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ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN HET GENOOTSCHAP REÜNISTEN G.S.A.V.V. FORWARD 

DATUM:  Z A T E R D A G   1 8  SEPTEMBER  2 0 2 1 

PLAATS:  WEST END 

AANVANG:  12.33 uur. 

Aanmeldingen, of verhinderingen kunt u melden bij onze secretaris, de heer Jelle Limburg en wel per 

mail: jplimburg@gmail.com. Het voordeel van een dergelijke melding is dat u in de notulen komt. 

AGENDA: 

01. Opening. 

02. Vaststelling agenda. 

03. Mededelingen bestuur.   

Wij herdenken vele oud-Forwardianen, die ons de afgelopen periode zijn ontvallen. Onze 

gedachten gaan uit naar hen: Frans Pellikaan, Marius Coster, Hans Wachters, Hans Jongert, 

Jan Klaassen Muntinga, Roelof Draaiers, ere supporter Graddus Franssen, Jan Egbert Wuffing 

Bosma en Michel Ambags. Graag één minuut stilte. 

Als vervolg op 100 jaar Forward zal er een nieuw jubileum boek verschijnen bij Forward 125 

in 2028. Rembrandt Heerkes Thijssen en Luciano de Vries hebben het initiatief hiertoe 

opgepakt en zijn reeds een aantal keer bijeen geweest. Meer hierover later in de 

vergadering. 

04. Postzaken, zoals mail-, tweet-, instagram-, app- en vooral tinderberichten. 

05. Notulen van de vorige ALV die alweer ruim twee jaar geleden op 20 april 2019 te Siddeburen 

heeft plaatsgevonden. Toen nog in aanwezigheid van erelid en oud voorzitter van ons 

Genootschap Hans Jongert 

06. Financieel jaarverslag 2019 en 2020. 

07. Verslag kascommissie. De heren Henk Oudeman en Nijs Wienese hebben de boeken 

gecontroleerd over de periode van penningmeester Jelle Limburg en vervolgens Jan 

Folkertsma (die sinds medio 2019 penningmeester is) en deze vol bewondering akkoord 

bevonden. 

08. Decharge bestuur. Uiteraard onder luid applaus van de gehele ALV. 

09. Herbenoeming kascommissie. De leden van de kascommissie zijn jaarlijks aftredend. De 

heren Oudeman en Wienese stellen zich beschikbaar voor herverkiezing. 

10. Evenementen die plaats hebben gevondenin 2020 en 2021 en nog zullen plaatsvinden. 

• KLOTE-zaalvoetbaltoernooi en Nieuwjaarsborrel op 11 januari 2020 in Amsterdam. 

Opmerking: het was een groot succes met zo’n 80 reünisten.  

• FIP-Open op maandag 8 juni 2020 op de Drentsche Golf en Country Club te Assen. 

• ONEC-toernooi op zaterdag 6 juni 2020 bij VOC in Rotterdam is geannuleerd. 

• Herfstborrel plus Jeu de Boules-toernooi in Amsterdam is geannuleerd 

• Bommen Berend Toernooi op zaterdag 29 augustus 2020 in Groningen kon ook niet 

doorgaan vanwege COVID-19. 

• De ALV’s van 18 april 2020 en ook de uitgestelde van 26 september 2020 zijn 

geannuleerd. 

• ONEC op 4 september 2021 te Amsterdam. 

• FIP Open 17 september 2021 in Lauswolt. 
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• Het Genootschap heeft sinds jaar en dag een aansprakelijkheidsverzekering voor 

bedrijven onder de titel “reünie voetbalvereniging”. Daaronder vallen ook alle 

evenementen voor de leden van het Genootschap. Uiteraard dekt deze verzekering niet 

de individuele leden van het Genootschap. Zij nemen voor eigen risico deel aan de 

evenementen. 

11. Begroting 2021, alsmede vaststelling contributie. Sinds onze oprichting, meer dan 35 jaar 

geleden is de contributie niet verhoogd. Voorgesteld wordt om de contributie per 01-01-

2022 te verhogen naar € 33,33 per persoon per jaar, waarbij wij jaarlijks op onze balans 

reserveren voor het Forwardlustrum in 2028. Uiteraard kan deze reserve ook op andere 

manieren gespekt worden, bijvoorbeeld door middel van door u gewonnen 

weddenschappen, loterijen, donaties, kortere allimentatieverplichtingen, nalatenschappen, 

of, zoals oud gedoogd voorzitter Henk Uildriks voorstelt, door Tjitze Pasma. 

12. CHAOS en de nieuwsbrieven. Uitreiking van de Chaospennen 2019 en 2020   

13. Ontwikkelingen binnen de GSAVV FORWARD door Forward-voorzitter Bart Breman en 

toekenning projectsubsidie, alsmede stand van zaken (naakt) scorebord, tribune en 

bestuursjasjes. Wordt het niet eens tijd voor een Forward-drone, waarmee zowel uit als 

thuis de wedstrijden kunnen worden opgenomen en gemakkelijk kan worden onderscheiden 

welke fraaie dames langs de zijlijn staan.  

14. Verslag Stichting Forward Hoortward. Mondeling ter vergadering. 

15. Impeachment van gedoogd voorzitter Henk (Oelie) Uildriks. De samenleving is met hem 

uitgedoogd. 

16. Samenstelling bestuur. De overige bestuursleden zijn niet van het pluche af te rukken, zijn 

allen aftredend, maar stellen zich wederom voor twee jaar herkiesbaar, zodat de 

samenstelling er alsvolgt uit gaat zien:  

• Mas Boom, voorzitter, FIP-Open. 

• Luciano de Vries, vice-voorzitter, evenementen, Forwardboek 125 jaar 

• Jelle Limburg, secretaris, ONEC. 

• Jan Folkertsma, penningmeester, ONEC. 

• Rembrandt Heerkens Thijssen jr., Forwardboek 125 jaar 

• Kevin Santegoeds, Chaos en Nieuwsbrieven. 

• Maikel Breukelman, evenementen, nieuwsbrieven. 

• Ruben Haring, ledenwerving, begeleiding Forwardbestuurders.  

Mochten er onverlaten zijn die het niet eens zijn met genoemde bestuurssamenstelling 

c.q. enthousiastelingen die ook graag deel willen uitmaken van dit illustere gezelschap, 

dan kan dat via artikel 8, lid 5 van onze statuten. U moet wel 10 handtekeningen 

verzamelen van leden van het Genootschap en uw schriftelijke bereidheid tonen. Dit alles 

moet tenminste 10 dagen voor de ALV zijn ingeleverd bij onze secretaris Jelle Limburg. U 

diene te beseffen dat met het bestuurslidmaatschap geen privileges worden verkregen, 

noch het recht op enige vergoeding. In tegendeel, het kost u tijd en geld.  

17. WVTTK. 

18. Rondvraag. 

19. Sluiting. 

 

Wij hopen velen uwer ter vergadering te mogen begroeten waar wij, onder het genot van drank 

en spijs, elkaar bijpraten over de stand van zaken in de (sport)wereld en ons aller bijdrage daarin, 



in het bijzonder in de eeuwige Forward-tijdlijn. Over het klimaat wordt niet gediscussieerd. Als 

Forward bijeen komt is het immers altijd goed weer. 

 

 

 

NOTULEN A.L.V. GENOOTSCHAP REÜNISTEN G.S.A.V.V. FORWARD 

DATUM:  20 APRIL 2019 

PLAATS:  VV SIDDEBUREN 

AANVANG:  13.33 uur 

PRESENTIELIJST: 

Hans Jongert (1949) erelid GSAVV en nog net niet gedoogd erevoorzitter van het Genootschap 

Hans Barelds (1965) erelid GSAVV 

Ta Ambags (1964) erelid GSAVV 

Wietse  Feikens (1979) 

Luciano de Vries (2009) 

Bart Giezen (1992) 

Marnix Venema (1999) 

Nijs Wienese (2012) 

Jan Stavast (1966) erelid GSAVV 

Sander Ossekoppele (2009) 

Eltje Zeemering (1975) 

Peter Blom (1972) 

Mas Boom (1975) erelid GSAVV 

Ruben Haring (2010) 

Jelle Limburg (2002) 

Maikel Breukelman (2012) 

Marnix Feikens (2012) 

Levi Joling (2012) 

Maarten Trippenzee (2012) 

Henk Uildriks (1970) erelid GSAVV 

Nick Breukelman (2012) 

Peter Wijkstra (1983) 

Henk Oudeman (1978) 

Martijn de Bruin (1982) 

Henk Postema (1972) 

 

01.OPENING 

Keurig en geheel conform de traditie beginnen we iets te laat. De Forwardianen arriveren per bus en 

worden verwelkomd door Diesvoorzitter Dio Jolink en gedoogd Genootschapsvoorzitter Henk 

Uildriks. Uildriks deelt de 80 aanwezige Forwardianen mee dat als zij goed hun best doen, vooral op 

het voetbalveld, hij noemde zichzelf en Peter Blom als voorbeeld, zij ooit lid mogen worden van het 

Reunistengenootschap. Denk er om, dat blijft een voorrecht. Je moet dan wel genoeg verdienen om 



€ 25,= per jaar te kunnen betalen.  Na enkele anekdotes opent Uildriks de jaarvergadering van het 

Genootschap. Daarbij moeten alle reünisten hun naam noemen, het jaar van aankomst en het feit of 

zij een zus hebben die nog niet in de overgang zit. Uiteraard levert de laatste toevoeging spektakel 

op en verwijzen vooral de Breukelmannen naar hun model-moeder.  

Uildriks haalt aan dat het Genootschap 45 jaar geleden is opgericht (in 1974) door Hans Jongert, als 

eerste voorzitter, Michel Ambags, broer van de aanwezige Ta Ambags en Frans van Bakelen. Frans is 

zowel erelid van de GSAVV als van het Genootschap. Vandaag is van hen alleen Hans Jongert 

aanwezig. Dit lag geheel in de lijn der verwachtingen, want Hans heeft in die 45 jaar nog maar 1 ALV 

gemist. In de afgelopen 45 jaar zijn er 5 voorzitters geweest, Hans Jongert, Cees Wever, Hans 

Hoving, Frank Wegman en Paul Dijkhoff en is er 1 gedoogde voorzitter (Oelie). Hans Hoving heeft het 

langst met de hamer getimmerd (14 jaar). Hans Jongert was de eerste en heeft het na de eerste 4 

jaar nog eens 8 jaar overgenomen toen Cees Wever stopte en het Genootschap 1 jaar voorzitterloos 

was. Hans Jongert is naast dit voorzitterschap ook nog 3 jaar voorzitter van de GSAVV Forward 

geweest en heeft het lustrum in ’53 georganiseerd toen Forward 1 van het seizoen 1912-1913 als 

kampioen van het noorden (Be Quick, Achilles en Frisia hadden geen schijn van kans) de eregasten 

waren. Hans is de nog enig levende reünist die heeft gedineerd met onze oprichters. Het  

Genootschapsbestuur heeft besloten om Hans Jongert te benoemen tot erevoorzitter van het 

Genootschap. Ter instemming volgt een ovationeel applaus en gejuich. Echter, zo deelt Uildriks mee, 

dit blijkt volgens de statuten niet mogelijk te zijn. Daardoor wordt besloten  om Hans Jongert te 

benoemen tot gedoogd erevoorzitter. De bijbehorende oorkonde wordt door Hans met een traan 

van emotie in ontvangst genomen. Hans bedankt het bestuur voor de eervolle onderscheiding en 

haalt de laatste notulen aan die hij zeer mooi vond en heeft voorgelezen aan vrouwlief Teuna.  

Daarop vertelt Uildriks aan ook de 80 Forwardianen dat Hans Jongert heel lang geleden KNO-arts 

was in Rotterdam met zijn vrouw als assistente. Hans heeft alle eerste elftalspelers van Feijenoord 

op de pijnbank gehad, niet omdat Hans zo goed was, maar omdat de spelers verliefd waren op 

Teuna. 

 

02. BESTUURSMEDEDELINGEN 

Afwezig (met kennisgeving): Jan Overmeer (sinds vorig jaar nog steeds in Portugal), Jan Folkertsma 

(werk), Paul Dijkhoff (vakantie in Frankrijk), Anne-Martin Uildriks (vakantie), Frans van Bakelen (op 

vrouwenjacht die voorbij de overgang zijn), Jan Willem Schokkenbroek (ongelukkige, dit keer 

onbewuste, misstap gemaakt), Frank Wegman (vakantie in Frankrijk). 

Gelukwensen: Het Koninklijk Huis is van mening dat ons Genootschap Koninklijk moet zijn, echter 

onder de voorwaarde dat geen der leden lid mag zijn van het Republikeins Genootschap. Hier gaat 

het mis want Tje Pasma is zeker lid van de Republikeinen. Volgend jaar is hun Kamerheer onze 

voorzitter, dus nieuwe kansen. De Kamerheer suggereert een royement van Pasma. 

Daarnaast heeft de Sultan van Brunei zijn gelukwensen uitgesproken. Hij vindt het alleen jammer dat 

wij de omgekeerde Sharia hebben ingevoerd.  Als je bij hem in het land een condoom jat gaat je 

jongeheer eraf en bij ons krijg je er een bij. 

Nadat de Notre Dame op maandag is gesneuveld is ook de Oude Dame op dinsdag gevloerd. Uildriks  

heeft dan ook begrepen dat Forward een brief heeft gestuurd naar Ajax  en de KNVB dat ze geen 

problemen heeft met het verplaatsen van de competitiewedstrijden. 



In 72/73 was Uildriks voorzitter en in dat bestuur zat ook Henk Pasma, broer van Tje. Twee “Henken” 

is nog geen hele Henk, dus Henk Pasma regelde er nog een Henk bij, te weten Henk Postema. Henk 

Pasma was namelijk te lui om zelf zijn Willempie taken te vervullen, dus haalde hij Henk Postema 

erbij. Vanaf 1972 is Henk Postema niet meer weggeweest bij Forward. 47 jaar lang dus! Het 

Genootschapsbestuur gaat aan het Forwardbestuur voorstellen om Henk Postema tot gedoogd 

buitengewoon lid van verdienste te benoemen. Ondertussen wordt gestart met een stroom aan 

borrelhapjes, ondanks het feit dat de regering voor de schade in Siddeburen nog niet over de brug is 

gekomen. 

Herdenkingen: In Chaos 102 stond een prachtig In Memoriam over Albert Polman, geschreven door 

Hans Jongert. Albert kwam aan in 1947, werd Vindicater en Forwardiaan. Hij studeerde Medicijnen 

en werd longarts in Eindhoven. Albert zat 3 jaar in het Forwardbestuur, waaronder in 1952-1953 

onder leiding van Hans Jongert. Albert was een meestervervalser van KNVB identiteitskaarten, zoals 

Rokus in de jaren 60 en 70. In 1953 werd Albert als ACLO-penningmeester opgevolgd door Hans 

Jongert. Albert Polman overleed op 6 oktober 2018 op 89-jarige leeftijd. Als longarts bleef hij 

liefhebber van een sigaartje. 

In Chaos 103 zal een In  Memoriam verschijnen over Jan Engelhardt. Samen met zijn tweelingbroer 

Ernst kwam hij in 1959 bij Vindicat en Forward. Jan studeerde Rechten en werd Notaris in 

Wildervank. Hij heeft de statuten van ons Genootschap opgesteld, helaas zonder de titel van 

erevoorzitter. Onder leiding van GSAVVerelid Jon Kropveld haalde hij voor  het eerst de Engelse oud- 

Internationals naar het vaste land om in het GVAVstadion  te voetballen tegen de Nederlandse. Het 

stadion was uitverkocht en de uitslag werd 4-4. Jan Engelhardt was onze penningmeester in de 

periode 1978-1981. In zijn navoetbaldagen speelden de gebroeders Engelhardt in Zuidlaren 7, 

tezamen met oud-Forwardianen Jan Overmeer, Hans van Teerns, Klaas Aling en Jan Rodermond. 

Henk Uildriks mocht ook een jaartje meedoen. Jan Engelhardt overleed op 4 april 2019 op 82-jarige 

leeftijd. 

Er wordt gedurende 45 seconden, staande, volledige stilte in acht genomen. Zelfs geen aardbeving 

kon de stilte verstoren. 

 

03. NOTULEN ALV 2018 

Hans Jongert had de notulen al even gememoreerd. Het is een roman waar je niet aan moet gaan 

sleutelen. Correcties zijn dus niet toegestaan. Hooguit aanvullingen.  

De gedoogd voorzitter lepelt nog wel wat belangrijke punten op. Er waren zo’n 150 reünisten, o.a. 

alle lustrumcommissies vanaf 1968 waren vertegenwoordigd. Schulting heeft zijn modern naakt 

onder de aandacht gebracht. Er is geconstateerd dat de uitgaven traditiegetrouw hoger waren dan 

de inkomsten, maar het eigen vermogen toch blijft stijgen. Enkele wanbetalers gaven aan te gaan 

betalen, de rest liep snel weg. De Stichting Forward Hoortward had de verf voor de vloer van het 

clubhuis betaald en de spaarpot was weer verder gegroeid. We hebben afscheid genomen van een 

aantal bestuursleden: Paul Dijkhoff, Hugo Hobbel en Ronald Wijnsma. Daarvoor zijn er ook nieuwe 

bijgekomen: Ruben Haring, Rembrandt Heerkens Thijssen jr. en Maikel Breukelman. Ook is het 

protocol voor herdenkingen vastgesteld. Er is geconstateerd dat helaas geen Chaospen meer wordt 

uitgereikt en Stuurman wilde een hogere bijdrage voor het FIP-open, omdat er geen aardappelen bij 

het diner waren. Die neemt hij nu zelf mee. Het privacybeleid is vastgesteld. Tenslotte werd 

vastgesteld dat Pasma niet heeft ingebeld uit Bonaire, wat niet uitmaakte want hij had toch geen 



spreekrecht. De notulen worden ongewijzigd en onder dankzegging aan het adres van de 

samenstellers, goedgekeurd en vastgesteld. 

Mas Boom heeft een vraag: hij is benieuwd of al aan de ALV bewezen is dat Nick Breukelman wel 

Nick is en niet stiekem Maikel. De tweeling is even binnen aan de bar, maar hun moeder zal gebeld 

worden om te achterhalen wie van de twee het langst van de borstvoeding heeft genoten en 

wellicht nog steeds geniet. Daartoe wordt de tweeling opgedragen om vandaag nog hun moeder ter 

controle op te halen. 

 

 

04. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2018 

Jelle Limburg, penningmeester, haalt de cijfers erbij en vraagt of er nog vragen zijn over de 

afrekening en de balans. De crediteuren op de balans worden kort toegelicht, dit is een factuur voor 

de Chaos 102 welke op de begroting van 2018 stond, maar pas na 31-12-2018 betaald zal worden. 

Ook staat Forward als crediteur op de balans, omdat er een projectsubsidie is toegewezen in 2018, 

maar hiervoor nog geen plan en declaratie is ingediend. Dit kan dus alsnog. 

Hans Barelds heeft een vraag: hij wil graag toelichting over de post op de begroting/afrekening 

“donaties/giften” ter grootte van € 3,=, omdat hier geen afrekening van bekend is. Penningmeester 

Jelle Limburg geeft aan dat hij dit destijds zo op de begroting 2018 had gezet om de begroting 

sluitend te maken en had gehoopt dat iemand tijdens de ALV 2018 spontaan de 3 euro zou doneren, 

dit is niet gebeurd. Feikens doneert alsnog (cash) 3 euro. Barelds constateert dat er geen resultaat is 

van de lustrum inkomsten, wat klopt. Uiteindelijk waren er iets minder reünisten dan vooraf 

ingeschat. Dat is het resultaat. Volgens gedoogd voorzitter Uildriks begrijpt de heer Barelds er niets 

van. Het lustrum had wel een resultaat maar toen lag de heer Barelds al te slapen. Hans Barelds 

stribbelt, zoals gewoonlijk, nog wat tegen maar de jaarrekening wordt unaniem door de ALV 

goedgekeurd en vastgesteld. 

 

05. VERSLAG KASCOMMISSIE 

Het was niet gelukt om een kascommissie te formeren. De beoogde kascommissie was op vakantie. 

Er wordt voorgesteld om tijdens deze ALV een kascommissie aan te stellen, die niet alleen 2018, 

maar ook over de vijf jaren daarvoor nog een controle uitvoert. Dit op verzoek van Jelle Limburg 

(huidige penningmeester) en naar aanleiding van de aanstaande overdracht van het 

penningmeesterschap aan Jan Folkertsma. Nijs Wienese en Henk Oudeman melden zich om dit op 

zich te nemen. Verdere afspraken worden later onderling gemaakt. 

 

06. ONTWIKKELINGEN BINNEN DE G.S.A.V.V. FORWARD EN PROJECTSUBSIDIE 2019 

Voorzitter Boudewijn Groosman meldt dat het goed gaat met Forward. Er wordt gewonnen en 

verloren, maar uiteindelijk staan we in het linker rijtje. Het bestuur is helemaal compleet en er is ook 

weer een Oude Schoen op de mat gevallen. Voor het bestuur 2019-2020 is veel animo en het is al 

deels gevormd. Dit is zeer positief en belangrijk voor de continuïteit. Dit jaar hadden we moeite om 

(tijdig) een nieuw bestuur te vormen. 



Het project van 2018, het scorebord,  heeft vertraging opgelopen omdat het Sportcentrum 

tegenwerkt bij het plaatsen ervan. Het blijkt niet zo eenvoudig om een scorebord te plaatsen, omdat 

de grond niet van Forward is. Hierdoor mogen wij er niet zomaar op bouwen. Het dak van de 

Bakelmat zou een oplossing kunnen zijn, dit wordt onderzocht. Alsdan wordt het niet klassiek, noch 

modern, doch liggend naakt, zoals Berendina op de Kroeg. Dat past ook beter bij van Bakelen. 

Het plan voor de projectsubsidie 2019 betreft het maken van een tassenrek, omdat de tassen nu 

overal  in het clubhuis rondslingeren. Meer details volgen nog. De ALV keurt de projectsubsidie goed, 

dus is er ook voor 2019 € 500,= vanuit het Genootschap beschikbaar. 

 

07. VERSLAG STICHTING FORWARD HOORTWARD (SFH) 

Het SFHbestuur is grotendeels afwezig (Robert Bolhuis, Jaap Burgers en Anne-Martin Uildriks). 

Daarnaast zit de Forwardvoorzitter q.q. in het SFHbestuur. Bolhuis heeft per telefoon laten weten 

dat er 73 donateurs zijn, een toename van 15 ten opzichte van 2016. En 1 tikkie tijdens het lustrum 

in 2018, n.l. van Luciano de Vries. In totaal zit er € 219.000,= in kas, dit is € 10.000,= meer dan in 

2017. Een toename van 5%. De Hedge Funds rammelen al op de deur, maar SFH blijft conservatief 

beleggen. SFH ligt op schema voor de bouw van een nieuw clubhuis in de verre , verre toekomst. 

Komende week gaat er een brief uit naar de huidige donateurs en later nog een brief naar alle leden 

van het Genootschap. De heer Peter Wijkstra vindt 73 donateurs weinig als er ruim 350 reünisten 

zijn. De ALV is het hiermee volledig eens. Voorgesteld wordt om SFH binnen ieders eigen netwerk te 

promoten. Het is uiteindelijk aan SFH om donateurs te werven. 

 

08. BESTUURSBENOEMINGEN EN/OF WIJZIGINGEN 

Er zijn geen benoemingen, want iedereen is pluche-geil en blijft lekker zitten. Wel vindt er een  

wijziging plaats binnen het zittende bestuur:  Jan Folkertsma wordt penningmeester en Jelle Limburg 

secretaris. Daarmee is ook de functie van secretaris niet meer vacant. Gedoogd voorzitter Uildriks 

bedankt Jelle Limburg voor al zijn enthousiasme en goede werkzaamheden, die de afgelopen jaren 

de functie van penningmeester regelmatig overstegen, zoals het bijhouden van de ledenlijst en het 

mede versturen van Nieuwsbrieven. De dank wordt met een warm applaus ondersteund.  

 

09. CHAOS EN NIEUWSBRIEVEN 

Nick Breukelman wordt gesommeerd, hij was weer even weg, nu om het plaatselijk vrouwelijk 

schoon nader te inspecteren, c.q. zijn moeder te bellen om de eerste bus naar Siddeburen te nemen.  

Hans Barelds vraagt aan Nick of hij niet Maikel is. Nick heeft van Chaosvoorzitter Rembrandt 

Heerkens Thijssen jr.  mededelingen meegekregen op een briefje. Hierop staat een viertal nieuwe 

sponsors: Frederik Bosch, Floris Zwaferink, Luciano de Vries en Pieter Schulting. In het kader van de 

Chaospen heeft de Chaosredactie de ingezonden stukken bekeken en geconcludeerd dat het In 

Memoriam, geschreven door Hans Jongert, het mooiste was. Hans Jongert ontvangt hiervoor dan 

ook een bedankje en een eervolle vermelding. Hans Jongert deelt mee nog wel wat pennen te 

kunnen gebruiken, omdat hij druk doende is met zijn memoires. Zeg maar FEEG deel drie.  

 

10. EVENEMENTEN 



Het jaarlijkse ONEC toernooi vindt op 22 juni 2019 plaats bij Kampong in Utrecht.  Paul Dijkhoff is 

gevraagd een team samen te stellen van voornamelijk 35+. We moeten onze deelname aangeven 

voor 1 mei, Jelle Limburg zal dit op zich nemen en ook contact met Paul Dijkhoff onderhouden. 

Op 24 augustus 2019 wordt er weer een Bommen Berend Toernooi (BBT) georganiseerd in 

Groningen. Hiervoor worden vooral lokale teams uitgenodigd. Dit zal een 7x7 toernooi worden met 

aansluitend een BBQ. Hans Barelds informeert of er ook Bavaria babes aanwezig zijn, wat door 

Luciano bevestigd wordt. Hans meldt zich gelijk aan. Ook moeder Breukelman wordt verwacht. 

Het FIP open zal plaatsvinden op 17 juni 2019 in de buurt van Amsterdam. Hiervoor kan men contact 

opnemen met Mas Boom of Henk Zeemering. Het budget vanuit het genootschap voor dit 

evenement wordt niet verhoogd, ook niet met het overschot van het voorgaande jaar. Dus weer 

geen aardappelen bij het diner, behalve als Stuurman in de Noord-Oost-Polder aan het rooien slaat. 

Het K.L.O.T.E. toernooi is afgelopen december niet doorgegaan door te weinig animo, er wordt 

gekeken wat we hiermee in 2019 gaan doen. 

Wijkstra vraagt of de trouwdatum van Blom ook in de kalender is opgenomen. 

 

11. BEGROTING 2019 

De gedoogd voorzitter verrast de ALV door gelijk over te gaan tot goedkeuring van de begroting, 

omdat iedereen nog met zijn gedachten bij de te plannen trouwdatum van Peter Blom is, denkt aan 

de Bavaria babes of aan de borstvoeding van moeder Breukelman. Er wordt door niemand 

tegengestemd en dus is de begroting goedgekeurd en vastgesteld. 

 

12. WVTTK 

Vice-voorzitter Mas Boom denkt dat het FIP niet genoemd is tijdens de evenementen.  Hij  was 

denkelijk even met zijn gedachten bij zijn secretaresse of bij Teuna, want dit stond gewoon op de 

activiteitenkalender. Gedoogd voorzitter Uildriks vraagt Mas Boom om op te houden met het stellen 

van domme vragen en te vertellen wat hij nu tegenwoordig doet in Meppel. Mas Boom blijkt portier 

te zijn geworden van een draaideur firma. In dit dubieuze gebouw heeft hij in de kelder nog 25 

exemplaren van het Forward Eeuwboek gevonden, die hij destijds achterover gedrukt had in de 

hoop dat ze veel waard zouden worden. Hij ziet nu zijn fout in en schenkt deze schat aan het 

Forwardbestuur, zodat zij deze kunnen verkopen aan huidige Forwardianen of kunstverzamelaars.  

Een luid applaus volgt. Peter Blom vraagt waarom er geen herdruk komt. Ambags:”Waarom doe jij 

dat niet, dan kan jouw trouwdatum er ook in”, Blom: “Ik ben geen uitgever”, Ambags: “Dat klopt, jij 

geeft nooit wat uit”. 

 

13. RONDVRAAG 

Hans Barelds vraagt of gedoogd voorzitter Henk Uildriks haast heeft, want in alle jaren heeft hij nog 

nooit zo’n korte ALV meegemaakt. Uildriks bevestigt dit en geeft aan dat deze haast gegrond is want 

er wachten vrouwen. Immers “Groningen heeft niet alleen scheuren in gebouwen”. Daarnaast start 

zodadelijk de veteranenwedstrijd tegen de VV Siddeburen. Ook dat evenement heeft ons aller 

aandacht nodig. 



 

14. SLUITING 

Onder gemor van de heer Barelds, die zich tekort gedaan voelt door de in zijn ogen te beperkte 

lengte van de vergadering, zet gedoogd voorzitter Henk Uildriks (Oelie) het ‘Three Cheers’ in, waarna 

hij de vergadering sluit onder dankzegging voor de royale opkomst, ieders inbreng en het feit dat Tje 

Pasma weer niet heeft ingebeld. 

 

 


