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 Februari 2020 
 
 
 
Van de voorzitter. 
Afgelopen jaar was voor onze vereniging toch wel een belangrijke. Na veel inspanningen konden de nieuwe COM 
statuten 2019 worden vastgesteld en zo de vereniging toekomstbestendig laten zijn. 
Wat me toch even van het hart moet was het geen doorgang kunnen vinden van de feestavond. Wij als bestuur 
hadden het helemaal voor elkaar, een nieuwe locatie, goede bereikbaarheid, een prachtig opgeknapte feestzaal en 
een prima band voor de muzikale entertainment. Teleurstelling was er natuurlijk, maar de goed bezochte 
nieuwjaarsbijeenkomst gaf ons weer een extra drive. Tijdens deze bijeenkomst zijn onze afdelingsactiviteiten maar 
ook de landelijke uitvoerig toegelicht. Ook op de COM-site kunt u hiervan kennisnemen. Ik spreek de wens uit, ook 
namens het bestuur, dat we dit verenigingsjaar met elkaar in goede gezondheid kunnen deelnemen aan de 
verschillende evenementen. Met natuurlijk als één van de hoogtepunten de korpsverjaardag op 12 december 2020. 
 
Statuten. 

Inmiddels zijn de statuten de notaris gepasseerd en zijn deze definitief. De statuten zijn op de site geplaatst en zijn 

op verzoek schriftelijk te verkrijgen voor hen die geen PC hebben via ons secretariaat. Aan het huishoudelijk 

reglement wordt nog gewerkt. Als ook deze de notaris zijn gepasseerd, zullen ze  op de site worden geplaatst. 

RVA wordt ledenraad. 

Tijdens de BALV  van 17 september 2019 zijn de volgende leden gekozen voor de ledenraad:  Dick Breeuwer en 

Gerrit Goudkade.  

De Ledenraad is het belangrijkste  orgaan van de vereniging en is het van groot belang dat deze bemand zou 
worden, vandaar de extra BALV. De opkomst van deze ingelaste bijeenkomst was zeer onder de maat.  
Wij hopen dat op de leden vergadering van dinsdag 24 maart 2020, meer leden aanwezig zullen zijn. 
Ook is besloten binnen het bestuur COM Utrecht, dat de ledenraad van Utrecht zal worden uitgenodigd deel te 
nemen bij onze bestuursvergadering. 
 
Gerrit Goudkade   Portae Basillica          3995 ZB Houten               06 54941076       goudkade@freeler.nl 
Dick Breeuwer       Bonifatiusstraat 31   3962 DJ  Wijk bij Duurstede    034 3578553  
dickenbirgitta.breeuwer@kpnmail.nl 
 
Bezoek aan Fort Everdingen. 
Op zondag 24 mei willen we een bezoek brengen aan het fort Everdingen. Noordweg 2   4121 KK Everdingen. 
Zes jaar geleden zat daar de Explosievenopruimingsdienst Defensie (EOD) maar heden is het vrij voor bezichtiging 
en is er een echte Speciaal bierbrouwerij gevestigd. Duits & Lauret. 
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Fort Everdingen is een onderdeel van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie en vernoemd naar het naburige 
dorp Everdingen. Het Fort bestaat uit een 
natuurterrein van 12 hectare. Het fort vormt samen 
met Fort Honswijk het Lek-acces. Het torenfort werd 
gebouwd tussen 1842 en 1847 op de plek waar de 
Lekdijk en Diefdijk samenkomen. Al met al, denken we 
dat het een leuke activiteit is. Parkeren is geen 
probleem. 

 

Als activiteit: 
Bierproeverij  3 bieren met deskundige uitleg – een rondleiding  –  en bijkletsen - bierballetje, kaas en worst hapje.   
Prijs   11,-   pp     Ze hebben natuurlijk ook andere drankjes. (Geen sterke drank) Overige consumpties voor eigen 
rekening.  Opgeven voor 18 mei bij Gert Krijger:  g-krijger@kpnmail.nl  of via de penningmeester Dick Zijlstra  
postbankgiro   IBAN : NL93 INGB 0001337431 COM Utrecht door overmaken van 11,- PP 
Rondleiding start om 14.00 uur. Verzamelen rond 13.45 uur. Tenue gemakkelijk. 
NB: De bierproeverij wordt gedaan met kleine glazen. ( 15 cl ) 
 
Ledenvergadering. 

UITNODIGING JAARLIJKSE LEDENVERGADERING 

Het COM  bestuur van de afdeling Utrecht nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering 

welke gehouden zal worden op 

Dinsdag 24 maart 2020 

aanvang 19.30 uur 

zaal open 19.00 uur 

Locatie: Van Braam Houckgeestkazerne Mariniersweg 7 te Doorn 

Agenda 

1. Opening en herdenking overledenen door de voorzitter. 

2. Vaststellen van de agenda. 

3. Mededelingen. 

4. Jaarverslag 2019. Ligt voor de vergadering gereed of u kunt deze u opvragen vanaf 01 maart tot 17 maart 
bij de secretaris via comutrecht@gmail.com  

5. Notulen Algemene ledenvergadering van 23 april  en de BALV van 17 september 2019. (inzage hetzelfde als 
jaarverslag) 

6. Financieel verslag 2019. ( ligt voor aanvang vergadering gereed ) 

7. Verslag kascontrole commissie. 

8. Begroting 2020. ( ligt voor aanvang vergadering gereed ) 

9. Kascontrole commissie nieuw lid . Aftredend is Dick Breeuwer. 

10. Oproep voor extra bestuurslid:  functie algemene zaken. 
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11.  Oproep voor bestuurslid:  functie web master. Huidige web master Gert Krijger is aftredend. 

12. Wat verder ter tafel komt. 

13.  Rondvraag. 

14.  Sluiting door de voorzitter. 

 N.B. 

Afhankelijk van het verloop van de vergadering zal er tussentijds een pauze worden ingelast. 

Indien u punten heeft die meer aandacht genieten, dan kunt u die (liefst tenminste 48 uur van te voren) opgeven bij 
onze secretaris via comutrecht@gmail.com . Op de avond zelf kunt u dit eventueel ook nog inbrengen bij punt 2 van 
de agenda. 

De rondvraag is alleen bedoeld om vragen te stellen, die door het bestuur kunnen worden beantwoord en waarover 
niet door de ledenvergadering wordt gediscussieerd. 

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich aanmelden bij de secretaris via comutrecht@gmail.com. 

Voor de functie van reserve lid kascommissie kan men zich zowel van tevoren als bij de behandeling van punt 10 
van de agenda opgeven. 

 Na afloop van de vergadering nodigt het bestuur u uit voor een drankje/hapje in de Gouden Bal. 

U krijgt van de penningmeester een muntje voor een gratis drankje. Indien u hierna nog meer wilt drinken kunt u 
bonnen kopen in de Gouden Bal a €1,00/stuk. Deze zijn na afloop weer inwisselbaar. 

Bent u van plan om naar de  ALV te komen, geeft u zich dan 7 dagen voor de geplande datum op bij Arend Jansen 

van Jorksveld  email:  erna@kabelfoon.nl  0617850519 . NIET TIJDIG OPGEVEN IS GEEN TOEGANG TOT DE KAZERNE. 

 
Reünie omgeven met sport en spel. 
Op zaterdag 13 juni zal de jaarlijkse reünie worden gehouden in de VBHKAZ te Doorn. 
Het zal zeker weer een gezellige dag worden ook voor supporters en gasten. 
Op dit moment is het programma nog niet rond, bijna zeker zullen voor de senioren het Jeu de boules en de 
Oriëntatieloop niet ontbreken. 
Zodra het programma bekend is zullen wij het publiceren op de website, houd deze dus in de gaten. 
Wilt u deelnemen aan één van de onderdelen dan kan u zich nu al aanmelden op comutrecht@gmail.com. Wij 
hopen op een ruime belangstelling om 1 of 2 teams te kunnen formeren. 
 
Walk4Veteranen. 
De walk 4 Veteranen zal op 12 september 2020 plaatsvinden en is een aanrader. De tocht vindt plaats rondom 
Doorn en de opbrengsten worden ingezet voor de financiering van hulphonden voor hen die PTSS hebben 
opgelopen tijdens uitzendingen. Wij als afdeling ondersteunen graag  deze activiteit  en zetten ons graag in als 
vrijwilliger. Ook u kunt helpen als sponsor of u inschrijven om mee wandelen of mee te helpen als vrijwilliger. 
Graag wil ik u attenderen op de andere evenementen ( zie agenda). Hopelijk vindt u tijd om aan één van deze 
activiteiten deel te nemen. 
 
“ COM café ” .   
De data voor 2020 zijn :  24 maart + ALV , 19 mei, 15 september en 17 november. 
Bent u van plan om naar een van de avonden te komen, geeft u zich dan 7 dagen voor de geplande datum op bij 
Arend Jansen van Jorksveld  email :  erna@kabelfoon.nl  0617850519 . NIET TIJDIG OPGEVEN IS GEEN TOEGANG 
TOT DE KAZERNE !  Dit i.v.m. het aangescherpte veiligheidsniveau. Bij vragen, bel even met Arend. Geeft u ook even 
aan als u wilt blijven slapen, dan kan Arend informatie verstrekken hoe dit zelf te regelen.  

mailto:comutrecht@gmail.com
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Dodenherdenking Utrecht. 

Ook dit jaar zullen we te Utrecht de 50 mannen herdenken die hun leven gaven in de WO II voor onze vrijheid. De 

plechtigheid zal plaatsvinden op 4 mei op de begraafplaats St. Barbara in Utrecht. Het zou fijn zijn als we met een 

respectabel aantal een erewacht kunnen vormen. Gedenken blijft nootzakelijk ook in vredestijd. 

Saamhorigheid – Kameraadschap – Staan voor elkaar – Binding. 
Ik wil er u nogmaals op wijzen dat we er zijn voor alle oud- en actief dienende mariniers binnen onze afdeling en 
dus ook voor degenen die niet meer in staat zijn om aan activiteiten deel te nemen. We proberen eenieder actief te 
betrekken, maar als u in uw omgeving weet dat er sobats zijn die door ziekte zijn geveld of op andere wijze niet in 
staat zijn het contact te onderhouden meldt dit dan aan de coördinator van de "Commissie Lief en Leed" of aan één 
van de contactpersonen, of aan het bestuur afd Utrecht. 
 
Erewacht. 
We hebben tot op heden (11-12-2019 )  4 verzoeken voor een uitvaart met beperkt militair eerbetoon. ( UMBME ) 
en 1 verzoek om de baar voor te lopen gehad. Het is wederom gelukt om aan het verzoek gehoor te geven. Wel 
moet ik zeggen dat het steeds meer moeite kost een erewacht te vormen bij een overleden Sobat. 
Ook oproepen per email om een erewacht te vormen voor andere bijeenkomsten zoals 4 mei- Remembrance 
Sunday – Stichting Indie Monument ed, lopen erg stroef. 
Na toch diverse oproepen per e-mail  is de opkomst teleurstellend laag. We hopen dat we in het jaar 2020 wel met 
een respectabel aantal oud- mariniers deze verzoeken en herdenking kunnen bijwonen om een erewacht te 
vormen.  Het is natuurlijk niet alleen een bestuursaangelegenheid om bij de herdenkingen in het algemeen present 
te zijn. Het is ook aan u als lid van het COM Utrecht om indien mogelijk gehoor te geven aan onze oproepen voor 
het vormen van een erewacht bij een UMBME en overige verzoeken tot het vormen van een erewacht. Ook dit 
hoort bij een vereniging zoals de onze. 
 
REMEMBRANCE SUNDAY. 10 november 2019. 
Zoals elk jaar werd er in Utrecht stil gestaan bij het eine van de 1e wereld oorlog 11 november 1918.  De opkomst 
van oud mariniers en andere legeronderdelen was goed. Het geheel stond onder leiding van Cees Mudde,  was 
Gerhard Bosma commandant erewacht, Arend Jansen van Jorksveld nam het dodenappel af. Al met al een waardige 
bijeenkomst waarbij  de Commissaris van de Koning , Burgemeester van Utrecht  en overige verenigingen aanwezig 
waren. Na de ceremonie, de kransleggingen en overdenkingen , werden er nog bloemen geplaatst bij het Korea 
monument ( 1950-1953) ter nagedachtenis van de 5 omgekomen Utrechtse militairen.  
 
STICHTING INDIE MONUMENT UTRECHT. 21 december 2019. 
Op zaterdag 21 december heeft de jaarlijkse herdenking  INDIË MONUMENT UTRECHT plaats gevonden. Herdenking 
van de 52 omgekomen Utrechtse mannen in Nederlands-Indië en Nederlands Nieuw Guinea in de periode 1945 - 
1962.  Dit jaar waren er wel redelijk wat oud- mariniers, leden Wapenbroeders en Studenten Weerbaarheid 
aanwezig. Toespraken werden gehouden door:  Burgemeester van Utrecht, minister van defencie en mevr Verdonk. 
Ook de loco commisaris van de koning was aanwezig. 
 
Het COM pak. 
Het pak is afgeleid van het Veteranenpak en heeft een geheel eigen uitstraling met accenten die verwijzen naar het 
Korps Mariniers. het Mariniers pak is bedoeld voor ALLE mariniers, zowel actieven als post-actieven en leden van 
het COM. 
Het pak is geen tenue, maar een donkerblauw pak met een ‘rood’ knoopsgat op de linker revers. De knoopsgaten 
op de mouwen zijn rood. De binnenkant van de kraag is rood. Op de borstzak is in reliëf het gestileerde Korpswapen 
in donkerblauw of zwart. Het geheel wordt gecompleteerd met een wit overhemd en een rood/donkerblauwe 
stropdas waar in de rode vlakke ook het korps wapen is opgenomen. 
Het pak kan gedragen worden bij alle gelegenheden waar je wilt uitdragen dat je Marinier bent (geweest) en je 
stijlvol wilt presenteren.  
Het blauw/grijze COM pak, wordt specifiek gebruikt voor COM aangelegenheden zoals bijv. bij begrafenissen of 
Veteranen dag waar je deelnemer bent aan het defilé. 
Het pak zal als een officieel pak worden voorgesteld om te worden opgenomen in de statuten of huishoudelijk 
regelement. Er mogen bij speciale gelegenheden medailles of grootkruisen op worden gedragen. Verder NIETS. Ook 
geen veteranen speld, of andere speldjes/spelden Het pak spreekt voor zichzelf. 
Kosten 
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Het pak zal worden aangemeten ‘op de man’ en dat kan dan alleen bij de firma Moorman in Amsterdam.  
Het op het Veteranen-pak gebaseerde Marinierspak kost € 395,00. Echter alle Veteranen, Landmacht, Luchtmacht 
of Marine, die zo’n pak kopen krijgen van het Veteranenfonds een korting van €300,--.   
Ben je geen Veteraan dan betaal je de volle mep.  
Bij het COM bestuur en de tenue-commissie is dan ook de gedachte dat het pak nieuwe, jongere leden zal trekken 
en dat het pak naast het blauw/grijze gedragen zal worden.    
Tot zover 
 
Veteranendag 2020 aanmelden voor 1 mei. 
- Aanmelden kan via mijn.veteraneninstituut.nl . Het aanmeldproces moeten geheel worden doorlopen. Bij het 

aanmelden moet men aangeven of je meedoet als lid van een vereniging (voor onze veteranen is dat natuurlijk het 

COM). Dat is belangrijk omdat alleen dan een consumptiekaart in Den Haag kan worden uitgereikt!   

- Als men wil meelopen, nadat u hebt aangegeven als lid van het COM te willen deelnemen, vervolgt nog een 

scherm waarin men kan aangeven hoe men ingedeeld wil worden (met COM-tenue, met tenue Marinier-

Commando of met tenue UNTAC). 

-  Zij die digitaal niet zo vaardig zijn kunnen onze ledenadministrateur bellen. Hij vult dan alle gegevens in en zal dan 

zorgen dat de aanmelding tijdig bij het Veteraneninstituut komt.  

De ledenadministrateur is te bereiken via tel. 030-6051718. Verzoek: bel  tijdig en niet net voor 1 mei ! 

 
Oprichting Identiteitsgroep Marinier Speciale Operaties. 
 

 
 Zonder vrees  zonder overmoed 

Op 6 maart 2019 is in aanwezigheid van ruim 100 belangstellenden de 
Identiteitsgroep Marinier Speciale Operaties (IMSO) opgericht bij de Van 
Ghentkazerne te Rotterdam.  
De IMSO is een zelfstandige afdeling van het COM en weet zich 
verbonden met de “Netherlands Maritime Special Operations Force”, de 
eenheid waarin de terreurbestrijdings-(BBE-Marns.BBE-SIE),  
mountainleader- en kikvorsmancapaciteit van het Korps Mariniers is 
belegd. 
 

 
Het lidmaatschap staat open voor alle (oud-) mariniers die aan speciale operaties hebben deelgenomen ongeacht 
de achtergrond, én voor alle (oud-) mariniers die de opleiding tot kikvorsman, mountainleader of terreurbestrijder 
(BBE Marns) met goed gevolg hebben doorlopen. In die zin wil IMSO ook persé een weerspiegeling zijn van wat er 
bij NLMARSOF is bereikt, een uitstekende samenwerking tussen drie zeer tot de verbeelding sprekende disciplines.  
Er is wel de voorwaarde dat men ook lid is of zal worden van het COM waarbij de contributie €24 per jaar bedraagt. 
De IMSO kent geen contributie, maar sponsoring en donaties zijn welkom. Bij IMSO evenementen is het niet 
uitgesloten dat aan deelnemers een bijdrage zal worden gevraagd. 
We streven verjonging na en zijn zeer zeker ook op zoek naar actief dienende leden van NLMARSOF! U kunt zich als 
kandidaat-lid opgeven via imsoleden@gmail.com 
 
Korps verjaardag 355 jaar Korps Mariniers. 
Op 12 december 2020 zal op zaterdag het 355 jaar bestaan van het Korps worden gevierd. 
Het programma is bij ons nog niet bekend.  
 
Website. 
Onze nieuwsbrieven en verslagen en foto's kunt u natuurlijk ook terugzien op onze huidige website vernieuwde 
website https://utrecht.contactoudmariniers.com    
Daar kunt u natuurlijk ook zien als er datums zijn veranderd of activiteiten zijn toegevoegd die niet zijn opgenomen 
in deze nieuwsbrief. Daarom is het raadzaam om deze website regelmatig te raadplegen. 

http://mijn.veteraneninstituut.nl/
https://contactoudmariniers.com/oprichting-identiteitsgroep-marinier-speciale-operaties/
https://contactoudmariniers.com/oprichting-identiteitsgroep-marinier-speciale-operaties/
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De website van de landelijk COM is inmiddels ook aangepast contactoudmariniers.com en de moeite waard deze 
eens te bezoeken. Het dan ook de bedoeling dat alle websites contact oud en actiefdienende mariniers dezelfde 
huisstijl krijgen maar dit een moeizaam project  De oude website  www.comutrecht.nl  is vervallen.  
 
Vacatures: 
Er is behoefte aan een entousiaste bestuurslid algemeen. Voorheen was de functie algemene ondersteuning/ 
webmaster samengevoegd.  Wij als bestuur COM-Utrecht willen de functies loskoppelen omdat de webmaster ook 
de nieuwsbrief verzorgd. 
Daarnaast is het ook goed dat er een nieuw bestuurslid bij komt. Nieuwe inbreng, nieuw inzichten en ideeen. 
 
Volgende Nieuwsbrief. 
De volgende nieuwsbrief zal half 2020 verschijnen. Ik hoop u te mogen begroeten bij één van onze activiteiten in de 
komende maanden, want u bent toch niet alleen lid geworden om de Houwe Zo te ontvangen? Houdt verder ook 
de website in de gaten.: https://utrecht.contactoudmariniers.com of bel ons als er vragen zijn. 
 
Voorlopig programma 2020. 
 

Dinsdag 24 maart Zaal open 19:00 uur  ALV en Com Café  

Zondag 26 april 
 Na opgeven volgt 

verdere info tijden 

 Wandeldag  zie Houwe Zo van januari 2020 bladz 14. 

Opgave via Cees Mudde   c.mudde@ziggo.nl 
 

Maandag 4 mei Verzamelen 11:00 uur  Dodenherdenking begraafplaats St. Barbara  

Zondag 24 mei Verzamelen 13.45 uur  Bezoek aan fort Everdingen – rondleiding - bierproeverij  

Zaterdag 13 juni *  Reünie omgeven met sport en spel Doorn.  

Zaterdag 27 juni *  Veteranendag 2020 Den Haag.  

Zaterdag 12 september *  Walk4veteranen Doorn.  

September Datum nog bepalen BBQ  Verdere informatie in volgende nieuwsbrief.  

12 december  *  Lustrumviering Ahoy.  355 jaar Korps Mariniers  

 
Wij als bestuur proberen er alles aan te doen om voor de leden activiteiten te organiseren. Maar we staan 

natuurlijk open voor suggesties. Mocht u dus een idee hebben of willen meedenken met het bestuur laat het ons 

dan weten en dan kunnen wij bekijken wat er mogelijk is.  

http://www.com-utrecht.nl/
http://www.comutrecht.nl/
https://utrecht.contactoudmariniers.com/
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