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Zie presentielijst Regimentsjaardag
Kol. L. de Lange

1. Opening van de vergadering
De Secretaris opent de vergadering en verwelkomt de aanwezigen. Er wordt kort
ingegaan op de Corona maatregelen en het ondanks dat toch doorgaan van deze
belangrijke AV. Helaas is de Voorzitter verhinderd en heeft hij de Secretaris
verzocht deze AV te leiden.
2. Mededelingen van het bestuur
Vanwege de verschillende wijzigingen en de niet goed werkende huidige wijze zijn
alle aanwezige leden stemgerechtigd. Stemmen doen we deze keer bij
handopsteken.
3. Jaarverslag vorige AV (2019)
De notulen van de vorige AV zijn ter hand gesteld aan de aanwezigen. Bij
handopsteken worden deze notulen geaccordeerd.
4. Jaarverslag 2019-2020
Secretaris laat middels de presentatie de wijzigingen in het Veteranenlandschap
zien. Verder gaat hij in op de zeer beperkte activiteiten van de afgelopen twee
jaar en de impact van Corona op onze vereniging (oa geen doorgang AV 2020).
De mogelijkheden van de website worden inzichtelijk gemaakt en als laatste
wordt het structureel samenwerken binnen het Regiment duidelijk gemaakt.
5. Financieel verslag 2019-2020
De wisselingen van de Penningmeester en de problemen van, vooral
postverzending, de Rabobank hebben tijden lang voor beperkingen gezorgd.
Gelukkig hebben de leden daar geen last van ondervonden. Inmiddels zijn de
problemen achter de rug en heeft er een Kascontrole plaatsgevonden. Dave Hoff
geeft aan dat er slecht 2 zeer kleine zaken op te merken waren, die inmiddels zijn
rechtgetrokken. Daarmee is de Penningmeester decharge verleend.
6. Wijziging Statuten Veteranen Vereniging Regiment Limburgse Jagers
Secretaris vangt aan met een uitleg over de toekomstbestendige Regiments
Organisatie. Hij geeft middels de aanleiding en samenhang der dingen aan
waarom deze wijzigingen een positief effect gaan genereren. De leden hadden
reeds vooraf de mogelijkheid tot inlezen van de Nota van wijzigingen. De
belangrijkste wijzigingen zijn: Bredere openstelling lidmaatschap, stemrecht voor
alle betalende leden en belangenbehartiging SRLJ. Deze drie zaken worden
middels handopsteken door de aanwezige leden goedgekeurd. De nota van
wijzigingen wordt na toelichting ongewijzigd goedgekeurd.
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7. Vaststellen van gemachtigde voor passeren van de gewijzigde statuten
De vergadering gaat akkoord dat de huidige secretaris van VVRLJ M.M.B.G.
Verbaant gemachtigd is om de stichting bij de notaris te vertegenwoordigen bij
het passeren van de statuten na verwerking van de nota van wijzigingen zoals
geaccordeerd onder punt 3 van deze vergadering.
8. Nota van wijziging HHR
Met de goedkeuring van het nieuwe HHR wordt impliciet de nota van wijzigingen
na toelichting door de opsteller ongewijzigd goedgekeurd.
9. Besluit tot terugtreden van de huidige bestuurders van VVRLJ
De bestuursleden besluiten zich in het kader van een intensievere samenwerking
binnen het Regiment Limburgse Jagers en gebruikmaking van artikel 6 nieuw lid
4. van de statuten zoals die luiden na het passeren van de nota van wijzigingen
van heden en wel op het moment dat de acte passeert bij de notaris terug te
treden als bestuurslid van de Stichting Regiment Limburgse Jagers.
10.Bestuursverkiezing
De secretaris deelt mede dat er na het versturen van de stukken voor de
algemene vergadering met betrekking tot het punt bestuursverkiezing zich geen
tegen kandidaten hebben gemeld. Bij acclamatie worden de voorgestelde
kandidaten gekozen. Daarmee bestaat het bestuur VVRLJ uit:
R.H. van Harskamp,
C.J.M. van der Ploeg,
J.M.M. Pluijmen,
J. Bijl
L.J. Leeuwenberg – de Jong
F.J.W.M. van Hoof
G.W.J.M. Geven
M.M.B.G. Verbaant
D.J. Villanueva
De gekozen bestuurders zullen eerst aantreden als het huidige bestuur ingevolge
de besluiten onder punt 6 zijn intreden hebben gehad en wel op het moment van
het passeren van de gewijzigde statuten van de vereniging.
11.Besluit tot aanvaarden van bestuurstaken SRLJ
De vergadering heeft kennis genomen van het besluit van de SRLJ dat zij, met in
achtneming van de ontbindende voorwaarden haar bestuurstaken wil overdragen
aan haar zusterorganisatie VVRLJ en dat in het kader van een intensiever
samenwerking van Regimentsorganisaties. De vergadering is volmondig akkoord
dat het bestuur, gebruikmaking van Artikel 10, nieuw lid 3., met de overname van
de bestuurstaken van SRLJ.
12.Goedkeuring van de notulen van bovenstaande agendapunten
De vergadering accordeert, na voorlezing, deze notulen middels onderstaande
ondertekening.
13.Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering onder dank aan de huidige bestuursleden en
alle andere vrijwilligers voor hun inspanningen voor de vereniging in het verleden
en hoopt en verwacht dat de nieuwe constellatie binnen het Regiment
toekomstgericht zal zijn, efficiënter zal werken richting problematiek als voor alle
vrijwilligers. Daar mee zal ons Regiment qua uitstraling en daadkracht een
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voorbeeld zijn binnen de Krijgsmacht en de Koninklijke Landmacht in het
bijzonder.
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