Nieuwsbrief Nr 4, Mei 2018
Reünievereniging Geschutmaker-Torpedomaker- WDW
www.gsmkr-tpmkr-wdw.nl
In deze nieuwsbrief:










Voorwoord van de voorzitter:
Terugblik Reunie 18 oktober 2017
Nieuws over de nieuwe regeling
reuniefaciliteiten:
AVG (Algemene verordening
gegevensbescherming):
12 Juli 2018 Saamhorigheidsdag
Koninklijke Marine:
Traditiekamer MLD:
Interessante websites:
Volgende reunie:
Contactgegevens:

Voorwoord van de Voorzitter.
Een reünie is de ideale gelegenheid om bij te praten, banden aan te halen en memorabele momenten te delen.
Zo organiseren wij voor onze reünisten een dag om niet gauw te vergeten.
De Marinetijd is een belangrijk deel van je leven geweest, hoe je er ook op terugziet.
Het bijwonen van deze reünie is de dag voor de goede herinneringen aan toen. Want, zoals Boudewijn de
Groot in een mooi liedje zong: die jeugdherinneringen neem je mee, zolang je verder leeft.
Als wij vooruit kijken zijn de voorbereidingen voor onze volgende reünie begonnen en gewijzigde of nieuwe
zaken van defensie, voor het houden van reünies, houden wij via het bijwonen van vergaderingen van de
Federatie van Organisaties voor Voormalig en Actief dienend Marinepersoneel ( FOVAM) scherp in de gaten.
Jaap Koudijs (Voorzitter).
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Terugblik reünie 18 oktober 2017
Onze laatste reünie is alweer enige tijd geleden en afgegaan op de reacties van de collega’s kunnen we de
conclusie trekken dat ook deze reünie weer een geslaagde was.
Uiteraard zijn er altijd kleine dingen bij een organisatie weleens mis gaan en wij ook niet kunnen voorzien
maar door de band genomen was iedereen tevreden.
Al vroeg kwamen de eerste deelnemers aan de reünie op Erfprins aan en direct ontstonden onder het
genoegen van een kop koffie de eerste gesprekken en werden de oude herinneringen opgehaald.
Deze keer konden we ook weer een aantal nieuwe leden verwelkomen, enkele van deze leden zijn als
Geschutmaker of Torpedomaker in dienst gekomen en door de samenvoeging verder gegaan als WDWer.
Anderen waren bij in dienst treden al direct WDWer.
Zij hebben in precies dezelfde functies gediend en ook voor hun is de tijd van het leeftijd ontslag gekomen en
zijn zij van harte welkom bij onze reünievereniging.
Na het openingswoord van Jaap Koudijs waarbij we even stil stonden bij de leden die sedert de laatste reünie
overleden zijn, kon de tap los en werden de kelen gesmeerd met de nodige biertjes en wijntjes.
Een lekkere hartige snack erbij completeerde het geheel.
Om ongeveer 12:30 kregen we de melding vanuit het bedrijfsrestaurant dat de Nasi hap gereed stond en
konden wij aan tafel.
Mede door de uitstekende bediening van het personeel van het bedrijfsrestaurant kunnen we wel zeggen dat
ook dit deel van de reünie weer geslaagd was en wij hebben onze dank hiervoor overgebracht aan de
locatiemanager van de kazerne (een commandant is er tegenwoordig niet meer).
Na de maaltijd was er nog koffie en rond 15:30 trok iedereen weer huiswaarts .
Sommige van ons hadden nog een lange reis te gaan. We konden terugzien op een geslaagde dag.
Op onze website www.gsmkr-tpmkr-wdw.nl kunt u de foto’s van deze dag terugvinden.
Dank hiervoor aan Gerard Spee die de taak van hoffotograaf op zich genomen had.
Enkele van deze foto’s vindt u hieronder maar op de website staan er meer.
Wij als bestuur gaan er weer voor om in oktober 2019 de volgende reünie te organiseren en hopen u daar
weer te mogen ontmoeten.
Zodra de precieze datum bekend is kunt u dit lezen op onze website en in de volgende nieuwsbrief.
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Nieuws over de nieuwe regeling reuniefaciliteiten.
Op 19 april 2018 is er weer een algemene ledenvergadering geweest van de FOVAM (Federatie van Organisaties
voor Voormalig en Actief dienend Marinepersoneel) die door onze voorzitter Jaap Koudijs en de penningmeester
Wout Goudappel is bijgewoond.
Een van de onderwerpen was wederom de nieuwe regeling reüniefaciliteiten.
Het belangrijkste punt voor ons in de nieuwe regeling is het terugbrengen van de eis van 12 jaar als militair of
burger gewerkt te hebben bij Defensie naar 6 jaar.
Concreet houd deze regeling in dat leden waarvoor wij nu geen bijdrage van Defensie ontvangen voor het
bezoeken van onze reünie , wij deze dan wel ontvangen als de nieuwe regeling van kracht wordt.
De laatste stand van zaken hierin is dat deze regeling nu al ruim een jaar ter ondertekening op het bordje van het
Hoofd Directie Personeel (HDP) ligt.
Zodra deze handtekening gezet is, wordt deze nieuwe regeling van kracht.
Tot die tijd geld helaas de oude regeling met de 12 jaren eis nog waar wij ons aan dienen te confirmeren.
Wij hopen dat dit allemaal voor de volgende reünie in 2019 gerealiseerd is.
Zodra hier meer over bekend is, zullen wij dat in onze volgende nieuwsbrief u hierover informeren.
Uiteraard kunt u dit ook lezen op onze website.

AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).
Persoonsgegevens volgens de regels van de AVG
Met ingang van 25 mei 2018 is de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming, oftewel AVG van
kracht.
Dit betekend dat elke vereniging zorgvuldig moet omgaan met de persoonsgegevens die zij in haar zijn bezit
hebben.
Wij hebben als bestuur een tabblad toegevoegd aan onze web site met als naam Privacyverklaring. Hier kunt u
lezen welke gegevens wij van u in bezit hebben, wanneer we welke gegevens gebruiken en aan wie we deze
verstrekken. Daarin hebben wij ook de procedure vermeld als u uw gegevens wil laten verwijderen.

Actueel houden ledenbestand
Om het ledenbestand van onze reünievereniging actueel te houden hebben wij besloten tot de onderstaande
werkwijze.
Wanneer staat in het ledenbestand:
 U heeft deel genomen aan de reünie
 U heeft zich afgemeld voor de reünie door het bestuur een mail te sturen
 U heeft aangeven dat u onze nieuwsbrief wil ontvangen maar niet in staat bent om de reünie te bezoeken
Wanneer gaan wij uw gegevens verwijderen uit het ledenbestand:
 Als ons een bericht van overlijden bereikt
 Als u vier jaar ( tweemaal een reünie) geen reactie heeft gestuurd naar het bestuur
 Op u eigen verzoek worden uw gegevens verwijderd uit het leden bestand
Wanneer voegen wij u toe aan het ledenbestand:
 U meld zich aan voor de reünie via het aanmeldformulier op de web site
 U meld zich aan om de nieuwsbrief te ontvangen
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12 juli 2018 Grote Saamhorigheid dag Koninklijke marine.
Jong en oud. Actief dienend of voorheen werkzaam bij de marine.
Kom ook op donderdag 12 Juli naar de Marinehaven in Den Helder waar we samen kunnen genieten van prachtige
muziek en lekker eten.
Zorg dat je erbij bent deze dag wil je niet missen.
Oud medewerkers (Minimaal 12 jaar bij CZSK gewekt) kunnen zich aanmelden via : www.saamhorigheidsdagkm.nl/.
U krijgt dan een bevestiging mail met een E Ticket. Vergeet niet deze uit te printen en mee te nemen.
Veteranen kunnen zich bij het veteraneninstituut telefonisch via 0883340050 of digitaal (via mijn Vi) aanmelden.
Let op: Vergeet niet om een geldig legitimatiebewijs en/of smartcard mee te nemen. En voldoende contant geld
voor de aanschaf van bonnen, waarmee je eten en drinken kunt kopen op het terrein.
Het gehele uitgebreide programma is te vinden op de website van deze dag.
Bron: website www.saamhorigheidsdagkm.nl

Traditiekamer Marine luchtvaartdienst (MLD)

De MLD is onlosmakelijk verbonden met de Helderse historie! Met een bezoek aan de Traditiekamer wordt het een
bijzonder bezoek en een echte eyeopener voor wie daar nog nooit is geweest. Zie: http://traditiekamermld.nl
Op aanvraag is het mogelijk de Traditiekamer te bezoeken. Neemt u dan contact op via het email
adres: info@traditiekamermld.nl
Geschiedenis Traditiekamer
Sinds het begin van de jaren zeventig is het gevoel voor het behoud van luchtvaarthistorie enorm toegenomen.
Privé-personen, stichtingen en verenigingen stelden zich als doel: het aankopen en weer naar Nederland halen van
historische vliegtuigen en het verzamelen van alles wat verder met de luchtvaart te maken heeft. Alhoewel de
professionele luchtvaart nog geen eeuw oud is, raakten velen ervan doordrongen dat er nu iets gedaan moet
worden om datgene wat niet reeds verloren is gegaan te bewaren voor de toekomst.
Iemand die deze mening ook was toegedaan, is Luitenant ter zee René Blom, die in 1969, met behulp van door
hem en andere enthousiastelingen verzameld expositiemateriaal, een Traditiekamer Marineluchtvaartdienst
inrichtte op het Marinevliegkamp De Kooy, het oudste en nu nog enige bestaande marinevliegkamp. Na vele
verhuizingen werd de verzameling in 1981 in het voormalig badhuis ondergebracht.
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Interessante websites voor de liefhebbers
Op de laatste pagina van deze nieuwsbrief staan een tweetal foto’s afgebeeld uit het jaar 1973 van de
Geschutstelplaats en de Torpedowerkplaats uit 1973.
Oud marineman Arie Krijgsman heeft als webmaster een tweetal websites onder zijn beheer en plaatst daarop
regelmatig foto’s van oude schepen en overige inrichtingen van de Kon Marine.
Deze foto’s zijn overgenomen van de website www.onzevloot.weebly.com de tweede website
www.debakstafel.nl bevat veel informatie en ook leuke wetenswaardigheden over de Marine van weleer.
Leuk on eens een kijkje te nemen en misschien herkent u hier nog wel schepen of inrichtingen waar u in het
verleden geplaatst was.

Nieuwe leden:

Mitrailleur 57mm op het zeefront van MK Erfprins

Tegenwoordig krijgt men op een LOM dag een brief waarin elke
militair kan aangeven of hij/zij lid wil worden van de
geregistreerde reünieverenigingen.
In deze brief dienen alle gegevens, die CZSK nodig heeft voor
bepaling rechthebbenden, te worden aangegeven. Deze brief
komt dan terecht in de bak met PA-leden / rechthebbenden
per reünie vereniging. Via deze link
https://www.defensie.nl/onderwerpen/postactieven/downloa
ds/formulieren/2017/01/11/registratieformulierpostactieven-koninklijke-marine kunt u deze brief
downloaden en opsturen naar CZSK, op deze wijze komen wij
als reünie vereniging ook voor u in aanmerking voor de bijdrage
in de kosten van een reünie. Daarnaast kunt u zich ook bij ons
aanmelden of informatie krijgen via een E-mailtje naar onze
secretaris.

Geschutstelplaats BW 1973
Bron van deze foto’s is de website: Onzevloot.weebly.com
Torpedowerkplaats BW 1978

Eerstvolgende reunie:
Deze zal worden gehouden in

Oktober 2019
Zodra er meer bekend is over de definitieve datum krijgt u
hierover bericht en komt dit uiteraard op onze website te
staan.

Contactgegevens:
Secretaris Reünievereniging GSMKR-TPMKR-WDW
John van den Nieuwenhuijzen
Doorzwin 4103
1788 NM Julianadorp
E-mail: info@gsmkr-tpmkr-wdw.nl
Website: www.gsmkr-tpmkr-wdw.nl
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