De Band
Uitnodiging voor de jaarvergadering 2020
(verslagjaar 2019)

Zaterdag 7 maart 2020
aanvang 15.00 uur

Haarlemmerstraatweg 183
2065 AE Haarlemmerliede

Datum

24 januari 2020
Van

Afdeling Noord-Holland
Secretariaat
BNMO, Kennemerstraatweg 298, NL-1851 BH Heiloo

Aan de algemene ledenvergadering
BNMO Noord-Holland

Kennemerstraatweg 298
1851 BH Heiloo
Telefoon: 06-51758710
E-mail: p.glas@bnmo.nl
Kenmerk
-

Onderwerp

Jaarvergadering BNMO – Noord-Holland

Bijlage(n)

Geacht BNMO-lid,
Het bestuur van BNMO afdeling Noord-Holland nodigt u van harte uit voor de algemene
ledenvergadering op zaterdag 7 maart 2020.
Hotel-Restaurant “de Zoete Inval”
Haarlemmerstraatweg 183, 2065 AE Haarlemmerliede
Telefoonnummer: 023-3433333
Aanvang 15.00 uur (zaal open: 14.30 uur)
Deelname aan de algemene ledenvergadering is kosteloos. Na afloop is er een borrel met
aansluitend een diner, de bijdrage is 25,00 euro per persoon (inclusief 3 consumptiemunten).
U kunt zich uitsluitend aanmelden:
• Komt u alleen naar de algemene ledenvergadering. Bel of e-mail de secretaris: Pieter Glas,
06-51758710, p.glas@bnmo.nl
• Voor deelname aan de borrel en het diner maakt u als eigen bijdrage 25,00 euro per persoon over.
• Voor de leden die ook gebruik maken van de bus is de bijdrage 30,00 euro per persoon.
Graag uw bijdrage overmaken op rekeningnummer: NL71 ABNA 0475 1136 24 van de
penningmeester BNMO, De Kwakel. Door de betaling is uw aanmelding definitief.
Aanmelden kan tot en met 21 februari 2020.
Vermeld de opstapplaats bij uw overmaking. Opstapplaatsen en vertrektijden zijn: 13.15 uur
achterkant station Hoorn; 14.00 uur parkeerterrein Van der Valk Akersloot.
Programma en agenda voor de algemene ledenvergadering treft u aan als bijlage van deze
uitnodiging. Een actueel overzicht van bestuur en contactpersonen is aan de achterzijde
van deze brief afgedrukt.
Met hartelijke groet,
Namens het bestuur van BNMO – Noord-Holland
Pieter Glas, secretaris

PROGRAMMA 7 MAART 2020
14.30 – 15.00 Ontvangst met koffie en gebak
15.00 – 16.30 Vergadering
16.30 – 17.00 Borrelen
17.00 – 20.15 Diner: driegangenkeuzemenu met koffie/thee toe

AGENDA
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Ingekomen stukken en mededelingen en berichten van verhindering
4. Notulen algemene ledenvergadering van 9 maart 2019
5. Jaarverslag secretaris
6. Jaarverslag penningmeester
7. Begroting 2020
8. Verslag kascontrolecommissie: mevrouw Reemer-Wind en de heren
De Rooij, Van der Scheer en Snijder.
9. Verkiezing leden kascontrolecommissie 2020
10. Bestuurszaken/Benoeming bestuursleden:
• Diverse vacante bestuursfuncties (bestuursleden en voorzitter).
- de heer W.J. (Willem) Holierook is als bestuurslid bereid de
functie van voorzitter ad interim waar te blijven nemen, voor een
periode van een jaar (2020-2021).
- Het bestuur stelt voor benoeming van mevrouw Y. (Yvonne)
Aarbodem-Vogelzang als lid van het Noord-Hollandse
afdelingsbestuur op eigen verzoek aan te houden.
11. Wat verder ter tafel komt
12. Rondvraag
13. Uitreiking Bondsonderscheidingen langdurig lidmaatschap
14. Sluiting vergadering

Notulen Jaarvergadering 2019 BNMO afdeling Noord-Holland
De jaarvergadering is gehouden op zaterdag 9 maart 2019 in de Zoete Inval, Haarlemmerliede.
1. Opening
Pieter Glas opent als vicevoorzitter de
vergadering en heet alle aanwezigenhartelijk welkom. Een speciaal woord van
welkom aan algemeen voorzitter Bert
Dedden en zijn echtgenote en van afdeling Utrecht voorzitter Herman Tenten
en bestuurslid Sebastiaan van Nieuwenhuizen.

tie Centrum, deelname aan de prestatietocht Break Out Run en een kennismakingsworkshop voor de beginnende
mountainbiker.
Wat ons zorgen baart is het hoge aantal
annuleringen voor deelname aan begeleidingsprogramma’s en de daarbij behorende kosten voor de BNMO. We willen u
oproepen om u hiervan bewust te zijn.

Allereerst herdenken wij alle leden die
in 2018 overleden zijn. Ook bij het overlijden van Piet van de Laar wordt stilgestaan. Piet zou dit jaar jubilaris zijn,
vandaag is Betty van de Laar met haar
beider dochters aanwezig.
We houden een minuut stilte.

De afdeling Identiteitsgroep Politie werd
op eigen verzoek de afdeling BNMO Politie. De afdeling heeft nu een kleine 200
leden. In 2019 zal in overleg met het afdelingsbestuur van BNMO Politie gekeken
worden naar de omzetting tot een volwaardige afdeling binnen de BNMO.

De vicevoorzitter nodigt algemeen voorzitter Bert Dedden uit de jaarrede uit te
spreken.
Hieronder treft u de integrale tekst aan:

Per 1 mei werd de nieuwe Algemene
Verordening Gegevensbescherming
(AVG) van kracht. Voor de BNMO betekende dit dat uitgezocht moest worden
wat dit voor de vereniging voor consequenties had. Zo werd onder meer voor de
afdelingen een instructie opgesteld en
werd een Verwerkingsovereenkomst met
de Basis opgenomen in de nieuwe Dienstverleningsovereenkomst 2019-2021.

In het jaar 2018 heeft de BNMO veel kunnen bereiken. We hebben nieuwe begeleidingsprogramma’s en (sportieve) activiteiten ontwikkeld en aangeboden, we zijn
nieuwe samenwerkingen aangegaan en
hebben bestaande samenwerkingsverbanden bestendigd. Verder hebben we de
eerste stappen gezet in de voorbereiding
op ons 75-jarig jubileum in 2020.
Gedurende het jaar werden nieuwe begeleidingsprogramma’s ontwikkeld en
uitgevoerd. Zo werd in januari voor het
eerst de laagdrempelige tweedaagse
workshop ‘Ik en mijn hulphond…’ georganiseerd. De afdeling BNMO Politie ontwikkelde diverse nieuwe programma’s
“en voor de contactpersonen bij de afdeling BNMO Politie is voor het eerst de
nuldelijnstraining bij de Basis aangeboden. Nieuwe sportieve activiteiten waren
er in 2018 ook, zoals deelname aan de
Nijmeegse Vierdaagse, een duikclinic in
samenwerking met het Militair Revalida-

Ook in 2018 zijn we “Samen sterk”:
- De BNMO heeft op 15 mei een overeenkomst gesloten met de Nederlandse
Politie Bond (NPB). (Ex)politiemedewerkers met een beroepsziekte, die lid zijn van de NPB kunnen
op kosten van de NPB twee jaar lid
worden van de BNMO. Vervolgens
moet men besluiten al dan niet op eigen kosten lid te blijven. Met de ACP
(politievakbond) is afgesproken dat zij
leden zal gaan doorverwijzen.
- Met het Thuisfront Comité is afgesproken dat de BNMO met behulp van een
promotiefilmpje de bezoekers van de

thuisfrontdagen zal gaan informeren
over de BNMO.

daarmee de continuïteit in het geding zou
komen.

- De BNMO zal nadrukkelijk worden
betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van de in Nederland te organiseren Invictus Games 2020.

In overleg met de heer Knook is in het
kader van juridische dienstverlening
aan de BNMO een nieuwe overeenkomst
afgesloten voor 2019. Hierin is vastgelegd
dat de heer Knook juridische advisering
via de Kareoler of Nieuwsbrief zal blijven
verzorgen en dat hij bij uitzondering en in
overleg een nieuwe zaak kan aannemen
indien er sprake is van financiële of publicitaire winst voor de BNMO. Per 1 januari
2019 is nog sprake van 15 openstaande
dossiers, waarvan de verwachting is dat
deze begin 2019 door de heer Knook zullen zijn afgehandeld.

- Om de naamsbekendheid van de BNMO
te vergroten is met het Ministerie van
Defensie en het ABP afgesproken dat
bij de uitnodiging voor het bijwonen
van de MOD dagen een folder over het
bestaan en de betekenis van de BNMO
wordt meegestuurd. Verder is de
BNMO betrokken in de voorbereiding
van de MOD dagen voor 2019.
Het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) en de
BNMO hebben op 14 december een intentieverklaring voor de periode 2019-2021
ondertekend. Eén van de in de intentieverklaring opgenomen afspraken is om
gezamenlijk invulling te geven aan de
herdenking en viering van 75 jaar vrijheid in het kader van het jubileumjaar
van de BNMO in 2020.
Van het vfonds ontving de BNMO eind
december het bericht dat de subsidieaanvraag 2019 is gehonoreerd. De BNMO is
het vfonds zeer erkentelijk hiervoor.
De subsidie voor 2019 voor de BNMOvereniging (Hoofdbestuur en Afdelingen)
is met € 16.745 iets minder ten opzichte
van 2018. Daarentegen kunnen de afdelingen gedurende 2019 projectaanvragen
indien in het kader van verjonging en
verbreding bij het Fund4U.
Het aantal begeleidingsdagen is in 2019
met 250 dagen verminderd ten opzichte
van 2018.
De subsidie voor verenigingsondersteuning is flink naar beneden bijgesteld, zoals het vfonds had verzocht. Het Hoofdbestuur heeft het vfonds laten weten dat
verdere afbouw niet mogelijk is, omdat

Het aantal leden bedroeg op 1 januari
2019 in totaal 3.789 leden. De vereniging
telt verder 36 donateurs. Op 1 januari
2018 bedroeg het ledenaantal nog 3.952
leden. Het ledenaantal is uiteindelijk dus
met 163 leden gedaald. Deze daling
wordt grotendeels door overlijden van
oudere leden veroorzaakt. Het aantal
leden van wie we afscheid hebben moeten
nemen vanwege het niet betalen van hun
contributie bleef in 2018 beperkt tot 58
leden.
De commissies van de BNMO hebben het
afgelopen jaar weer veel werk verzet. In
de Commissies zitten leden uit de afdelingen. De voorzitter is een lid van het
Hoofdbestuur.
De Commissie Kameraadschap heeft
landelijk drie activiteiten georganiseerd,
het BNMO Center Parcs Weekend, een
dagje Archeon in Alphen a/d Rijn en de
Winter Efteling. Zowel het BNMO Center
Parcs Weekend als de Winter Efteling
trok veel leden met het gezin. Het Archeon werd minder goed bezocht en wordt in
2019 daarom ook niet herhaald. Vanwege de kosten heeft de BNMO besloten om
het BNMO-weekend in een vakantiepark
niet te herhalen. Daarvoor in de plaats
komt een ééndaagse activiteit.

De Commissie Sport & Evenementen
heeft op het sportieve vlak regelmatig
samengewerkt met andere organisaties,
zoals met de Wounded Warriors, het
duiksportteam Bert Kruis, het MRC en
Bikeflex Academy. Met de Friends of Walking kijken we terug op een geslaagde
Challenge wandelprestatie. Verder deden
we mee aan de Grebbeberg, de Airborne
wandeltocht, met de afdeling BNMO Politie namen we deel aan de Break out Run
en met deelname aan een aantal bestaande wandelevenementen werden
BNMO leden gesignaleerd.
Voor 2019 heeft de commissie weer de
nodige bestaande en nieuwe activiteiten
gepland staan. Houdt daarvoor de
nieuwsberichten via de Kareoler, website
en Facebook goed in de gaten!

De Commissie Zorg voor Elkaar richt
zich op het Nuldelijnsondersteuning systeem en het contactpersonen netwerk. De
laatste twee kwartalen van 2018 hebben
de nuldelijnshelpers ruim 100 personen
bijgestaan, waaruit duidelijk de behoefte
blijkt aan deze vorm van ondersteuning.
De Commissie Trainings- en Begeleidingsdagen heeft in samenwerking met
de Basis de Activiteitengids 2019 tot
stand gebracht. De gids heeft in het midden katern een overzichtskalender gekregen, zodat in een oogopslag duidelijk is
welk programma wanneer in het jaar
plaatsvindt. Wist u dat u de gids ook op
onze website in kunt kijken? In 2019 is
voor ieder programma een leaflet ontwikkeld met daarin meer informatie over
het programma. Deze leaflets kunt u terugvinden op de website van de Basis.
In het kader van Belangenbehartiging
en Kennis van Zaken heeft het Rondtafeloverleg over de Veteranennota 20172018 plaatsgevonden. Het is goed te constateren dat de BNMO diverse malen in de
Nota wordt genoemd. Verder wordt in de

Nota niet alleen aandacht geschonken
aan veteranen, ook wordt ingegaan op de
positie van de Militaire Oorlogs- en
Dienstslachtoffers en hun relaties. De afdeling Noordoost Nederland heeft in een
brief aan het Hoofdbestuur aandacht gevraagd voor de problematiek rondom
Chroom 6. Het Hoofdbestuur heeft op basis hiervan een aantal actiepunten geformuleerd, waarvan de belangrijkste is
dat onderzoek zal plaatsvinden of er binnen deze groep behoefte bestaat aan ondersteuning door de BNMO. Verder heeft
de afdeling onderzoek gedaan onder de
niet actieve leden binnen de eigen afdeling. Een plan van aanpak ten behoeve
van aanbevelingen in het rapport zal in
de commissie worden opgepakt.

De Commissie Communicatie was met
de stand vertegenwoordigd tijdens diverse evenementen. De commissie is bijna
klaar met de aanpassing van de website
en de sociale media. Naar verwachting
zal de nieuwe website voorjaar 2019
worden gelanceerd. De nieuwe folder is
januari 2019 verschenen. De commissie is
verder bezig om een nieuwe film te maken over de BNMO in het kader van het
naderende 75-jarig jubileum in 2020.
Begin 2019 zal een werkgroep worden
samengesteld die het jubileumjaar verder
zullen uitwerken, voorbereiden en (mede)
uitvoeren. Ook binnen de afdelingen
wordt al hard nagedacht over de jubileumvieringen.
Op 3 maart organiseerde de Commissie
Fondsenwerving een informatiebijeenkomst, waarin de afdelingsbesturen uitleg
hebben gekregen hoe om te gaan met het
ontwikkelde werkplan en de toolkit. Op
16 februari 2019 vindt een vervolg plaats.
Last but nog least werd de Audrey Hepburn trofee dit jaar uitgereikt aan BNMO
lid Edwin de Wolf.

Dames en heren,
Terugkijkend op 2018 kunnen we concluderen dat de BNMO zich blijft ontwikkelen. Nieuwe begeleidingsprogramma’s,
activiteiten en evenementen werden aangeboden. Verbeteringen worden doorgevoerd. Nieuwe samenwerkingsverbanden
werden aangegaan en bestaande samenwerkingsverbanden werden bestendigd.
Dank aan iedereen die ook dit jaar zich
vrijwillig heeft ingezet voor de BNMO. De
leden roepen wij op vooral deel te nemen
aan de programma’s en activiteiten die
voor u worden georganiseerd. Gezamenlijk zijn wij de bond; want Samen staan
wij sterk!
2. Agenda
Aan de orde is de agenda en deze wordt
ongewijzigd vastgesteld.
3. Ingekomen stukken
Bij de ingekomen stukken waren berichten van verhindering van jubilarissen en
leden: Van Eijsden, Loopeker, ReemerWind en Valkering. Tevens wensten zij de
aanwezigen een goede vergadering toe.
4. Notulen
De notulen van de jaarvergadering van 10
maart 2018 werden behandeld. Verder
waren er geen op- of aanmerkingen en
werd door de vergadering goedgekeurd.
5. Jaarverslag secretaris
Het jaarverslag van de secretaris werd
behandeld; er waren geen op- of aanmerkingen en werd door de vergadering
goedgekeurd.
6+7. Jaarverslag penningmeester + begroting 2019
Het financieel verslag 2018 en de begroting 2019 leverde voor de penningmeester geen op- of aanmerkingen op.
8. Verslag kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie bestaande uit:
de heer Van der Scheer (voorzitter) en

dames Van der Borden en Reemer-Wind,
hebben de werkzaamheden van de penningmeester gecontroleerd. De boekhouding werd bij monde door de heer Van
der Scheer van een positief advies voorzien. Met zeer warme woorden prees de
heer Van der Scheer het werk van de
penningmeester en vroeg applaus voor
het bestuur, waarmee het bestuur door de
vergadering werd gedechargeerd.
9. Verkiezing kascontrolecommissie
Aansluitend werd de kascommissie gekozen voor het komende jaar en die bestaat
uit: de heren Van der Scheer en De Rooij.
Dames Van der Borden, Reemer-Wind en
de heer Snijder zijn reserve.
10. Bestuurszaken
• Het bestuur stelt de heer W.J. (Willem) Holierook voor als lid van het
Noord-Hollandse afdelingsbestuur.
De benoeming geldt voor een periode van vier jaar (2019-2023). De
vergadering stem in met de benoeming van de heer Holierook.
Algemeen voorzitter Bert Dedden vraagt
de heer Holierook de functie van voorzitter waar te nemen. De heer Holierook
is bereid dat ad interim in te vullen.
•

De heer Jan Rost is als voorzitter per
1 januari 2019 om persoonlijke redenen teruggetreden. Het afdelingsbestuur dankt de heer Rost voor zijn
inzet de afgelopen zes jaar.
Algemeen voorzitter Bert Dedden
spreekt de heer Rost toe en dank hem
namens het hoofdbestuur van de BNMO.
Hierna volgen de afscheidscadeaus en
bloemen. Jan Rost blijft wel actief als
contactpersoon.
•

Het bestuur geeft aan dat mevrouw
Yvonne Aarbodem-Vogelzang heeft
aangegeven dat zij graag een bijdrage
aan de BNMO wil leveren. Zij heeft
inmiddels een vergadering en bijeenkomst bijgewoond. Het bestuur heeft
mevrouw Aarbodem aangeboden het

komende jaar kennis te nemen van alle onderdelen op het gebied van bestuurs- en vrijwilligerswerk zodat zij
zich kan oriënteren op alle facetten
van de BNMO.
Yvonne Aarbodem wordt veel succes
gewenst.
11. Wat verder ter tafel komt
De vicevoorzitter vraagt aandacht voor
het volgende:
• Vanuit de Basis in Doorn zijn een
aantal BNMO-programma’s nog de
komende maanden beschikbaar.
• Stelt voor de vergadering een keuze
te maken tussen:
- 27 september: Taptoe Rotterdam
of
- 11 oktober: contactmiddag,
afsluitend diner in de Zoete Inval.
27 september of 11 oktober is afhankelijk van het aantal beschikbare bestuurders en/of vrijwilligers. Als tijdens de algemene vergadering blijkt

dat onvoldoende capaciteit beschikbaar is voor begeleiding van de Taptoe, wordt 27 september geannuleerd
en wordt 11 oktober de herfstactiviteit.
Arie en Truus de Wit stellen zich beschikbaar om de Taptoe mee te helpen organiseren en begeleiden. De vergadering
stemt in met 27 september 2019 Taptoe,
hiermee vervalt 11 oktober als contactmiddag.
12. Rondvraag
Geen.
13. Uitreiking Bondsonderscheidingen
De aanwezige jubilarissen krijgen de
Bondsonderscheidingen opgespeld.
14. Sluiting
De vicevoorzitter sluit om 16.30 uur de
vergadering

Jaarverslag 2019 secretaris afdeling Noord-Holland
Algemene ledenvergadering
De ledenvergadering werd op zaterdag 9 maart 2019 gehouden in de Zoete Inval in Haarlemmerliede.
Bestuur
Het bestuur bestond in 2019 uit: Pieter Glas, Willem Holierook en Jaap Hoogenboom.
•
•
•
•
•
•

Er werd 23 keer vergaderd. Deze vergaderingen waren als volgt verdeeld:
Algemene jaarvergadering: 1
Bestuursvergadering: 12
Bestuurlijk overleg: 4
Bondsraad: 2
Voorzittersoverleg: 2
Contactenpersonenvergadering: 2
Buiten de genoemde vergaderingen en overleggen was het bestuur verder vertegenwoordigd in
diverse BNMO-gremia als Financiële Commissie; Commissie Kameraadschap; Commissie ‘Zorg voor
Elkaar’; Commissie Communicatie; werk- en projectgroepen en dergelijke.

•
•
•

•
•
•
•
•

Activiteiten en vertegenwoordiging in 2019
Zaterdag 9 maart was aansluitend aan de jaarvergadering ons diner in De Zoete Inval in Haarlemmerliede.
Zaterdag 4 mei: Stille omgang op de Nieuwe Ooster in Amsterdam.
Vrijdag 24 mei: lente-activiteit. Was een bezoek aan Bronbeek bij Arnhem, het museum en kenniscentrum van Nederlands koloniale geschiedenis. Met 65 personen eerst geluncht in De Zoete Inval,
daarna per bus naar Bronbeek. Op eigen gelegenheid werd museum en tuin bezocht. Daarna was
het tijd voor een drankje op het terras van de Kumplan en werd aansluitend een Indische rijsttafel
geserveerd.
Vrijdag 12 juli: zomeractiviteit. Met ruim 80 personen eerst geluncht in De Zoete Inval, daarna per
bus naar Loosdrecht. Onder barre weersomstandigheden werd gevaren op de Vecht en aan boord
werd gedineerd.
Donderdag 15 augustus vertegenwoordigde wij de landelijke BNMO bij de kranslegging in Den
Helder bij de herdenking aan de capitulatie van Japan en alle gevallenen in Zuidoost-Azië en daarmee het einde van de Tweede Wereldoorlog.
Vrijdag 27 september was onze herfstactiviteit naar Taptoe Rotterdam. Met als start en finish De
Zoete Inval, Haarlemmerliede waar het diner werden genoten.
Zaterdag 23 november was besloten contactavond met nieuwe leden. Deze werd gehouden in De
Zoete Inval. Tijdens diverse presentaties werd er gezamenlijk gedineerd.
Vrijdag 20 december: met ruim 100 deelnemers hebben we ons jaarlijks kerstdiner gevierd. Ook dit
jaar weer werden wij culinair verwend en verrast door de keukenbrigade van ‘De Zoete Inval’.
Pieter Glas, secretaris

Datum 02-01-2020

Stichting de Basis Doorn
Afdeling Noord-Holland 05
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Noord-Holland 05

Balans
Debet

Rekening

Omsc hrijving

05100

Algemene reserve
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82201 Bijdragen leden algemeen
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82101 Bijdrage BNMO

Lasten Totaal:
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-267,22
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-1608,57

-220,70

-304,64

190

-245,00

-742,40

45331 Eigen vervoer

45332 Busvervoer/div. intree

-960,00

45220 Communicatie kosten
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Periode 0 t/m 12

BNMO 2019

-811,55

1665,00

1665,00

-2476,55

-76,34

-220,75

-2179,46

310

-2584,57

3040,00

3040,00

-5624,57

-1589,87

-1400,00

-2634,70

350

11042,90

-22446,52

Contactdagen

-1321,22

1537,50

1537,50

-2858,72

-617,05

-293,90

-308,87

-1638,90

320

-1414,60

1330,40

1330,40

-2745,00

-1522,00

-1223,00

370

-5271,68

3470,00

3470,00

-8741,68

-183,00

-490,00

-240,00

-303,93

-211,75

-7313,00

360

38582,90

-39091,19

-508,29

38.582,90

11.042,90

27.540,00

-39.091,19

-2.218,00

-2.950,94

-5.943,82

-2.316,17

-2.381,70

-1.236,92

0,00

-1.208,35

-48,99

-1.400,00

-19.386,30

TOTAAL:

-50,00

-500,00

140

0,00

190

-170,00

-1150,00

210

-50,00

-700,00

220

Lasten Totaal: 100 / 200 / 300
Baten Totaal: 100 / 200 / 300

Rendement:

Baten Totaal:

82900 Bankopbrengsten en rente

82309 Overige specifieke opbr.
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

-4050,00

-7700,00

Besturen

-2290,00

8220,00

-1360,00 27520,00

-2900,00

-9295,00

Ledencontact

-6395,00

0,00

6750,00

2250,00

-6750,00

-425,00

-1200,00

82201 Bijdragen leden algemeen

0,00 27520,00

-2900,00

-160,00

-520,00

-1470,00

-225,00

4500,00

0,00

-6395,00

-1800,00

-800,00

-1600,00

-600,00

-50,00

-225,00

Jub. Subsidie Vfonds

19.300,00

82102 Subsidie Vfonds

-1360,00
8.220,00

-2290,00

-200,00

-600,00

-10,00

82101 Bijdrage BNMO

-4050,00

-300,00

45399 Overig kosten algemeen

Lasten Totaal:

-500,00

-150,00

45392 Representatiekosten
-70,00

-420,00

-550,00

-300,00

45332 Busvervoer/div.

45331 Eigen vervoer

45220 Communicatie kosten

45210 Porti

45150 Automatisering

-170,00

-130,00

-4600,00

340

-2800,00

-2800,00

310

-1600,00

1200,00

1200,00

-220,00

-3100,00

350

-860,00

3000,00

3000,00

-3860,00

-200,00

-340,00

15550,00

-30575,00

Contactdagen

-2700,00

4200,00

4200,00

-6900,00

-80,00

-1800,00

-300,00

-220,00

-800,00

-3700,00

320

-25,00

-1900,00

370

-1205,00

900,00

900,00

-2105,00

-180,00

-4160,00

4000,00

4000,00

-8160,00

-200,00

-350,00

-550,00

-250,00

-190,00

-620,00

-6000,00

360

-1.550,00

-26.800,00

TOTAAL:

23.770,00

-47.570,00

0,00

47.570,00

15.550,00

4.500,00

19.300,00

8.220,00

-47.570,00

-3.075,00

-2.160,00

-6.090,00

-2.295,00

-2.970,00

-1.310,00

0,00

-1.320,00

-250,00

-750,00

130

45120 Drukwerk, cartridge, papier

0,00

120

0,00

-1450,00

-1600,00

110

45110 Kantoorbenodigheden div.

43129 Overig Catering kosten

43121 Catering

activiteitencode:►

Noord-Holland 05

BEGROOT
2020 Herzien

Jubilarissen 2020

75 jaar

M. Hordijk-van der Linden
P.A. van der Schoof-Francken
R. van Vuure - Lie-Kwie-Sjoe

Haarlem
Haarlem
Amsterdam

70 jaar

J.H. Braun
N.A. Kortenoeven
P. Mol

Beverwijk
Heerhugowaard
Amsterdam

65 jaar

A.M. Visscher-van der Aar

Hoofddorp

60 jaar

E.M.H. Vink-Steffen

Haarlem

50 jaar

J.P. Hof
J.C.S. Hoogenboom
J.W. van Linge
H.J. Loek
E. van Munster
A.T. Prins-Geertsema
C.J. Roest
H.F. Roosendaal-Dallinga
C.A. Verheem-Stokman

Tuitjenhorn
De Kwakel
Amstelveen
Bovenkarspel
Badhoevedorp
Wormer
Julianadorp
Heemskerk
Haarlem

25 jaar

Th.H. Ruwe
A.C. de Ronde-Beun
P. Veldhoen
M. Winkel

Almere
Den Helder
Purmerend
Almere

10 jaar

R. Brons
J. Benjamins
J.G.P. Lucas
A.J. Bouterse
I.D. Borucu
P H. Stupers
J.W.G. Boes
N.C. Kors
A.A. Jongebloed
D. Koning
L.C. Persenaire

Brunssum
Amsterdam
Aalsmeer
Schagen
Amsterdam
Den Helder
Harmelen
Haarlem
Alkmaar
Amsterdam
Purmerend

Bestuur en contactpersonen

Voorzitter ad intrim

Secretaris

Penningmeester

W.J. Holierook
Engels Gras 60
1991 JZ VELSERBROEK
023-5245627 / 06-41455021
w.holierook@gmail.com

P. Glas
Kennemerstraatweg 298
1851 BH HEILOO
06-51758710
p.glas@bnmo.nl

J.C.S. Hoogenboom
Cyclamenlaan 11
1424 AB DE KWAKEL
0297-564641 / 06-22703364
jh.hoogenboom@caiway.net

020-6427642

b.h.vdreijden@kpnplanet.nl

Kandidaat bestuurslid

Y. Aarbodem-Vogelzang
Th. Majofskistraat 122
1065 SZ AMSTERDAM
020-6693600 / 06-50933398
y.vogelzang3@upcmail.nl

Contactpersonencoördinatie (Amsterdam e.o.)

Bert van der Reijden

Contactpersonencoördinatie (Noord-Holland/deel van Flevoland)

Willem Holierook

023-5245627 / 06-41455021

w.holierook@gmail.com

0224-215621 / 06-53374836
020-6427642
020-6191149
072-5625443 / 06-40098738
0223-758014 / 06-51912454
0320-223317 / 06-24442563
020-6333885 / 06-15230520
072-5614546
0223-610276

ad.bouterse@hetnet.nl
b.h.vdreijden@kpnplanet.nl
cohenvankasteel@gmail.com
c.feber7@upcmail.com
hanshummel@quicknet.nl
mderooy@planet.nl
pzwieten@icloud.com
r.peereboom@live.nl
blaney-davidson@quicnet.nl

Contactpersonen

Ad Bouterse
Ellie van der Reijden
Coen en Hennie van Kasteel
Cor de Feber
Hans Hummel
Marijn en Gerrie de Rooij
Piet van Zwieten
Rein Peereboom
Saida Blaney-Davidson

Bankrekeningnummer van afdeling Noord-Holland: NL71 ABNA 0475 1136 24
ter attentie van penningmeester BNMO, De Kwakel

Doorgeven adreswijziging BNMO Ledenadministratie - Doorn | 0343-474 121 | leden@tvo.bnmo.nl

