

Hoofd Bureau Veteranen Platform
“Deelnemers defilé NLVD 2016 (nv)”.
Antwoordnummer 2043
3940 VB Doorn
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Laatste vlucht voor de uitdienststelling van de Firefly Trainer. Theo van Blerck
Naar aanleiding van het memoriam Willem de Kluizenaar geschreven door Jan Toorenaar in de nieuwsbrief van 3
september 2014 waarin gewag wordt gemaakt dat er nog maar 1 Firefly Trainer over was.
Deze Firefly Trainer stond inderdaad in hangaar 1 waar VSQ 5 met zijn Beechcraften was ondergebracht.
Het is 1958.
VGMRELMNT 1 Theo van Blerck, op dat moment geplaatst bij VSQ 5, zat in de koffiekamer toen Adjudant vlie
ger Christ binnen kwam.
Hij vroeg of er liefhebbers waren om de laatste vlucht van de Firefly mee te maken. Niemand stak zijn hand op.
Aangezien Theo nog nooit gevlogen had en ook nog niet met de Beechcraft stak hij wel zijn hand op.
Adjudant Christ vroeg naar mijn naam en zei dat ik naar de beklederparachutepakker moest om de parachute te
passen. In volle uitrusting, met chute om, werd Theo op de Firefly geinstrueerd.
De adjudant zei: “Voordat we gaan vliegen zal je je moeten melden bij de verkeerstoren”. Theo loopt zonder dat
hij weet dat hij in de maling wordt genomen naar de verkeerstoren met zijn chute aan. Na de aanmelding kreeg
Theo te horen dat hij zich moest melden voor een medische keu
ring in ziekenboeg.
Met een chute om was richting ziekenboeg wel wat ver en werd
een dienstfiets geregeld om door de KLTZ arts een keuring te on
dergaan.
Vervolgens zei deze arts dat Theo zich ook moest melden bij bu
reau operaties op het vliegveld voor de nodige verzekering. Tot
nu toe geloofde Theo alles omdat het wel klopte met al die mel
dingen.
Toch wel een beetje moe van al dat gedoe meldde Theo zich weer
bij Adjudant Christ dat aan alles was voldaan.
Wat we nu gaan doen is vliegen naar Hoek van Holland.
Na het instappen worden we weggewuifd en rijden naar de kop van de baan waar vandaan we zo in de lucht zaten
Adjudant Christ begint met het stijgen gelijk een halve roll en met nog verder stijgen een looping er achteraan.
Nu werd Theo al gewaarschuwd dat dit kon gebeuren en zeiden dat je bij een looping je hoofd achterover moest
houden zodat je niet misselijk werd.
De adjudant vroeg hoe het met me ging met als antwoord prima. Richting Hoek van Holland verliep alles goed en
de motor deed zijn werk. Toen we het Hollands diep in draaide zagen we in de verte de Mariner vliegboot al lig
gen, die daar met motorpech drijft en begon de Firefly al een daling in te zetten tot op een low level hoogte. We
maken een low-pass zwaaien met de vleugels en draaien weer om naar zee.
Verder gaan we even robben jagen van een zandbankje dat bij Hoek van Holland ligt. Angstig is het allemaal voor
Theo als je in een duik op dat zandbankje afvliegt en plotseling optrekt en al die arme robben de schrik van hun
leven krijgen. Later bleek bij de landing op MVKV dat er wat helmgras in het staartwiel zat.
INFO. Het vak vgmrelmnt is in 1954 opgericht en als zodanig op de TOKM gestart met de gespecificeerde oplei
dingen waar ook gebruik werd gemaakt van een Avenger om de electrische installaties en instrumentarium te leren
kennen.
We stijgen weer tot op vlieghoogte toen de Adj. zei: zie jij ook wat ik zie? Theo ziet dat de olie druk langzaam te
rugloopt.
Adj.: “Ik krijg de prop niet in de fijne spoed.(Heb je nodig om te landen). Blerck,omdat je nog nooit hebt gevlogen
en ook nooit hebt hoeven springen gaan we nu het springen oefenen.
We gaan op de kop vliegen maar eerst de canopy open draaien. Als dat gedaan is de knop van het harnass 90 gra
den draaien en je valt er van zelf uit”.
Nadat de Firefly weer recht getrokken was en de canopy dicht gedraaid zag Theo dat de oliedruk van de motor
toch wel een angstige laagte had bereikt.
De adjudant zond een MAY DAY uit en maakte zich klaar voor een noodlanding. Het vliegtuig landde goed maar
zodra we op de grond stonden sloeg de motor af.
De kist werd met bemanning en al naar Hangaar 1 gesleept en werd onmiddellijk het carter van de motor afge
schroefd. Bijna alle drijfstanglagers lagen in het carter.
Dit was dan ook de allerlaatste vlucht van het Firefly tijdperk.
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Onderstaande afbeeldingen heb ik gekregen met de vraag waar deze opnamen gemaakt
zijn. Deze afbeeldingen zijn afkomstig van Gettyimages uit het Hulton Archive.
Bij de bovenste foto zijn duidelijk Nederlandse uniformen zichtbaar met op de achter
grond een B-25 Mitchell met invasiestrepen. Zijn er mensen die denken dit te herkennen? Graag reactie bij Uw redacteur
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Impressie Nieuwjaarsreceptie door Rob Maljers

13

14

15

Geacht verenigingslid,
Wij kijken terug op een prachtige reünie afgelopen 7 november, en graag willen wij in de toekomst
dit evenement voor u blijven organiseren. Om dit te kunnen organiseren maken wij gebruik van faciliteiten die defensie aan ons beschikbaar stelt. Daar zijn natuurlijk voorwaarden aan verbonden en
één van die voorwaarden is een “up to date” ledenadministratie, zoals verwoord in de veteranenwet
van 2011 en de nieuwe Regeling Reüniefaciliteiten. Onze ledenadministratie voldoet niet geheel aan
die voorwaarden en daarom hebben wij uw hulp nodig om deze “up to date” te krijgen. Wilt u de gevraagde gegevens zo spoedig mogelijk per e-mail of per post doorgeven aan de secretaris.
Het mailadres is: 320-vereniging@hetnet.nl of
Dhr R.W. Horneman, Reitdiep 53, 2904 RD Capelle a/d IJssel.
Welke gegevens hebben wij van u nodig ?
Lidnummer: (staat op de omslag van uw nieuwsbrief)
Voorletters:
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Emailadres:
Registratienummer:
Veteraan / Postactief:
Werkzaam bij Defensie van/tot:
U helpt ons er echt mee en nogmaals dank voor uw medewerking.
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