
KNVvL – AFDELING LUCHTVAARTKENNIS

CONCEPT VERSLAG 62e JAARVERGADERING KNVvL – AFDELING LUCHTVAARTKENNIS
Gehouden op zaterdag 15 maart 2014 in de Briefingroom van het Aviodrome te Lelystad.

Aanwezig: L.M.M. Baltussen, J.A.C. Bartels, J.J. Bodar, N.M. Braas, G.J. Casius, R. Dijkstra, F. Gerdessen,
F.A. van de Goor, H.J. Hazewinkel, J.J. Hetebrij, E. Hoogstagen, M. Kartelijn, J. Keersemaker,
L.W.R. Kuipers, A. Landewers, C.M. Lezenne Coulandere, E.A.H. Nolte, I.J. Rodenhuis, W. Snieder,
A.S.B. van Soest, R. Tempel, Dhr. Tornij, M.K. Veenstra, E.J. Vermeulen en J.W. de Wijn.

1. Opening

De voorzitter opent om 13:00 uur de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom op de 62 e  jaarvergadering 
van de Afdeling Luchtvaartkennis. Hij vraagt of iedereen de vergaderstukken voor zich heeft en de presentielijst 
heeft ingevuld.

De vergadering is  iets  vervroegd en de opstelling in de zaal  wijkt  enigszins af  omdat er  later  een lezing zal  
plaatsvinden door dhr. J.A.C. Bartels, waar ook de aanwezigen welkom zijn.

De voorzitter verzoekt de aanwezigen met hem, staande, het recent overleden lid en voormalige secretaris van  
de afdeling Ruud Merison te herdenken met een moment van stilte.

2. Ingekomen stukken en mededelingen

Een bericht van verhindering is ontvangen van de heren W.L.M Adriaansen, H. Dekker, P.J. Grimm,
G.J. Hagens, C.J. van den Heuvel, R.H.J. Otten, A.D. van Rijsbergen, G.M.M. Serverijns en C.C.J. Veldkamp.

3. Verslag jaarvergadering 2013

De notulen van de AV-2013 zijn door omstandigheden helaas niet volledig van de samensteller ontvangen. De 
notulen worden vervolgens inhoudelijk en redactioneel doorgenomen, opgemerkt wordt dat het niet de 60ste 

maar de 61ste  jaarvergadering was.
De aldus gewijzigde notulen worden, onder dankzegging aan de samensteller, gearresteerd.

4. Jaarverslag 2013

Aangezien er geen op- en aanmerkingen zijn op het jaarverslag 2013 wordt het met dank aan de samensteller  
vastgesteld.

5. Ontwikkelingen in de KNVvL

De  KNVvL  ontwikkelt  zich  steeds  meer  als  een  overkoepelende  vliegsportbond,  waarbij  de  niet  vliegende 
afdelingen, zoals de afd. Luchtvaartkennis en ALA, steeds meer als bijproduct worden gezien.
Het  KNVvL  kantoor  is  de loop van de jaren geprofessionaliseerd en de verleende administratieve service  is  
uitstekend, hier maakt de afdeling dan ook dankbaar gebruik van.

6. Financiën

De voorzitter geeft voor dit onderwerp het woord aan de penningmeester.
In de periode 2009 – 2013 zijn de kosten voor  het drukken van LUCHTVAARTKENNIS veel te hoog geweest,  
hierdoor werd verlies gemaakt en kwam de financiële positie van de afdeling in gevaar. Om aan deze situatie een 
eind te maken is er gezocht naar een andere, goedkopere, drukker. In eerste instantie was hierover contact met 
All Media Productions, maar hiermee kwam het niet tot een akkoord. Uiteindelijk is de afdeling terecht gekomen 
bij de huidige drukker, de Noorderhavengroep te Den Helder. 
Het resultaat van deze wijziging is terug te zien in het financieel overzicht waar de druk- en verzendkosten, het  
blad is ietsje lichter geworden, duidelijke zijn afgenomen. Door dit alles is het negatieve resultaat van voorgaande 
jaren omgebogen in een positief financieel resultaat in 2013.

Blz. 1



7. LUCHTVAARTKENNIS en Verenigde Vleugels

Vanuit  de  aanwezigen  wordt  aangegeven  dat  de  kwaliteit  van  LUCHTVAARTKENNIS,  vooral  wat  betreft  de 
afbeeldingen, er op achteruit is gegaan. Dit vindt men over het algemeen jammer. Sommige leden zijn bereid een 
hogere prijs, 5 à 10 €, te betalen voor een betere kwaliteit.
Hierop volgt een discussie over de kosten kwaliteits-verhouding van LUCHTVAARTKENNIS en de mogelijkheden 
om dit aan de uiteenlopende wensen van de leden aan te passen. Het grootste probleem is toch de beperkte 
oplage van ± 150 stuks. 
De heer E. Hoogstagen is betrokken bij de uitgave van het infoblad van de Stichting Fokker G-1 en bied aan eens 
na te gaan wat de mogelijkheden m.b.t. het drukken van LUCHTVAARTKENNIS zijn.

Uiteindelijk wordt besloten tot een ledenraadpleging over de kwaliteit van het blad en wat dat eventueel mag 
kosten. Om alle leden te bereiken zal dit door middel van een persoonlijke brief, bijlage bij LUCHTVAARTKENNIS, 
geschieden en zal om wijzigingen door te voeren minimaal 70 à 80% van de leden voorstander moeten zijn. 

De voorzitter geeft het woord aan de hoofdredacteur LUCHTVAARTKENNIS, de heer Harm J. Hazewinkel.
Deze  doet  de  inmiddels  traditionele  oproep  tot  mooie  artikelen,  waardoor  de  aantrekkelijkheid  van 
LUCHTVAARTKENNIS zal toenemen, met als resultaat mogelijk meer lezers.
Hij spreekt zijn dank uit aan Arno Landewers die de opmaak van LUCHTVAARTKENNIS op zich heeft genomen en 
geeft verder hij aan dat hij inmiddels ook een dagje ouder wordt en om de werklast wat te verminderen wel wat 
hulp kan gebruiken. Hij denkt hierbij in eerste instantie aan leden die artikelen voorafgaand aan publicatie mee 
willen lezen en controleren op juistheid.

Loet Kuipers meld dat het juni nummer van Verenigde Vleugels een special is over de Eerste Wereldoorlog.
Hij geeft verder aan dat luchtvaarthistorische artikelen voor een breed publiek altijd welkom zijn.
Leden  die  de  nieuwsbrief  van  Verenigde  Vleugels  willen  ontvangen  kunnen  zich  hiervoor  via  de  webstek 
aanmelden.

8. Overige activiteiten van de Afdeling

De cd met daarop Luchtvaartkennis foto archief, Deel 2: Nederland Militair, is op een eindcontrole na gereed en  
zal in de loop van 2014 worden uitgegeven. Deze cd wordt zoals gebruikelijk gratis aan de leden toegezonden,  
abonnees en andere geïnteresseerden kunnen hem t.z.t. aankopen.

In 2013 is wederom een poging gedaan om de Nationale Vliegtuigherkenningskampioenschappen (NVHK) te 
organiseren. Dit keer in samenwerking met de Stichting Eerste Gemotoriseerde Vlucht in Nederland.
Er was te weinig belangstelling, minder dan 10 aanmeldingen, waardoor organiseren niet zinvol was.
Blijkbaar is het alleen mogelijk een NVHK te organiseren als dit samen gaat met andere luchtvaart gerelateerde 
evenementen. Voorstellen hiervoor zijn welkom.
Een van de aanwezigen stelt voor het NVHK te koppelen aan de LVK-jaarvergadering. De heer Baltussen doet het 
voorstel  om de LVK-jaarvergadering 2015 in combinatie met het NVHK in het nieuwe, op 3 oktober 2014 te 
openen, Nationaal Militair Museum te Soesterberg te houden. Deze voorstellen zijn het overwegen waard en 
worden meegenomen in de toekomstige besluitvorming omtrent het NVHK.

De digitalisering van de Mededelingen/LUCHTVAARTKENNIS is bijna afgerond, nog een paar exemplaren en de 
periode 1953 – 2009 is geheel digitaal als PDF beschikbaar. Uitgave op Cd(s)/DVD is voorzien voor 2015.

9. Verkiezing bestuursleden

De  bestuursleden  Loet  Kuipers  en  Arno  Landewers  zijn  aftredend  en  herkiesbaar,  er  hebben  zich  geen 
tegenkandidaten gemeld, dus vraagt de voorzitter of de vergadering kan instemmen met hun herverkiezing.
De vergadering stemt hier door middel van applaus in.
De voorzitter zegt zeer verheugd te zijn dat Frank van de Goor zich kandidaat heeft gesteld voor de functie van  
secretaris  binnen  het  bestuur.  Ook  hier  vraagt  de  voorzitter  of  de  vergadering  kan  instemmen  met  zijn 
benoeming, waarbij wederom met applaus wordt ingestemd.

Het bestuur is nog steeds op zoek naar een extra bestuurslid, en als er leden zijn die deze vacature willen vullen  
dan zijn zij van harte welkom.
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10. verkiezing afgevaardigden ledenraad KNVvL voor 2014

Dhr. L.W.R. Kuipers is niet meer beschikbaar als afgevaardigde voor de ledenraad KNVvL. De voorzitter vraagt of 
er onder de aanwezigen iemand is die beschikbaar is. Dhr. N.M. Braas is hiertoe bereid.
Dhr.  N.M Braas  wordt  gekozen  als  afgevaardigde  voor  de ledenraad  van de KNVvL  voor  2014,  met  Dhr.  A.  
Landewers als vervangend afgevaardigde.

11. Rondvraag

Dhr. A.S.B. van Soest: Kondigt aan dat er op 28 april om 20.00 uur door Rob van den Nieuwendijk een lezing 
wordt gehouden met als onderwerp 'Het bombardement op Schiphol' in de Witte Boerderij, Hoofdweg 743 te 
Hoofddorp.
Verder is dhr. van Soest op zoek naar gegevens, foto's enz. van een Fokker hangaar die op Schiphol heeft gestaan 
voor de 2e Wereldoorlog. Alle informatie hieromtrent is welkom.

Dhr. W. Snieder spreekt zijn waardering uit voor LUCHTVAARTKENNIS. Hij is zeer tevreden over de inhoud en  
vindt het gewoon een goed blad. De vergadering ondersteund dit met applaus.

Dhr. G.J. Casius kondigt de de publicatie 'Koninklijke Luchtmacht in Nederlands Nieuw-Guinea' aan. Hij heeft voor 
belangstellenden informatie en bestelkaartjes beschikbaar.

Dhr.  N.M.  Braas  heeft  drie  jaargangen,  1918,  1929 en  1931 van 'The  Aeroplane'  bij  zich,  afkomstig  uit  het 
overtollige bestand van het Aviodrome en bied deze te koop aan voor € 25 per stuk.

Dhr. A. Landewers heeft contact gehad met de weduwe van dhr. Merison over zijn verzameling luchtvaartboeken 
en luchtvaartfoto/diacollectie. Zij wil de verzameling ter beschikking stellen, waarbij haar voorkeur is dat het 
geheel bij elkaar blijft. Belangstellenden kunnen contact met hem opnemen.

Dhr.  J.W.  de  Wijn  is  bezig  met  een  publicatie  over  'Schreiner  Airways',  het  is  de  bedoeling  dit  in  2015  te 
publiceren. Verder is hij betrokken bij een toekomstige publicatie met de werktitel 'Vervlogen Vliegvelden'. De 
inhoud gaat over Nederlandse vliegvelden/weilanden enz. waar minimaal 2 keer gebruik van is gemaakt, op dit 
ogenblik zijn ongeveer 350 plekken bekend. Informatie hierover is welkom.

Dhr. R. Dijkstra kondigt een boek aan over Albert Gillis von Baumhauer. Publicatie vindt plaats in de 2 e helft van 
2014.

Dhr. E. Hoogstagen maakt ook van de gelegenheid gebruik om een boek aan te kondigen. Na de zomer komt 
'Fokker C.5 – deel 2' uit. Hij is tevens op zoek naar foto's van de licentiebouw van de C.5 in Noorwegen, Zweden,  
Zwitserland, Hongarije enz.

Vanuit de vergadering komt het verzoek de vragen op te nemen in een vragenrubriek in  LUCHTVAARTKENNIS. 
Dhr.  Hazewinkel  antwoordt dat  vragen,  voorzien van een duidelijke omschrijving enz.,  die  aan hem worden 
toegezonden in LUCHTVAARTKENNIS worden opgenomen.

12. Sluiting

De voorzitter sluit om 14:10 uur de vergadering.

Actiepuntenlijst 62e Algemene Leden Vergadering

1. Mogelijkheden  van  kwaliteits-verbetering  LUCHTVAARTKENNIS uitzoeken  en  dit  met  een  financieel 
plaatje via een ledenraadpleging in een persoonlijke brief aan de leden voorleggen.

Opsteller: FG
Bestand: Concept Notulen ALV15032014_LVK
Status: Concept
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Air Britain – Netherlands Branch

CONCEPT VERSLAG JAARVERGADERING AIR BRITAIN NETHERLANDS BRANCH
Gehouden op zaterdag 15 maart 2014 in de Briefingroom van het Aviodrome te Lelystad.

Aanwezig1: L.M.M. Baltussen, J.A.C. Bartels, J.J. Bodar, N.M. Braas, G.J. Casius, R. Dijkstra, F. Gerdessen,
F.A. van de Goor, H.J. Hazewinkel, J.J. Hetebrij, E. Hoogstagen, M. Kartelijn, J. Keersemaker,
L.W.R. Kuipers, A. Landewers, C.M. Lezenne Coulandere, E.A.H. Nolte, I.J. Rodenhuis, W. Snieder,
A.S.B. van Soest, R. Tempel, Dhr. Tornij, M.K. Veenstra, E.J. Vermeulen en J.W. de Wijn.

1. Opening

De voorzitter opent om 14:10 uur de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom op jaarvergadering van Air 
Britain Netherlands Branch.

2. Ingekomen stukken en mededelingen

Een bericht van verhindering is ontvangen van de heren W.L.M Adriaansen, H. Dekker, P.J. Grimm,
G.J. Hagens, C.J. van den Heuvel, R.H.J. Otten, A.D. van Rijsbergen, G.M.M. Serverijns en C.C.J. Veldkamp.

Met betrekking tot de financiën is er correspondentie ontvangen van de kascommissie en dhr. C. J.  van den 
Heuvel.

3. Verslag jaarvergadering 2013

Het verslag jaarvergadering 2013 word inhoudelijk en redactioneel doorgenomen, aangezien er geen op- en 
aanmerkingen zijn word het, onder dankzegging aan de samensteller, gearresteerd.

4. Jaarverslag 2013

Dhr. H.J. Hazewinkel heeft een vraag n.a.v. de tekst “De jaarlijkse contributie van 75 euro per jaar is afgeschaft”. 
De penningmeester geeft hierover een korte uitleg.
Aangezien  er  verder  geen  op-  en  aanmerkingen  zijn  op  het  jaarverslag  2013  wordt  het  met  dank  aan  de 
samensteller vastgesteld.

5. Financiën/verslag kascommissie

De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester, die geeft een toelichting op de financiën. Enkele opvallen 
de zaken zijn de overheveling van de basisrekening naar de spaarrekening (tegen 0,9%) zoals vorig jaar door de  
kascommissie is  voorgesteld,  verder  is  onder  bijzonder  lasten € 210 opgenomen, dit  zijn  de kosten voor  de 
zaalhuur en het afscheid van de secretaris. Dit alles levert een positief resultaat op van € 381,21, waardoor het  
mogelijk wordt  de cd 'Luchtvaartkennis Foto Archief Deel 2: Nederland Militair' te laten maken.

Vanuit  de  vergadering  wordt  opgemerkt  dat  0,9%  rente  niet  veel  is.  De  penningmeester  meld  dat  dit  het  
percentage is dat de ING op een zakelijke spaarrekening geeft,  en dat hij de mogelijkheden van een andere 
spaarrekening zal onderzoeken.

De kascommissie heeft de stukken gecontroleerd en heeft geconstateerd dat de financiële constructie tussen 
enerzijds de KNVvL Afd. Luchtvaartkennis en anderzijds Air Britain Netherlands Branch niet duidelijk is.
De verdeling/berekening van de kosten tussen deze twee clubs voor LUCHTVAARTKENNIS is hiervan de oorzaak.
Het bestuur neemt deze constatering over en zegt toe een en ander, op verzoek van de kascommissie, eens goed  
op papier te zetten en d.m.v. een memo, als bijlage bij LUCHTVAARTKENNIS, uit de doeken te doen. Zodat voor  
de leden exact duidelijk wordt hoe de Luchtvaartkennis/Air Britain NL constructie in elkaar steekt.
De kascommissie stelt hierop voor dat decharge wordt verleend voor het gevoerde financiële beleid, waarmee 
de vergadering akkoord gaat.

1 Vetgedrukt: lid van Air Britain Netherlands Branch.
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6. Verkiezing bestuursleden

De penningmeester/secretaris Loet Kuipers is aftredend en herkiesbaar en de voorzitter vraagt of de vergadering 
kan instemmen met zijn herverkiezing. De vergadering stemt hier door middel van applaus in.

Frank van de Goor heeft zich kandidaat gesteld voor een functie binnen het bestuur om vervolgens te assisteren 
bij de notulering/verslaglegging (2e secretaris?). Ook hier vraagt de voorzitter of de vergadering kan instemmen 
met zijn benoeming, waarbij wederom met applaus wordt ingestemd.

7. Verkiezing kascommissie

De voorzitter verzoekt twee leden om zitting te nemen in de kascommissie. Na enig aandringen worden de heren 
C.J. van den Heuvel en R. Dijkstra tot lid van de kascommissie gekozen. 
Dhr. H.J. Hazewinkel wordt gekozen als reserve lid voor de kascommissie.

8. Rondvraag

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

9. Sluiting

De voorzitter sluit om 14:35 uur de vergadering en wijst de aanwezigen op de de gebruikelijke verloting. Loten 
kosten € 0,50 per stuk, de opbrengst komt ten goede aan de kas van Air Britain NL.

Opsteller: FG
Bestand: Concept Notulen ALV15032014_ABNL
Status: Concept
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