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Van de voorzitter.                                                                                                                     1 september 2020 
  
Dit jaar gaat toch wel de boeken in als het jaar waarin het Coronavirus ons normale leven op de kop zette. Wat 

een onzekere tijd voor velen van ons. Niet alleen voor de gezondheid maar ook het behoud van 

werkgelegenheid geeft heel veel onrust.  

Met elkaar proberen we de voorgeschreven Coronamaatregelen na te leven, met als gevolg dat ons  sociale 

leven op een laag pitje is komen te staan. Zo ook bij onze vereniging. De geplande activiteiten voor dit jaar 

moesten we helaas afzeggen. Toch heeft het Bestuur besloten om de ALV 2020  te houden op 6 oktober a.s. 

Graag wil ik uw aandacht vestigen op de vacante bestuursfuncties. Ik hoop met in achtneming van de 1,5 m 

maatregel op een goede opkomst. Verder wens ik u een goede gezondheid en treffen we elkaar op 6 oktober. 

In memoriam. 
Op 14 april is Hennie van Benthem op 85-jarige leeftijd is overleden. Hennie was al eerder overgebracht naar 
een Van de Valk locatie i.v.m. een Corona besmetting. Hennie was kortgeleden verhuist naar Zuylenstede en 
had daar een kamer op de 10 verdieping. Triest genoeg heeft hij daar maar kort van kunnen genieten. 

Hennie was drager Eremedaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. en was lid van verdienste 
van het COM. 

Hennie was een van de trouwste leden binnen het COM Utrecht. Heeft veel betekend voor anderen. Ook heeft 
hij jarenlang de verzending van Reilen en Reilen (thans nieuwsbrief) verzorgd. Was altijd aanwezig bij 
herdenkingen en bijeenkomsten. Hennie is voorzitter geweest en verzorgde jaren de bloemen bij 
herdenkingen.  We zullen hem zeker missen.  

Door de huidige situatie heeft het bestuur met twee leden afscheid genomen tijdens de crematie op dinsdag 
21 april. Menno Roelofsen heeft een kort in memoriam uitgesproken omdat Menno en Hennie al vele jaren 
bevriend waren. 

Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

Op  24 april  is Jan Bruning (oud-Marinier) uit Vianen benoemd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer 
Bruning begon zijn vrijwilligerscarrière als voorzitter van hockeyvereniging Mixed Hockey Club Vianen (1992 
tot 2004) en was hij daarna lid van het Maatschappelijk Platform Lekstede Wonen (2006-2017). Op dit 
moment is de heer Bruning nog steeds actief als chauffeur op de Plusbus van Welzijn Vianen (sinds 2005), is hij 
sinds 2005 voorzitter van de Sportraad in Vianen én is de heer Bruning sinds 2007 eveneens voorzitter van de 
Werkgroep Veteranen Vianen.  
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Daarbij is hij niet alleen betrokken bij de organisatie 
van het maandelijkse Veteranencafé, de jaarlijkse 
Veteranendag en de 4 mei-herdenking in Vianen, maar 
is hij ook altijd betrokken bij het welzijn van de 
veteranen en schroomt hij niet om een veteraan bij te 
staan of om bijstand via de andere veteranen te 
organiseren. Jan Bruning zal later de onderscheiding 
opgespeld krijgen. Wij feliciteren Jan natuurlijk met 
deze onderscheiding. 
 
 
Bezoek aan Fort Everdingen. 

Op zondag 24 mei waren we van plan een bezoek te 
brengen aan het fort Everdingen. Noordweg 2   4121 KK 
Everdingen. Maar door Corona kon deze niet doorgaan. 
Het is de bedoeling dat we in mei 2021 alsnog een 
rondleiding met bierproeverij te organiseren. 
 
 
 
 
 

Ledenvergadering 2020. 

UITNODIGING JAARLIJKSE LEDENVERGADERING  Gecanceld 

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

ledenvergadering welke gehouden zal worden op 

Dinsdag 6 oktober 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 1 september 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. 
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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. 

11.  Oproep voor bestuurslid:  functie web master. Huidige web master Gert Krijger is aftredend 2020. 

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. 

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.  

Indien mogelijk:  Na afloop van de vergadering nodigt het bestuur u uit voor een drankje 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. 

Vanuit de overheid is besloten dat contactinformatie van gasten binnen horeca en andere gelegenheden bekend zijn. 

Dit  in verband met een eventuele tweede golf COVID-19. Daarom heeft het CEAG besloten dat opdrachtgevers binnen 

Defensie de contactgegevens van deelnemers aan bijeenkomsten (zoals evenementen, vergaderingen, opleidingen etc.) 

bewaard.   

 Deze contactgegevens bewaart de opdrachtgever en hoeven nergens vooraf te worden ingeleverd. De contactgegevens 
bestaan uit naam, emailadres of telefoonnummer van de deelnemers. De gegevens worden tot een maand na de 
bijeenkomst bewaard door de opdrachtgever. 

 
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. 
 
 
 
Lief en Leed.  Oproep. 
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Zo u weet zijn er een aantal leden die contactpersonen zijn en onze oren / ogen in de provincie Utrecht.        
Zie commissie Lief en Leed op de site. Ik heb u daar al eerder op gewezen. 
Door het overlijden van Hennie hebben we nu 1 vacature open staan voor stad Utrecht. 
We blijven dan ook op zoek naar leden die tijd hebben onze ogen en oren te zijn en een bezoekje kunnen 
brengen aan een oud en of actief dienende marinier die in de lappenmand zit of iets leuks heeft te vieren. 
Kosten voor een presentje worden (in redelijkheid) natuurlijk na overleg van de nota vergoed.  Nogmaals een 
vereniging heeft bestuursleden, maar deze kunnen niet alles. Daarom hebben we ook andere COM leden 
nodig om als vereniging goed te kunnen functioneren. 
 
REMEMBRANCE SUNDAY. 8 november 2020. 
Zoals elk jaar zal er wederom stilgestaan worden bij het einde van de 1e wereldoorlog 11 november 1918.      
De opkomst bij deze herdenking van oud-mariniers en andere legeronderdelen was in 2019 goed en we hopen 
dat het dit jaar 2020 ook het geval zal zijn. Dit natuurlijk onder voorbehoud i.v.m Coronavirus.   
Na de geplande ceremonie zal er wederom bloemen geplaatst worden bij het Korea monument (1950-1953) 
ter nagedachtenis van de 5 omgekomen Utrechtse militairen.  Wij hopen u op 8 november te kunnen 
ontmoeten en zullen natuurlijk onderling de 1m50 handhaven. Verzamelen om 11:30 uur bij de ingang na de 
Algemene Begraafplaats Soestbergen, Gansstraat 167, 3582 EG Utrecht. De herdenking zal om 12:00 uur 
plaatsvinden. Wel even aanmelden bij onze secretaris Gerhard Bosma. comutrecht@gmail.com.  
 
STICHTING INDIE MONUMENT UTRECHT. 19 december 2020. 
Op zaterdag 19 december zal wederom een bijeenkomst worden gehouden door  STICHTING INDIE 
MONUMENT UTRECHT. Erehof  Prinsesselaan 2, 3583 GZ  Utrecht. Dit ter herdenking van de 52 omgekomen 
mannen in Nederlands Indië en Nederlands Nieuw Guinea in de periode 1945 – 1962.  Hoe het een en ander 
gaat verlopen is nog niet bekend maar het zal zeker anders zijn. Zodra we meer informatie hebben laten wij dit 
weten via de email of via de web-site. 

Korps verjaardag 355 jaar Korps Mariniers. 
Dit jaar is het 355  jaar geleden dat het Korps Mariniers en 70 jaar geleden het Contact Oud en actief dienende 
Mariniers werd opgericht. Door de Corona-perikelen zal de lustrumviering niet doorgaan. Mededelingen 
daarover kan je lezen in Houwe Zo juli 2020 jaargang 71 nr 3. 
 
Nieuwjaarbijeenkomst. 
Dit jaar willen we u weer uitnodigen op zondag 10 januari 2021 voor een Nieuwjaarsbijeenkomst te 
Darthuizen te Leersum. Om 11.00 uur wordt u ontvangen met koffie/thee en cake, een drankje om op het 
nieuwejaar te toasten en met aansluitend een “blauwe hap. 
U mag 1 introducé meenemen en als bestuur zijn wij er weer in geslaagd om u dit arrangement voor een 
aantrekkelijke prijs aan te bieden van  20  ,- €  PP.  
De overige consumpties zijn voor eigen rekening. Voor deze middag kunt u zich tot uiterlijk 6 januari opgeven 
bij onze penningmeester onder overmaking van  20 .-  € pp op rekeningnummer IBAN: NL93 INGB 0001 3374 
31 t.n.v COM Utrecht o.v.v. uw lidnummer / Nieuwjaarsbijeenkomst. Wij hopen op een grote opkomst om 
samen met u te toasten op dit  nieuwe jaar. Indien u geen gebruik maakt van de blauwe hap, maar u toch 
deze nieuwjaarsbijeenkomst komt bezoeken verzoek ik u toch aan te melden bij Dick Zijlstra.     
dickzijlstra@hotmail.com  of  0627375338  (vermoedelijk nog Corona-maatregel). 
 

Website. 
Onze nieuwsbrieven en gemaakte 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. 
De website van de landelijk COM is inmiddels ook aangepast contactoudmariniers.com en de moeite waard 
deze eens te bezoeken. Ook verzoeken wij u wijzigingen door te geven aan de ledenadministratie. Binnen 
Utrecht hebben we 49 leden waarvan het email adres niet klopt en kunnen wij u niet informeren. 

mailto:comutrecht@gmail.com
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Om ons openingsscherm een eigen indentiteit te geven ben ik op zoek naar foto’s voor de slite. De huidige 
foto’s in de openings slite zijn door de landelijke webmaster geplaatst. Als u foto’s heeft met een hoge 
resolutie: minimaal 1596 bij 748 pixels en niet van te dichtbij 
genomen en volgens U een goed beeld geven van onze 
identiteit als provincie COM Utrecht, stuur deze dan naar onze 
webmaster g-krijger@kpnmail.nl.    Uit de inzendingen zullen 
we een keuze maken. 
 
Vacatures: 
in 2021 is onze penningmeester Dick Zijlstra aftredend, we 
zoeken een kandidaat om deze functie op zich te nemen. Wilt 
u, alvorens te beslissen weten wat de functie inhoud, neem 
dan contact op met Dick Zijlstra. 
 
Ook 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 eind 2020 verschijnen. Ik hoop u te mogen begroeten bij één van onze activiteiten 
in de komende maanden of in 2021. Houdt verder ook de website in de gaten: 
https://utrecht.contactoudmariniers.com of bel ons als er vragen zijn. 
 
Voorlopig programma 2020.    Alle activiteiten zijn onder voorbehoud. 
 
Datum                                            Activiteit                                                                                       Tijden 

   

Zondag 8 November REMEMBRANCE SUNDAY Onder voorbehoud 

10 december Kranslegging Oostplein Zie verder COM Nederland Zie Houwe Zo 

19 december Stichting Indië Monument Utrecht Onder voorbehoud 

10 januari 2021 Nieuwjaarbijeenkomst   Onder voorbehoud 

 Mei 2021 Bezoek fort Everdingen Nog bepalen 

 
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.  
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