Samenvatting toespraak 27 oktober 2016

Dames en heren, SMC-vrienden en -vriendinnen,
Mede namens de overige leden van het bestuur heet ik u allen op deze 55ste reünie
van harte welkom.
Een speciaal woord van welkom ook aan de oud-bestuursleden, de standhouders
(fijn dat weer de moeite heeft genomen om hier met uw artikelen te komen) en onze
oudste deelnemer, de heer Marten Mobach uit Bilthoven. Ik wil hem straks graag
een boeket (laten) aanbieden.
De Commandant van het Wapen, luitenant-generaal Van den Brink heeft mij
gevraagd u namens hem te groeten, hij wenst ons een zeer geslaagde bijeenkomst
toe.
Fijn dat we ook dit jaar weer met zo velen aanwezig zijn. Tegelijkertijd missen we
ook enkele trouwe bezoekers omdat zij door ziekte of leeftijd niet kunnen komen.
Ook zijn ons in het laatste jaar veel collegae en vrienden ontvallen. Zonder anderen
te kort te doen wil ik noemen:

Eelco Bouwman, overleden op 27 mei in de leeftijd van 71 jaar, Eelco is bijna 15
jaar penningmeester van onze stichting geweest;
Dick Tegel, overleden op 30 augustus in de leeftijd van 68 jaar, Dick is vele jaren
actief geweest als bestuursmedewerker, hij onderhield ook de contacten met ons
opleidingscentrum
Ik verzoek u allen – indien u daartoe in staat bent - staande te herdenken en een
minuut stilte in acht te nemen.

Kanttekeningen bij ons Wapen
Het afgelopen jaar is zeker geen rustig jaar geweest voor de KMar. De diensten die
uit de terreurdreiging voortvloeiden leverden een zware belasting, zo ook de
toename van het aantal passagiers op de luchthavens, u hebt daarvan ook in de
media kennis kunnen nemen. Het Wapen is in verband met die terreurdreiging al
uitgebreid met personeel voor de Hoge Risico Beveiliging.
Recent is veel geschreven over de zorgelijke financiële toestand van defensie.
Defensie kampt met vervangingsinvesteringen en zou veel meer geld moeten
krijgen om financieel weer gezond te worden.

In de jaren ‘60 van de vorige eeuw kreeg de KMar een eigen begroting omdat de
auto's die we bij controles van de weg haalden, vaak beter waren dan de auto's
waarin we zelf reden. Binnen defensie / de KL had de KMar toen geen prioriteit.
Een paar jaar geleden zijn de begrotingen van de operationele commando’s (KL,
KM, KLu, KMar en CDC) opgeheven en samengevoegd in één defensiebegroting.
In feite voor de KMar dus weer de situatie zoals vòòr de jaren ’60 van de vorige
eeuw.
Binnen defensie wordt in deze periode bezien hoe de gelden worden verdeeld. Zal
het ministerie extra geld uittrekken voor de te voorziene uitbreiding van de KMar?
Denk aan overname beveiliging Nederlandse Bank en de groei van de luchthavens
(inbegrepen de opening van Lelystad voor chartervluchten). Wellicht moet ook nog
een inspanning worden gedaan om de Hoge Risico Beveiliging op het gewenste
niveau te brengen. Dit jaar moet immers worden gestart met het selecteren en
opleiden van collega's die nodig zijn om dit op tijd te accommoderen!
Politici doen er goed aan te bezien welke keuzes er deze maanden binnen defensie
worden gemaakt en of daarbij uitvoering wordt gegeven aan recent in de Kamer
ingediende en geaccordeerde moties.
Vanmiddag worden wij door majoor Jos Klappe bijgepraat over de taak van het
Border Security Team in de wateren tussen Turkije en Griekenland. Hij was de eerste
commandant van dat team. Kolonel Daan Noort groet ons, hij is toch op het laatste
moment helaas verhinderd.
Tot zover de stand van zaken m.b.t. ons aller geliefde Wapen

Toestand museum
Het bestuur van de Stichting Museum en het bestuur van de Stichting Van Houten
maken op dit moment, mede naar aanleiding van vorig jaar gevoerde besprekingen,
een studie over de mogelijkheden in de toekomst. Als de studie is afgerond, zal er
overleg worden gevoerd met de directeur van de Koninklijke Stichting
Defensiemusea. De huidige bruikleenovereenkomst loopt tot 2025. Wellicht is het
verstandig om daar niet aan te tornen, eerst maar eens een paar jaar de werking van
deze overeenkomst te bezien en dan te beslissen over de wijze waarop in de
toekomst de samenwerking gestalte moet krijgen. Via ons blad en de website zullen
we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Vooralsnog blijft ons museum dus
in Buren.

Toestand Stichting Marechaussee Contact
Wij kunnen als Stichting terugzien op een goed jaar. De door de reüniecommissie
georganiseerde evenementen zijn goed bezocht. Vanaf deze plaats wil ik de leden
van de commissie hartelijk danken voor hun werkzaamheden. Een speciaal woord
van dank voor Roel en niet te vergeten zijn echtgenote Bep en dochter Jolanda. Zij
hebben in het afgelopen jaar Roel heel intensief gesteund bij zijn werkzaamheden.
Een applaus voor hen allen is zeker op zijn plaats.
Maandag jl. bestond onze stichting 39 jaar. Volgend jaar dus een lustrum. We
beraden ons als bestuur over hoe volgend jaar stil te staan bij die heugelijke
gebeurtenis.
We zijn als stichting goed in staat om invulling te geven aan een van onze
doelstellingen: het zijn van vriendenkring rond het Wapen. Onze website wordt elke
maand meer dan 12.000 keer bezocht en komt ook vaak voor in de door Google
verzonden alerts. Roel Bouwman heeft al weer een paar maanden geleden de draad
geheel opgepakt, getuige ook de vaak meerdere berichten die per dag op de website
worden geplaatst.
De wekelijkse nieuwsbrief kent thans 1154 abonnees. Ook zijn er velen die de
nieuwsbrief via de op de website gegeven link lezen. Daarmee voorkomen zijn de
‘ping’ op de vroege zondagmorgen!  U kunt zich via de website voor deze
nieuwsbrief aanmelden.
Tenslotte ons blad. Het is een van de weinige periodieken die nog op papier wordt
uitgegeven. Marechaussee Contact voorziet zeker in een behoefte. We krijgen als
redactie regelmatig positieve reacties. Dit weekend zult u het oktobernummer
ontvangen. Wij hebben bij dit nummer gekozen voor iets minder dik papier, daarmee
vallen we in een andere portoklasse. Als we tevreden zijn over dit papier, zullen wij
ook de komende nummers zo gaan uitvoeren. Vanaf deze plaats wil ik onze
webmaster en alle andere leden van de redactie danken voor hun inzet. Graag ook
voor hen een applaus.
Het aantal begunstigers is in het achter ons liggende jaar wederom aanzienlijk
gedaald, de teller staat nu redelijk stabiel op 2712, 130 lager dan vorig jaar. Veel
ouderen zijn ons ook dit jaar ontvallen. Samen vormen we gelukkig nog immer een
hechte en substantiële kring van vrienden in en om ons Wapen.

In de maand oktober zijn er veel KMar-bijeenkomsten. Denk aan de veteranendag,
de bijeenkomst van de Stichting Vrienden van het museum, de Wapendag, etc.. We
overwegen als bestuur om deze Algemene Reünie naar de tweede helft van
september te verplaatsen. Zodra we daaromtrent een besluit hebben genomen en
een datum hebben geprikt, zullen we u daarvan via website, nieuwsbrief en ons blad
op de hoogte stellen.

Een enkeling onder u is op dit moment geen begunstiger. Ik wijs u op onze stand,
onder bepaalde voorwaarden krijgt u het jubileumboek 200 jaar KMar cadeau als u
zich als begunstiger aanmeldt.
Rond 12.30 uur kunnen wij genieten van het inmiddels vertrouwde stamppotbuffet.
We krijgen daartoe aanwijzingen van de directie van ‘De Molen’. Na afloop van de
maaltijd zal ik uw aandacht vragen voor majoor Klappe. Tegen 16.30 uur zal onze
reünie worden afgesloten.

Ik kom tot een afronding. Vanaf deze plaats wil ik de andere bestuursleden en hun
medewerkers danken voor de ook weer in het achter ons liggende jaar getoonde
inzet. Veel werk is op allerlei gebied verzet. Het is een voorrecht om met dit team te
mogen werken! Dank ook aan de partners / gezinsleden die hen zo vaak willen
afstaan.
Ik wens u allen een zeer aangename dag toe.

