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ALGEMENE LEDENVERGADERING 2017 
 
 
 

UITNODIGING 
 

tot het bijwonen van de 
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING V.O.K.S. 2017 
    

gevolgd door een herdenking van onze kameraden die,  
in de periode van 1950 – 1955, om het leven zijn gekomen. 

 
Deze vergadering wordt gehouden op 

woensdag 28 februari 2018 
in de 

Oranje Kazerne te Schaarsbergen 
Clement van Maasdijklaan 

Aanvang 11.00 uur 
 
 
 

• Om misverstanden te voorkomen wordt er op gewezen dat deze 
vergadering alleen toegankelijk is voor leden tenzij de gezondheid van 
het deelnemend lid zodanig is dat hij niet meer alleen kan reizen. 

• Voor deze vergadering kunnen ook dit jaar geen gratis NS-
vervoerbewijzen worden verstrekt. 

• Wanneer u per trein komt kunt u tegen betaling gebruik maken van  
bus 9, die ieder half uur om 10 minuten vóór en 20 minuten ná het hele 
uur van het busstation in de richting Deelen vertrekt. Uitstappen aan de 
Clement van Maasdijklaan t.o. de toegangsweg naar de kazerne. 

• Zowel diegenen die per bus als per auto komen, dienen bij de aan het 
eind van de Clement van Maasdijk gelegen ingang van de Oranje 
Kazerne hun veteranenpas of paspoort te tonen. 

 
Tenue 
VOKS-tenue of een tenue passend bij de 's middags te houden 
herdenking.   
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Programma 
 

10.30-11.00 uur -  Ontvangst met koffie en cake in FLY-INN,               
gelegen naast het plein waar ons monument staat 

11.00-12.30 uur  - Algemene Ledenvergadering in de FLY-INN 

12.30-13.30 uur - Lunch in de FLY- INN, bestaande uit een rijstmaaltijd 
die u wordt aangeboden. 

13.30 uur         - Aantreden bij het Korea monument op het 
exercitieterrein van het kazernecomplex  
Groot Heidekamp 

13.40 uur         - Intreden vlaggenwacht Regiment van Heutsz 
  Cdt B-Wonju-cie en Vz Voks betreden het terrein 
   Welkomstwoord Cdt B-Wonju-cie 
 - Toespraak door voorzitter Voks 
  en de Commandant B-Wonju Compagnie 
 -  signaal ‘Taptoe’ gevolgd door een minuut stilte          
                   -  signaal ‘Voorwaarts’ gevolgd door het Wilhelmus  
                   -  kranslegging door de voorzitter namens de VOKS en  

de Commandant B-Wonju Compagnie 
- Defilé langs het monument 

14.10 uur - Na afloop plechtigheid verzamelen in de FLY-INN 
 - Bij binnenkomst worden de penningen voor gratis 
  consumpties uitgereikt 
 - gelegenheid tot bezoek Korea- en KNIL-Museum 

16.00 uur            - Sluiting en vertrek 

 

Als u deel wilt nemen aan de Algemene Ledenvergadering wordt u 

verzocht zich aan te melden bij de voorzitter VOKS vóór 18 februari 2018. 

Dit is i.v.m. de inkoop van de rijstmaaltijd. Laat ook even weten of u met 

de trein komt en hoe laat u arriveert in station Arnhem. 
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Agenda Algemene Ledenvergadering 
 
 1.  Luiden bel. 
 2.  Opening door de voorzitter. 
 3.  Dodenappel van de in het afgelopen verenigingsjaar overleden leden. 
 4.  Voorlezen telegram aan Z.M. de Koning. 
 5.  Vaststellen agenda. 
 6.  Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 15 februari 2017 

gepubliceerd in de VOX-VOKS van maart 2017. 
 7.  Jaarverslag van 2017, deze wordt ter vergadering uitgedeeld. 
 8.  Beantwoorden eventuele vragen over dit jaarverslag. 
 9.  Eventueel nagekomen stukken. 
10.  Financieel verslag 2017. 
11.  Beantwoorden eventuele vragen over dit financieel verslag. 
12.  Verslag Commissie van Onderzoek (Kascommissie). 
13.  Goedkeuring gevoerde financieel beleid door de vergadering. 
14.  Decharge penningmeester en overige bestuursleden VOKS. 
15. Bestuursverkiezing. 

- Dhr. L.C. Schreuders, secretaris en vicevoorzitter, is aftredend 
wegens beëindiging van de vierjaarlijkse termijn en herkiesbaar. 
Het bestuur stelt voor dhr. Schreuders voor een nieuwe termijn te 
herbenoemen als bestuurslid. 

- Dhr. R. Rehmann, ledensecretaris van de VOKS, is aftredend 
wegens beëindiging van de vierjaarlijkse termijn en herkiesbaar. 
Het bestuur stelt voor dhr. Rehmann voor een nieuwe termijn te 
herbenoemen als bestuurslid. 

Tegenkandidaten voor een functie als secretaris en/of ledensecretaris 
kunnen zich aanmelden door vóór 1 februari 2018 een schriftelijk 
voorstel hiertoe ter kennis te brengen aan het secretariaat van de 
VOKS. 

16.  Lopende zaken 2018 en plannen voor 2019 
17.  Behandeling van de door de leden ingediende vragen en voorstellen. 
     U wordt verzocht uw vragen/voorstellen uiterlijk 1 week voorafgaande 

aan de vergadering bij het VOKS-secretariaat in te dienen 
18.  Sluiting 
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Routebeschrijving naar Oranjekazerne te Schaarsbergen 
 
Vanaf Utrecht  
-  A12 volgen richting Oberhausen  
-  Afslag Arnhem-Noord  
-  Bij verkeerslichten linksaf  
-  Parallelstraat volgen tot afslag Hoenderlo  
-  U rijdt op de Koningsweg  
-  Na 2 km linksaf Clement van Maasdijklaan, door hoofdpoort Oranje-kazerne 
 1e weg links, rechts het dienstkringgebouw.  
 
Vanaf Nijmegen 
- A 50 volgen tot afslag A12 
-  A12 volgen richting Oberhausen 
-  Afslag Arnhem-Noord 
-  Bij verkeerslichten rechtsaf  
-  Parallelstraat volgen tot afslag Hoenderlo  
-  U rijdt op de Koningsweg  
-  Na 2 km linksaf Clement van Maasdijklaan, door hoofdpoort Oranje-kazerne 
 1e weg links, rechts het dienstkringgebouw. 
  
Vanaf Apeldoorn  
-  A 50 volgen tot afslag Schaarsbergen 
-  Bovenaan linksaf de Koningsweg in 
-  Na 2 km linksaf Clement van Maasdijklaan, door hoofdpoort Oranje-kazerne 
 1e weg links, rechts het dienstkringgebouw 
 
Vanaf Zevenaar  
-  A12 volgen tot afslag Apeldoorn/Zwolle  
-  Direct afslag Arnhem-Noord  
-  bij verkeerslichten rechtsaf  
-  Parallelstraat volgen tot afslag Hoenderlo  
-  U rijdt op de Koningsweg  
-  Na 2 km linksaf Clement van Maasdijklaan, door hoofdpoort Oranje-kazerne 
 1e weg links, rechts het dienstkringgebouw. 
 
Openbaar vervoer  
Schaarsbergen is vanaf het station per bus te bereiken, bus 9 richting 
Schaarsbergen die 10 minuten vóór en 20 minuten ná het hele uur van het 
busstation vertrekt. Uitstappen Clement van Maasdijklaan. De bustijd is zo'n 25 
minuten. 
 
Noot: vanaf laatste deel Koningsweg is de route bewijzerd met het bordje ‘Reünie’ 

Attentie: op de Koningsweg worden vaak snelheidscontroles gehouden.  


