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            Februari  2022     
Van de voorzitter a.i 
Het is alweer de 1e nieuwsbrief van 2022. Wij hopen u zo u op de hoogte te houden waar we als bestuur COM 
Utrecht mee bezig zijn. Op de ledenvergadering van 28 september hebben we afscheid genomen van Cees 
Mudde als voorzitter en van Gerhard Bosma als secretaris van onze afdeling. Nogmaals danken we Cees en 
Gerhard voor hun inzet al die jaren. 
Gelukkig hebben we net binnen het jaar alle coins (ruim 650 stuks) ter gelegenheid van 355 jaar Korps 
mariniers kunnen uitgeven aan onze leden. 
Aan deze bezorg actie hebben naast het bestuur ook 14 COM leden deelgenomen. Hiervoor natuurlijk onze 
dank. Wij hadden het plan om hen met een gezellig samenzijn te bedanken maar door alle corona maatregelen 
moesten we het uitstellen en hopen dit alsnog te doen dit jaar. Laten we hopen op een goed jaar zonder alle 
beperkingen. 
 
Nieuwe ledenadministrateur. 
Einde december heeft Gerrit Goudkade gemeld dat na ruim 22 jaar er een einde is gekomen aan zijn functie als 
ledenadministrateur van het C O M. Wij als COM Utrecht bedanken hem voor de prettige samenwerking en zijn 
altijd snelle reacties als er vragen en of mutaties waren. Nogmaals onze dank. 
 
Deze administratie is overgenomen door Andre Westland hij is telefonisch te bereiken op 06 3919 8883 en het 
emailadres is ledenadmin@contactoudmariniers.com   postadres :  contact oud mariniers  postbus 30311 . 
 1303 AH ALMERE . 
 
Algemene Ledenvergadering. 
Het lijkt erop dat we betere tijden tegemoet gaan. Het bestuur kijkt ook vooruit. We willen, alle Corona ellende 
achter ons laten en zodra het kan, snel samen komen en weer samen met jullie dingen gaan ondernemen en er 
een goed jaar van gaan maken. 
 
De komende jaren gaan er voor het COM Nederland een aantal veranderingen komen. Het hoofdbestuur heeft 
dat in 2021 al in gang gezet met de werkgroep ‘Stip aan de horizon’. Die veranderingen hebben betrekking op 
alle onderdelen/werpen van het COM zowel landelijk als regionaal.  De inbreng van de leden zal daar zeker 
zwaar in meewegen. Voordat er iets kan worden besloten worden alle voorstellen voorgelegd aan de 
Ledenraad, de vertegenwoordigers van de leden, pas dan kan er een besluit worden genomen als de leden het 
ermee eens zijn. 
 

Bestuursverkiezing. 

Wij als bestuur zijn daar ook mee bezig en daar hebben wij jou bij nodig. We zijn momenteel een, incompleet 
bestuur. We missen straks naast een voorzitter, hoewel deze functie op dit moment a.i. prima door Gert Krijger 
wordt waargenomen, ook een bestuurslid algemeen. Arend Jansen van Jorksveld heeft aangegeven om bij de 
komende ALV na 10 jaar te stoppen als bestuurslid.  
 

mailto:ledenadmin@contactoudmariniers.com


COM Utrecht/ Nieuwsbrief jaargang 10 nr      1 februari 2022                       opl  172 Pagina 2 

 

Daarom hebben wij én de vereniging JOU nodig. Als jij, bij voorkeur, enige bestuurlijke ervaring hebt en 

enthousiast bent en van goede wil om samen met ons, deze vereniging te gaan leiden dan ben jij de perfecte 

persoon voor de functie van voorzitter van onze vereniging. 

 

Voor de functie van bestuurslid algemeen/ evenementen zijn we op zoek naar een teamspeler die zich wil 
inzetten voor het (mede) organiseren van alle evenementen die we willen gaan organiseren. Vind je het leuk 
om iets te organiseren, mensen enthousiast te maken, oud-collega’s te (laten) ontmoeten en samen met ons 
de vereniging levend te houden dan ben jij de persoon die wij zoeken. 
 
De komende ALV zal in maart plaatsvinden. Wij willen heel graag dat we op de ALV de leden een nieuwe 
voorzitter kunnen laten kiezen en een nieuw bestuurslid algemeen. Voel je je aangesproken maar wil je eerst 
wat informatie over een van de functies, aarzel dan niet om contact te leggen met een van de bestuursleden. 
Telefonisch (nummers op de website of in de nieuwsbrief) of via het mailadres comutrecht@gmail.com . 
 

Wij rekenen erop dat we na maart een voltallig bestuur hebben. 

 Ben jij de man die dat waar gaat maken? 
 

Voor beide functies aanmelden bij de secretaris E: comutrecht@gmail.com 
 
 

Ledenraad. 
Onze huidige ledenraad bestaat uit Gerrit Goudkade - Dick Breeuwer en de voorzitter COM Utrecht. Op de 
aanstaande algemene ledenvergadering komt de zittingsduur van Gerrit en Dick aan de orde omdat zij dan 3 
jaar als ledenraad de afdeling vertegenwoordigden. Ook hier komt er een plek vacant en doen wij een oproep 
om u aan te melden voor deze belangrijke functie.  De ledenraad is het hoogste orgaan van de vereniging en is 
hun inbreng bepalend hoe het COM de komende jaren zal functioneren. 
 
Mededelingen ledenraad. 
Op 25 november 2021 heeft er een ledenraad plaatsgevonden. Deze vergadering was digitaal i.v.m corona 
maatregelen en is daarom alleen deelgenomen door de voorzitters. Vooraf waren er diverse zaken 
gecommuniceerd met de ledenraad leden Utrecht. Nb. De Ledenraad bestaat uit de voorzitters en 2 leden van 
de afdeling.  
Het belangrijkste onderwerp was het opstarten van het servicepunt Mariniersassociatie, de voortgang van het 
project ´Stip op de horizon´ en de verhogen van de contributie voor 2022 om meer middelen te hebben voor 
 ´ lief en leed´ en overige aktiviteiten.  
Inmiddels is het servicepunt Mariniersassociatie per 10 december 2021 in werking. 
 
*Korte uitleg contributie 
Al vele jaren was het bedrag van de contributie constant op € 24,50. Daarvan kregen de afdelingen € 0.25 per 
lid om te besteden voor L & L en € 4.50 per jaar per lid om aktiviteiten te bekostigen.  
 
De bijdrage is nu als volgt: € 2,50 per lid voor L & L en € 5.- per lid voor algemene kosten. 
Alles is duurder geworden, een bloemetje voor een zieke of een jubilaris e.d. of het uitgeven van  ´HouweZo´ 
en de Nieuwsbrief (papier en portokosten) en de stijgende kosten voor een aktiviteit, dat maakt  het 
noodzakelijk de jaarlijkse contributie aan te passen.  
Het merendeel van de ledenraad heeft ingestemd met een verhoging van de contributie van € 24.50 naar € 
27.50 per jaar. U heeft dit ook kunnen lezen in “HouweZo” van december 2021. Wij hopen dat u daar begrip 
voor kunt opbrengen.  

 
Niet betalende leden. 
Zoals eerder vermeld hadden 46 leden de jaarcontributie 2021 nog niet voldaan. Gelukkig hebben diverse 
leden alsnog gereageert en hun contributie betaald. Helaas hebben er nog 20 leden na diverse oproepen geen 
gehoor gegeven aan deze oproep. Jammer natuurlijk en zoals ik eerder vermelde, heeft het lid zijn van een 
vereniging ook zijn verplichtingen. Een vereniging kan niet zonder leden maar ook niet zonder contributie. 
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UITNODIGING JAARLIJKSE ALGEMENE 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 22 maart 2022 

Aanvang 19.30 uur   zaal open 19.00 uur 

Locatie:  Restaurant Darthuizen, Rijksstraatweg 315. 3956 CP Leersum 

Agenda  

1. Opening en herdenking overledenen door de voorzitter a.i. 

2. Mededelingen.  

3. Vaststellen van de agenda. 

4. Verslag ledenvergadering 28 september 2021. 

5. Jaarverslag 2021. Ligt voor de vergadering gereed of u kunt deze u opvragen vanaf 15 maart bij de 
secretaris via comutrecht@gmail.com  

6. Financieel verslag 2021. (Ligt voor aanvang vergadering gereed) 

7. Verslag kascontrole commissie. Financieel 2021 door de heer Rein Broman en Ruud Zwart.  

8. Verkiezing kascontrole commissie. Aftredend is Rein Broman. Ruud Zwart blijft aan. Gerrit Goudkade 
was reserve en wordt nieuw lid . Oproep voor reserve lid kascontrole. 

9. Begroting 2022. (Ligt voor aanvang vergadering gereed) 

10.  Verkiezing bestuursleden. 

De functie van voorzitter is vacant. (Bestuur hoopt een nieuwe kandidaat voor te stellen). 

De functie van bestuurslid algemene zaken is vacant. (Bestuur hoopt een nieuwe kandidaat voor te                          

stellen). 

11. Herverkiezing ledenraad.  ( Na 3 jaar is de ledenraad aftredend maar wel herkiesbaar.)  

Gerrit Goudkade geeft aan herkiesbaar te zijn.   Dick Breeuwer geeft aan te stoppen. 

(  Bestuur hoopt een nieuwe kandidaat voor te stellen). 

12. Coördinatie Lief en Leed. Oproep voor de vacature van aanspreekpunt voor Amersfoort en Veenendaal 
e.o. (zie toelichting Lief en Leed) 

13.  Wat verder ter tafel komt. 

14.  Rondvraag. 

15. Sluiting door voorzitter a.i               

 
 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 tevoren) 
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. 
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Voor de functie van lid en reserve lid kascommissie kan men zich zowel van tevoren als bij de behandeling van 
punt 8 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 Dick Zijlstra  
E:  dickzijlstra@hotmail.com 

 

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 één van de contactpersonen, of aan het 

bestuur afd Utrecht. Ook kunt u nu hulp vragen of contact zoeken via het servicepunt Mariniersassociatie. 

Deze is te bereiken via telefoon nr 088 956 3906 op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur. Zie ook 
HouweZo december 2021 bladzijde 5 
 
 

Koffiebijeenkomst met buffet. 
Omdat de nieuwjaarbijeenkomst door de Coronamaatregelen niet door kon gaan, 

nodigen we jullie uit een gezellig samenzijn bij Restaurant Darthuizen in Leersum op 
zondag 22 mei vanaf 11.00 uur. 

 
De kosten bedragen (door de hogere horecaprijzen) €18,- pp, hiervoor krijgt u Koffie 

met iets lekkers, één consumptie en een heerlijk chinees buffet. Maximaal 1 
introducee. 

Inschrijven voor 15 mei door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekening: 
NL93INGB0001337431 Penn Contact Oud Mariniers provincie Utrecht 

 
Ook als u niet blijft eten moet u zich aanmelden  bij: dickzijlstra@hotmail.com of tel: 0627375338 

 

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 noodzakelijk ook in vredestijd. 
Verzamelen om 11.00 uur. 
 
Lief en Leed. 
Aanspreekpunten. Op dit moment hebben we 2 personen nodig. Eén voor de regio Amersfoort en één voor de 
regio Veenendaal e.o. die ons kunnen ondersteunen.  
We zijn dan ook op zoek naar leden die tijd hebben om onze ogen en oren te zijn en een bezoekje kunnen 
brengen aan een oud en of actief dienende marinier die in zwaar weer terecht is gekomen, in de lappenmand 
zit of misschien iets leuks heeft te vieren.  
Kosten voor een presentje worden (in redelijkheid) natuurlijk, na overleg van de nota vergoed.   
Voor informatie kunt u natuurlijk contact op nemen met de coördinator L & L Dave Oltmans 06-25388873        
E: daveoltmans@ziggo.nl of bij één van onze bestuursleden. 
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Oproep deelname werkgroep Stip op de Horizon. 
Er hebben zich al enkele leden uit andere afdelingen aangemeld om zitting te nemen in de werkgroep ‘Stip op 
de Horizon’ maar nog geen vertegenwoordiger van de afdeling Utrecht. Als u mee wil denken aangaande de 
veranderingen/ verbeteringen van het COM geef u dan z.s.m op bij onze secretaris zodat we ook vanuit onze 
afdeling inbreng kunnen hebben in dit proces.  
 
Er zijn 16 voorstellen ingebracht door de IMSO ter ondersteuning van veranderende processen en structuur 
van het COM aangaande het project ´stip op de horizon ´. Aangezien er nog een paar sessies moeten 
plaatsvinden binnen de afdelingen, is besloten dit dit op te pakken als alle sessies zijn geweest en er een 
verslag is gemaakt. Wel is er een besluit genomen over de contributie voor 2022.  
 

Erewacht 
1. Protocol erewacht.   

Bij het ouder worden vraag je jezelf wel eens af of alles geregeld is voor het geval je komt te overlijden. Weten 

uw nabestaanden bijvoorbeeld hoe u uw eigen uitvaart geregeld zou willen hebben. Staat dat op papier, samen 

met alle andere dingen die u geregeld wilt hebben, muziek, sprekers, koffie en thee of wat anders achteraf. 

 

Heeft u er wel eens nagedacht of u met militair ceremonieel begraven of gecremeerd wilt worden. Oud-

collega’s die een Erewacht vormen of meelopen met de kist naar de aula of de begraafplaats.  

Hoe regel je dat dan? 

 

a.  Er is een protocol waar het ceremonieel in omschreven is. Een bijlage daarbij is een 

invulformulier dat u kunt invullen en daarmee uw wensen kenbaar maakt. Dat maakt dat uw 

nabestaanden op de hoogte zijn van uw wensen en contact kunnen opnemen met het bestuur 

om te bezien of wij aan uw wensen voor uw uitvaart of crematie kunnen voorzien. Deze bijlage 

kunt u opvragen bij de secretaris. 

 

b. Neem contact op met uw eigen afdeling van het COM en maak uw wensen bekend. In overleg 

is er veel mogelijk.  

 

2. Oproep leden erewacht. Om dat mogelijk te maken zijn er oud-collega’s nodig die bereid zijn om dit te 

doen en oproepbaar zijn wanneer er iemand komt te overlijden. In vorige nieuwsbrieven en op de 

website is al vaker een vraag uit gezet of er oud-mariniers zijn die de Erewacht willen versterken. Als er 

meerdere personen zijn hoef je niet iedere keer aanwezig te zijn, dan kunnen we de inzet doseren naar 

gelang mensen kunnen of willen en dan hoeven ook de bestuursleden dit niet altijd te doen. 

 

Gelukkig is het ook geen bezigheid die iedere week voor komt. Als u de vraag; “Wilt u zelf een uitvaart met 

militair ceremonieel” met ‘JA’ zou beantwoorden en u bent in het bezit van het COM Tenue, al dan niet met 

versierselen, reageer eens op een oproep van uw voorzitter voor ondersteuning in een Erewacht.  

Heeft u vragen of twijfels, neem contact op met comutrecht@gmail.com of bel een van uw bestuursleden, de 

telefoonnummers staan op de site of in de nieuwsbrief. Daar zijn we voor. Voor u en met u. 
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Dan nog een weetje over: 

Het vouwen van de vlag. De vlag wordt als volgt gevouwen: 

a. Twee vlaggendragers pakken de vlag vast in de lengterichting met één hand op de scheiding van rood 
en wit, en met de andere hand aan het einde van het blauw; 

b. De vlag wordt nu overlangs dichtgevouwen zodanig, dat wit opgesloten wordt tussen rood en blauw; 
c. Met rood boven, wordt de vlag vervolgens tweemaal dubbelgeslagen zodanig, dat het blauw boven 

komt te liggen (lus en touw aan de broekingzijde bovenop).  
 

Het vouwen van de vlag op de Amerikaanse manier: 
1. De vlag wordt opgetild door de draagploeg en strak boven de              

kist gehouden. 
2. De buitenste twee die het rode gedeelte vasthebben pakken de 

vlag, met de buitenste hand, bij de overgang rood naar wit. 
3. Als dit gebeurd is, laat de rest rood los en pakt de vlag ook bij deze 

overgang om vervolgens in een vloeiende beweging de vlag over te 
brengen naar blauw. 

4. Blauw neemt de vlag over en de personen die aan de kant van rood 
stonden pakken de vlag weer onderaan vast en trekken hem weer 
strak. 

 

Uitgangspositie rood boven, blauw beneden 
1. De vlag wordt vanaf het hoofdeinde in een driehoek opgevouwen 

en steeds doorgegeven. Personen die niets meer vasthouden nemen de houding aan. 
2. De commandant draagploeg stopt het laatste stukje in de opening van de vlag en neemt hem dan over. 

Hierdoor is de driehoek aan de buitenkant blauw.  
 
Vooruitblik 2022. 
 

Akticiteit Datum Locatie Bijzonderheden 

Algemene ledenvergadering 22 Maart Restaurant Darthuizen Leersum Zaal open 19.00 uur 

Dodenherdenking 4 mei Begraafplaats St. Barbara Erewacht verz 11.00 uur 

Koffiebijeenkomst met buffet 22 mei Restaurant Darthuizen Leersum Aanvang 11.00 uur 

    

 
Bestuur 

Voorzitter a.i Gert krijger 06 22 72 58 37 g-krijger@kpnmail.nl 

Secretaris Piet van Geresteijn 06 15 89 18 67 comutrecht@gmail.com 

Penningmeester Dick Zijlstra 06 27 37 53 38 dickzijlstra@hotmail.com 

webmaster Gert Krijger 06 22 72 58 37 g-krijger@kpnmail.nl 

Algemene ondersteuning Vacant   

Coordinatie L & L Dave Oltmans 06 25 38 88 73 daveoltmans@ziggo.nl 

Ledenraad Gerrit Goudkade 06 54 94 10 76 goudkade@freeler.nl 

Ledenraad Dick Breeuwer 0343 57 85 53 dickenbirgitta.breeuwer@kpnmail.nl 

 
Verklaring:  IMSO = indentiteitsgroep marinier specialeoperaties. 
  L & L  = Lief en leed 
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