
VERSLAG A.L.V. GENOOTSCHAP REÜNISTEN G.S.A.V.V. FORWARD D.D. 21 APRIL 2018 
 
Aanwezig: erelid Frans van Bakelen (Forwardjaar van aankomst: 1970) en voorts bijna alle leden van 
het Genootschap minus drie. 
Afwezig: Hans Jongert (1949) met excuus, Jan Overmeer (1963) zonder excuus en Antilliaan Pasma 
(1969), weet niet wat excuses zijn. 
 

01. OPENING 
Om 11.45 uur opent voorzitter Paul Dijkhoff (1993), onder een luid Three Cheers, de zeer goed 
bezochte ALV van het Genootschap. De lustrumcommissie van Forward had daartoe een speciale 
tent ingericht op het zonnige terras van het nieuwe West End. Rond de vergadertafel zaten 20 
reünisten, daaromheen stonden nog eens 30 en de rest probeerde buiten de tent, maar dicht bij de 
bar, Forwardianen  te herkennen uit vervlogen tijden. Er werden ruim 150 reünisten geteld. Bavaria-
babes lesten de dorstige kelen en gaven met hun diepe decolleté een onuitputtelijk inzicht. Mede 
een reden dat diverse reünisten zich niet of nauwelijks met de vergadering bemoeiden. Gedurende 
de vergadering kwamen steeds meer reünisten opdagen omdat zij uit routine of nostalgie eerst naar 
het voormalige West End waren gereden, zoals Ron Bijl (1983). 
 

02. MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 
Voorzitter Paul Dijkhoff meldt het afbericht van Hans Jongert in verband met gezondheidsklachten. 
Voor het eerst sinds ‘53 moet Hans verstek laten gaan. De vergadering vraagt zich af of dit 1853 of 
1953 is. Hans is onze enige reünist die nog met de oprichters van Forward heeft mogen dineren. 
Hans Jongert wordt van harte beterschap gewenst. 
Jan Overmeer, verkerend in Portugal en in bezit van twee gala-kaarten, heeft last van zijn buis van 
Eustachius en mag van de Portugese dokter niet vliegen. Volgens KNO-arts en secretaris Hugo Hobbel 
(2002) is dit een zwak excuus. Peter Blom (1972) vraagt zich af waarom Overmeer niet met de auto is 
gekomen, waarop Mas Boom (1975) aanvult: “Met een Tesla zeker, die vliegt ook”. 
Wietse Feikens (1978) memoreert dat Peter Blom jarig is. De vergadering besluit om het “Lang zal hij 
leven” niet te zingen. 
Voorzitter Dijkhoff deelt mee dat Tjitze Pasma vanuit Bonaire zou inbellen. Alsdan zal hem het 
spreekrecht wederom worden ontnomen. 
Voorzitter Dijkhoff signaleert dat vanaf 1968 alle lustrumcommissies vertegenwoordigd zijn.  
Lustrum 1968 “Voorwaarts geen peuleschil”: Herman Kesseler (1965).  
Lustrum 1973 “Forward International”: Fred Stuurman (1969) en Rembrandt Heerkens Thijssen 
(1968).  
Lustrum 1978 “Forward Bijna Eeuwig”: Mas Boom (1975) en Peter Blom.  
Lustrum 1983 “Forward 80 Jaar Piepjong”: Henk Oudeman (1978), Eltje Zeemering (1977) en Pieter 
Schulting (1976). 
Lustrum 1988 “Forward Jeukt Als Nooit Tevoren”: Henk Zeemering (1984) en Peter Wijkstra (1983). 
Lustrum 1993 “Forward Balls On Fire”: Frans Plotz (1987).  
Lustrum 1998 “Buenos Dies Futbol Es Forward”: Henk Jan Niezing (1994).  
Het  Eeuwfeest in 2003 “Voor Eeuwig Voorwaarts”: Peter Pim Uildriks (2001)en Bram Everards  
(1995), alsmede enkele redactieleden van de Forwardbijbel zoals Jan Siebenga (1966), Jan Stavast 
(1966), Hans Barelds (1965), Ta Ambags  (1964), Mas Boom en Henk Uildriks (1970),  
lustrum 2008 “De Legende Leeft Forward”: Jelle Limburg (2002) en Frederik Bosch (2004).  
Lustrum 2013 “OnForwardelijke Liefde”: Luciano de Vries (2009). 
Helaas ontbreekt met Hans Jongert het lustrum van 1953 “Reuneren met de kampioenen van 1912”.  
De lustrumcommissie 2018 “ Back And Forward” onder leiding van Levi Jolink is nog geen lid van het 
Genootschap. Zij zijn bezig het galabal voor te bereiden en West End te ordenen. 
Kort wordt stil gestaan bij het potje van Plotz dat in 1993 ontstond omdat na het lustrum diverse 
leveranciers, waaronder Promotex, failliet gingen en daardoor nimmer een factuur hebben kunnen 
sturen. Vermoedelijk is dat geld in het nieuwe clubhuis gestoken en wel diep onder de vloer. 



Geconstateerd wordt dat bij alle vorige lustra het bier kouder was. Voorzitter Dijkhoff antwoordt dat 
we toen nog in de ijstijd leefden en er nog geen sprake was van “global warming”. 
 

03. NOTULEN VAN DE ALV OP 22 APRIL 2017 
Opgemerkt wordt dat in de gehele notulen alleen de naam van Frank Wegman (1966) voorkomt, 
terwijl hij als enige niet bij de aanwezigen staat vermeld. Heeft hij ze soms zelf gemaakt is de vraag. 
Frank meldt dat hij die dag zijn stem kwijt was. 
Voorts wordt er schande van besproken dat de Stichting Forward Hoortward (SFH) niet aanwezig 
was. Nu wel, maar met de rug naar de vergadering. Plotsklaps draait Bolhuis (1986), voorzitter SFH, 
zich om en meldt met alles accoord te gaan. 
De notulen worden onder dankzegging aan de secretaris en met een luid applaus vastgesteld. 
 

04. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017 
Als gevolg van een enorme windvlaag dwarrelen alle financiële stukken de tent uit. Het hield wellicht 
verband met de binnenkomst van voormalig penningmeester Pieter Schulting. Henk Uildriks heeft 
geconstateerd dat het blad Quote twee pagina’s heeft gewijd aan de hobby van de familie Schulting. 
Uildriks vraagt zich dan ook af of Schulting garant kan staan voor onze debiteuren nu hij in zijn 
kunstverzameling is overgestapt van klassiek naakt naar modern naakt. Wietse Feikens vraagt wat 
het verschil is. Ta Ambags antwoordt dat klassiek naakt het met Stavast heeft gedaan. 
 
Penningmeester Jelle Limburg presenteert niet alleen cijfers, maar verklaart ze ook in tekst. De 
uitgaven waren traditie getrouw hoger dan de inkomsten, toch blijft ons eigen vermogen groeien. Er 
zit zo’n € 30.000,= in kas. Dat was ten tijde van Schulting wel anders. De vergadering beoordeelt dit 
beleid goedkeurend. Vooral Chaos nummer 100 heeft meer gekost dan begroot, ondanks een extra 
sponsoring van € 1000,=. Maar het was dan ook met recht een gouden Chaos. Steeds meer 
contributies worden automatisch geïnd. Het streven is er op gericht om dit bij alle leden te 
realiseren. 
Henk Uildriks signaleert Bob Bergsma (1983) onder de aanwezigen. Hij meldt Bob dat hij nog een 
achterstand heeft vanaf 2015. Bergsma zegt toe te zullen betalen, zodra hij zijn persoonlijk archief 
terug heeft dat hij beschikbaar stelde voor de samenstelling van het Eeuwboek. 
Jan Stavast meldt dat Hans Osinga (1963) geen contributie-achterstand heeft en dat zijn duiven 
daaronder niet hebben geleden. Osinga voeg wel aan Stavast of zijn kacheltje nog brandde. Dat 
gebeurt tijdens de ALV van Forward zelf. 
Voorzitter Dijkhoff vraagt of er nog meer wanbetalers aanwezig zijn, waarop diverse reünisten de 
tent verlaten richting de bar en de Bavaria Babes. Ta Ambags meldt nog dat de FEEGredactie 
inmiddels € 3000,= aan achterstallige contributies heeft geïnd. 
Onder een denderend applaus en dankzegging voor het vele werk verricht door penningmeester Jelle 
Limburg wordt het financieel jaarverslag 2017 vastgesteld. Frank Wegman stelt voor dat ook alvast 
voor het komend jaar te doen. 
 

05. VERSLAG KASCOMMISSIE EN DECHARGE BESTUUR 
Tjitze Pasma zou inbellen, maar laat dit na. De vergadering concludeert dan ook: “Wie zwijgt, stemt 
toe”. Het bestuur wordt onder dankzegging gedechargeerd voor het gevoerde beleid in 2017. Henk 
Uildriks constateert dat dit een noviteit is. Nooit eerder is een bestuur door de ALV gedechargeerd, 
overigens wel door zichzelf. 
 

06. ONTWIKKELINGEN BINNEN DE G.S.A.V.V. FORWARD EN PROJECTSUBSIDIES 
Forwardvoorzitter Max Trooster deelt mee dat vooral F-laag het goed doet. Maar F1 is dramatisch. 
Wel is nu al bekend dat volgend jaar er enkele goede voetballers bij komen. Dus dit jaar degraderen, 
volgend jaar weer promoveren, zo peinst Max. 
Pieter Schulting stelt verontwaardigd te zijn. “Nimmer in de historie van F1 is zo vaak zo dik 
verloren”.  Henk Oudeman: “Jawel, in de tijd dat jij meedeed”. 



De nieuwe jonge trainer is Gert Jan van Dijken, die overkomt van Engelbert. 
De vloer in het clubhuis “De Bakelmat” is geschilderd met financiële steun van de Stichting Forward 
Hoortward (SFH). 
Als project wordt gedacht aan een klassiek scorebord met balletjes die met behulp van een ladder 
opgehangen moeten worden. De vergadering stelt voor dat de vorm een blauw-wit naaktmodel moet 
zijn met balletjes op de borsten. Schulting kan hierin adviseren. Mas Boom toont inmiddels een 
digitaal modern voorbeeld. De vergadering keurt het project goed. 
Max Trooster en zijn mede-bestuursleden worden bedankt voor hun werkzaamheden, waarbij het 
Three Cheers uiteraard niet ontbrak. Genootschaps-voorzitter Dijkhoff hamert inmiddels als een 
ratelend machine-geweer en weet slechts “Order, Order, Order” te roepen. Hans Barelds vond in 
voorgaande jaren de luide muziek tijdens de vergaderingen beduidend rustgevender dan het huidige 
gehamer van de voorzitter. 
 

07. VERSLAG STICHTING FORWARD HOORTWARD (SFH) 
SFH-voorzitter Robert Bolhuis keerde zich even af van de Bavaria Babes. Hij deelt mee dat de nieuwe 
vloerverf van het clubhuis betaald is door SFH. Het project heeft bijna een jaar geduurd en is net op 
tijd voor dit lustrum klaar gekomen. Hij ontvangt een groot applaus. 
Bolhuis bedankt alle donateurs en vraagt wie van de aanwezigen gedoteerd heeft. Iedereen steekt de 
hand op. Bolhuis introduceert voor de leugenaars een starttarief dat eenmalig is en uitsluitend 
vandaag geldig is. Het tarief bedraagt € 11,50. Frans Plotz vraagt of het per maand is. Rembrandt 
Heerkens Thijssen senior wil er € 115,= van maken en Hans Barelds € 19,03. Bergsma doet meteen 
mee via een tikkie. Nu nog de contributie van het Genootschap Bergsma. Bolhuis ontvangt diverse 
tikkies. 
Bolhuis memoreert dat SFH drie potten beheert.  
Pot 1 is het bouwdepot voor groot onderhoud en te zijner tijd een nieuw clubhuis. Stand: € 95.500,=. 
Bolhuis deelt mee dat ook de huidige Forwardleden hieraan jaarlijks bijdragen. 
Pot 2 is de spaarpot van de G.S.A.V.V. Forward. Wat na afloop van het boekjaar over blijft wordt niet 
opgezopen, maar hierin gestort. Is ook bedoeld voor het nieuwe clubhuis. Stand: € 38.000,=. 
Pot 3 is bestemd voor diverse leuke dingen, maar vooral ook voor het nieuwe clubhuis.  
Stand: € 76.000,=. 
Daarmee zit in totaal € 209.500,= in kas. Een ovationeel applaus breekt los, niet vanwege het verhaal 
van Bolhuis, maar omdat drie Bavaria Babes binnen komen. De vergadering koos er twee uit voor het 
scorebord: 1 voor de voor- en 1 voor de achterkant. 
 

08. BESTUURSBENOEMINGEN  
De nieuwe bestuursleden stellen zich voor. Henk Uildriks, voorzitter, meester in het omgekeerd 
dineren. Mas Boom, vice-voorzitter, gaat vooral het scorebord bedienen. Maikel Breukelman (2012) 
gaat samen met Luciano de Vries evenementen organiseren en samen met de Chaosredactie zorgen 
voor de Nieuwsbrieven. Enkelen heffen het liedje aan: “Waar is nu die tweeling dan, Breukelman, 
Breukelman”. Hans Barelds vraagt of Maikel kan bewijzen dat hij hem is en niet zijn broer. Toen 
daarop broer Nick (2012) zich meldde wist Barelds nog niet wie wie was. Maikel deelde mee dat het 
Bommen Berend Toernooi weer terug moet naar Groningen. Vooral Peter Wijkstra juicht dit toe. 
Ruben Haring (2010) heeft als F1-keeper veel ballen uit het net moeten halen. Het lied  “Haring trekt 
een pijpie af” wordt ingezet. Ruben gaat zich vooral bezig houden met ledenwerving voor het 
Genootschap en het begeleiden van nieuwe Forward-bestuurders. Namens de Chaos treedt 
Rembrandt Heerkens Thijssen junior toe. Rembrandt is er een meester in om per stapavond een fiets 
te slopen, vooral die van zijn vader. 
Allen worden benoemd, alleen bij Henk Uildriks heeft de vergadering zijn bedenkingen. Vooral na de 
opmerking van Henk Zeemering, dat uit een Amerikaans wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat 
na het drinken van een borrel je een half uur korter leeft. Volgens Zeemering bestaat Uildriks dus 
niet. Daarop besluit de vergadering om Henk Uildriks als voorzitter te gedogen. Uildriks repliceert dat 



uit een ander wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat mensen met een hoge Body Mass Index 
(BMI) meer bedpartners hebben dan spillebenen als Zeemering. 
 

09. AFSCHEID VAN DE VERTROKKEN BESTUURSLEDEN 
Gedoogd voorzitter Henk Uildriks begint met Ronald Wijnsma die vertrokken is naar Australië. Het is 
niet duidelijk wat Wijnsma deed, maar hij was er wel altijd. Wijnsma was zowel hockey- als 
voetbalkeeper. Soms stond hij met leggards, een tok en een helm in de Forwardgoal. Gisteravond 
heeft Ronald Wijnsma per tikkie zijn contributie betaald, zodat we hem vandaag niet hoeven te 
royeren. Ronald wordt hartelijk bedankt voor al zijn capriolen. 
Gewezen secretaris Hugo Hobbel heeft zijn werk altijd feilloos gedaan. Als dank ontvangt hij het boek 
van Gordon, waarin Gordon een situatie met Hobbel memoreert: “Samen keken wij op de bank naar 
een pornofilm. Ik had hem ontmoet in het ziekenhuis. Als KNO-arts had hij al heel wat gaatjes 
bekeken”. Ook Hugo ontvangt vele complimenten. 
Tot slot gewezen voorzitter Paul Dijkhoff. Gedoogd voorzitter Uildriks is met het net verschenen boek 
over Johan Neeskens, de onvolprezen middenvelder tijdens het WK in 1974 en 1978, naar Johan zelf 
gegaan, die in het boek optekende: “Beste Paul, van Oelie hoorde ik dat jij net zo goed was als ik, 
maar jij had meer techniek en rookte minder. Bij Heerenveen kwam je niet in het eerste, terwijl je 
wel al bezig was de tribune-capaciteit te vergroten. Als ik meer hersens had gehad, had ik ook bij 
Forward gespeeld. Three Cheers, Johan”. 
Gewezen voorzitter, heel lang geleden, Frank Wegman, memoreert hoe Dijkhoff in het fantastische 
bestuursteam 2004 functioneerde. Alle debiteuren werden gebeld met de sommatie om direct te 
betalen, anders sturen we Dijkhoff op jouw vrouw af. Geen wonder dat Dijkhoff nu enige slijtage 
vertoont. Wegman biedt een puzzel aan bestaande uit een foto van hem zelf met op de achtergrond 
Dijkhoff. 
 

10. HERDENKINGEN 
Na wat inleidende beschietingen over dit toch wel serieuze onderwerp, zoals “niemand wil herdacht 
worden”, of “jammer dat het hoofdveld kunstgras is, daar blijft de uitgestrooide as op liggen en in 
geval van Uildriks struikelen ze er over”, of “is er nog plek onder de vloer van Bolhuis”, of “wordt ook 
de nalatenschap geregeld”, of “Wegman is nu al een verstrooide prof”, deelt gedoogd voorzitter 
Uildriks het volgende mee. 
Als club van oude en oudere reünisten worden wij helaas steeds meer geconfronteerd met het 
verscheiden van een lid. Hij noemt redelijk recent Erik Mulder (1965), Henk Volger (1950), Detmer 
Gastman (1964) en Pieter Hoets (1965). Vorig jaar is ook een nulde jaars Forwardiaan verongelukt. En 
steeds weer wordt rondgebeld met de vraag: “Wat doen we”. Daarom heeft het bestuur besloten 
een protocol op te stellen en wel alsvolgt. 
Bij het verscheiden van een Forwardiaan: 

 In memoriam in de Oude Schoen en op de website 

 De Forwardvoorzitter vermeldt het in zijn bijdrage voor de Chaos 

 Minuut stilte bij alle eerstvolgende Forward-wedstrijden 

 Rouwbanden bij alle Forwardspelers 
Bij het verscheiden van een Forward Erelid: 

 In memoriam in de Oude Schoen, de Chaos en op de website 

 Minuut stilte bij de eerstvolgende wedstrijd van F1 

 Rouwbanden bij F1 

 Afbeelding op een place-mat tijdens het eerstvolgende ereleden-diner 
Bij verscheiden van een Genootschapslid: 

  In memoriam in de Chaos, eventueel in de Oude Schoen en op de website 

 Herdenking tijdens de eerstvolgende ALV van het Genootschap 
Bij het verscheiden van een Genootschaps Erelid: 

 In memoriam in de Chaos, de Oude Schoen en op de website 



 Minuut stilte bij de eerstvolgende wedstrijd van F1 

 Rouwbanden F1 

 Herdenking tijdens de eerstvolgende ALV van het Genootschap 
Alle voorstellen worden unaniem goedgekeurd door de vergadering, maar tevens wordt besloten dat 
de Forwardvlag nimmer halfstok mag hangen. 
 

11. CHAOS EN DE FINANCIERING 
Redactievoorzitter Rembrandt Heerkens Thijssen junior ontvangt veel complimenten voor het werk 
dat hij, samen met de overige redactieleden, verricht. De Chaos, maar ook de vele Nieuwsbrieven 
vormen een bindende en informatieve factor van belang tussen de leden van het Genootschap en 
tussen de reünisten en de huidige Forwardianen. Wel vindt de vergadering het jammer dat er al 
enige tijd geen Chaospen meer wordt uitgereikt aan een schrijver die niet in de redactie en evenmin 
in het bestuur van het Genootschap zit. Rembrandt antwoordt dat Jan Siebenga hem dan elk jaar zou 
moeten krijgen en die barst al van de pennen. Misschien moet het in verband met de digitalisering 
een CHAOS-enter-toets worden. Siebenga meldt dat hij al een entertoets heeft. 
 

12. AGENDA EVENEMENTEN IN 2018 PLUS BEGROTE KOSTEN 
De geplande evenementen zijn aan een ieder toegestuurd met data en begrote bijdragen vanuit de 
Genootschapskas. Fred Stuurman vraagt om een hogere bijdrage voor het FIP-Open (Forward in het 
Putje), omdat er tijdens het laatste afsluitende diner geen aardappelen waren. Gedoogd voorzitter 
Uildriks antwoordt dat Stuurman in de Noord Oost Polder woont, temidden van de aardappel- en 
uienvelden. Stuurman krijgt de opdracht om bij het volgende FIP-Open aardappelen mee te nemen. 
En doe er ook een uitje bij. De bijdrage van het Genootschap wordt niet verhoogd. 
 

13. BEGROTING 2018 
Nogal wat deelnemers aan de vergadering beginnen onrustig te worden omdat zij moeten 
voetballen. O.a. het gouden F2 van Robert Bolhuis en Arnoud Van Wingerde (1985) uit 1988 tegen 
het fameuze vlaggenschip uit 1995 onder leiding van Paul Dijkhoff en Niels Wijne (1990). F1 was al 
bezig met de sterren van RTL. De begroting van penningmeester Jelle Limburg was zodanig goed in 
elkaar gezet dat goedkeuring slechts een hamerslag behoefde. Frank Wegman vroeg of we ook de 
nog niet gepresenteerde begroting voor 2019 al kunnen goedkeuren. 
 

14. BRAINSTORMING OVER HET LUSTRUM VAN HET GENOOTSCHAP IN 2019 
Luciano de Vries memoreert de geweldige boottocht, vijf jaar geleden, over het IJ en het Noordzee 
Kanaal met een voetbalpanel en een geweldige veiling. Frank Wegman deelt mee dat hij het 
schilderij dat hij vijf jaar geleden bemachtigde voor een nieuwe veiling weer beschikbaar stelt. Ook 
wordt gesuggereerd om met de Henri Dunant te gaan of met de Beatrix voor rolstoelers. Voor de rest 
hangt de vergadering graag achterover in afwachting van de plannen van het bestuur. 
 

15. WVTTK EN RONDVRAAG 
Alleen Fred Stuurman neemt de gelegenheid te baat en vraagt naar het Forwardbeleid met 
betrekking tot de Privacywet. Gedoogd voorzitter Uildriks heeft zich hierin grondig verdiept en kwam 
tot de conclusie dat Forward buiten de wet valt. Immers, Forwardianen hebben voor elkaar geen 
geheimen. Een ieder weet waar Stuurman woont, in welke auto’s hij rijdt, hoe slecht hij kan bridgen 
en klaverjassen en wat zijn golf-handicap is. Overwogen wordt om ook zijn bankgegevens binnenkort 
te publiceren.  
Uildriks deelt mee dat binnenkort zowel bij het Genootschap als bij Forward een privacy-reglement 
op de website zal verschijnen. En uiteraard houden wij ons daaraan. Wel deelt hij mee dat zodra de 
achterstallige contributie-inning-operatie stopt in de Chaos de namen gepubliceerd worden van de 
notoire wanbetalers. Zij krijgen nog 1 kans, daarna worden zij afgevoerd van onze ledenlijst, krijgen 
geen CHAOS of Nieuwsbrieven meer en zijn niet meer welkom op evenementen van Forward en het 
Genootschap, ook niet bij lustra. Wellicht wordt dit royement ook gepubliceerd in de Staatscourant. 



De vergadering knikt instemmend. 
 

16. SLUITING 
Onder een luidkeels gezongen Three Cheers, vandaag stellig niet voor de laatste keer, besluit 
gedoogd voorzitter Henk Uildriks de vergadering, onder dankzegging van ieders inbreng. Pasma heeft 
niet ingebeld. Overmeer is ongetwijfeld verlaat omdat de brug bij Sint Nicolaasga open is. Uildriks 
hoopt allen ‘savonds te treffen bij het gala.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


