ROYAL CANADIAN LEGION BRANCH 005
Jaarverslag 2019
Jaar 2019 was voor Royal Canadian Legion Branch 005 een druk jaar met veel activiteiten en in het begin ook
een wijziging in het Bestuur. Verandering is voor de een wat moeilijker dan voor de ander, maar al met al
kunnen wij allen onze draai langzamerhand vinden in de nieuwe situatie. Om een rapportcijfer te geven aan
de totale gang van zaken wat betreft onze doelstellingen kan ik voor het afgelopen jaar gemiddeld niet meer
dan een 7,5 geven. Als we gaan kijken naar de individuele doelstellingen, is er per doelstelling ruimte voor
verbetering en verandering. Laten we even terugkijken om te zien wat we gedaan hebben en waar wij, als
Vereniging of als individueel lid, nog een bijdrage kunnen leveren voor een beter resultaat.
De rapportages van de werkgroepen zijn te zien in hun verslagen separaat in het rapport.

De doelstelling: Stimuleren en ondersteunen van herdenken en gedenken.
Deze staat niet zomaar op de eerste plaats. Het is ook de doelstelling die meeste tijd en resources vraagt van
zowel de vrijwilliger, de organisatie en de werkgroep HERDENKINGEN inclusief de Sergeant At Arms.
Deze doelstelling krijgt van mij het cijfer 7,5. Wij proberen zoveel mogelijk in te gaan op alle aanvragen voor
participatie bij herdenkingen. Ook komend jaar, met het 75-jaar Vrijheid in Nederland, krijgen we te maken
met extra aanvragen naast onze standaard herdenkingen. Geografisch heeft Branch 005 een redelijke
oppervlakte te verzorgen. Door de afstanden en doordat onze vrijwilligers zich niet altijd vrij kunnen maken
voor deelneming moeten wij soms moeilijke besluiten nemen en aanvragers teleurstellen.

De doelstelling: Verzorgen van Educatie op scholen.
Is een doelstelling waar we goed mee bezig zijn en komt eruit met een cijfer 9. Hiermee zijn we in scholen
actief bezig en hebben hier een goede reputatie opgebouwd. Aan uitbreiding wordt nog gewerkt. Dit jaar
konden we ook, in het kader van een uitwisselingsprogramma, studenten financieel ondersteunen door het
geven van een toelage op hun studiereis naar Canada.

De doelstelling: Voeren van een jaarlijkse Poppy Campagne.
Ook hier, beperkt voor de geografische spreiding van onze Branch, is het moeilijk om een standaard Poppy
Campagne te voeren zoals voorgeschreven is in de instructies uit Canada. We hebben een Campagne in het
westen van het land die al jaren goed loopt en min of meer een traditie is. Daarnaast wordt het hele jaar op
evenementen door het promotieteam de Poppy Campagne gevoerd. Dit jaar is ook een actie gestart in het
oosten van het land. Met succes en misschien is die opzet een goed voorbeeld dat we iets buiten de
voorschriften moeten denken (“Outside The BOX”) om geld in te zamelen voor het Poppyfonds. De
waardering voor deze doelstelling is dan ook een 8.

De doelstelling: Het bevorderen van de onderlinge band.
Hierin behalen we maar net een voldoende, cijfer: 6,5. Hierover krijgen we veel opmerkingen van binnen en
buiten de organisatie. We weten allemaal waar we het over hebben, maar er over praten wat er verandert
moet worden en het doen zijn twee verschillende dingen. Als we nu zelf eens goed in de spiegel kijken en ons
afvragen: wat kan ik doen”? Ten eerste: dat “IK” (haantjes) gedrag past niet in deze doelstelling. Verschillende
petten dragen kan ook niet, binnen de Branch zijn we één en hebben ook maar één agenda. Tevens zijn wij
onderdeel van een grotere organisatie, te weten Zone Europe en Dominion Command.
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Op eigen houtje dingen gaan doen, zonder toestemming van het Bestuur van de Branch, is tegenstrijdig aan
deze doelstelling. Dat is te voorkomen door meldingen te doen en voorstellen in te dienen via het secretariaat
van de Branch.
Reacties van leden op sociale media of anderszins in de publiciteit, die een negatieve tendens hebben of
een conflicterende uitstraling geven, beschadigen het imago van de Royal Canadian Legion in zijn geheel.
Dat is niet het beeld dat wij nastreven. Dit soort acties kunnen disciplinaire gevolgen hebben. Het zij van
binnen onze eigen Branch of van overkoepelende delen van de organisatie. Hopelijk zet ik u hiermee aan
het denken en kunnen we hier met zijn allen wat aan gaan doen om dit punt te verbeteren.
Met een drukke agenda en veel activiteiten voor de boeg ter gelegenheid van 75-jaar Vrijheid in Nederland
moeten we natuurlijk wel een eenheid uitstralen, naar buiten maar ook binnen de vereniging. We zijn een
organisatie van vrijwilligers en moeten elkaar daar dan ook in respecteren. Flexibel zijn, geven in plaats van
nemen en bedenken dat je meer vliegen vangt met honing dan met azijn.
Dat zijn zo de gedachten die bij mij opkomen om aan het “Esprit de Corps” te werken. Daarbij is de inzet van
ieder van u noodzakelijk.
We hebben een drukke tijd voor de boeg, met vele uitdagingen. Ik hoop dat we deze goed en groots kunnen
aanpakken om volgende jaar terug te kunnen kijken met eer en trots.
Lest we forget!

In een jaaroverzicht moeten we ook even stilstaan bij hen die niet meer onder ons zijn. Op 8 augustus 2019
kregen wij het bericht dat comrade Gerard Visser was overleden. Samen met Howard Miller één van de
grondleggers van de Poppy Campagne in Kennemerland. RCL Branch 005 was vertegenwoordigd bij de
uitvaartplechtigheid.
Rust in vrede Gerard.

Martin Reelick
President
Royal Canadian Legion Branch 005
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Verslag Werkgroep ICT/Social Media (Nieuwsbrief, Website, Facebook)
(T.b.v. Algemene Leden Vergadering 1 maart 2020)
RCL005-NIEUWSBRIEF
Samenstelling: Vanaf begin 2019 waren de editors Gerard Hendriks en Herman Sligman drukdoende de
RCL005-Nieuwsbrief vorm te geven. Na de bestuursverkiezingen in februari is Ruud Janssen toegetreden als
Point of Contact naar het bestuur (POC). Daardoor bestaat de Werkgroep Nieuwsbrief nu uit:
Gerard Hendriks (Editor)
Herman Sligman (Editor en vormgever)
Ruud Janssen (POC)
Aanpassingen:
Na een spetterend begin onder de naam Magazine, haperde het regelmatig uitbrengen daarvan na enkele
edities even. Onder de titel, Nieuwsbrief” werd in 2019 de draad weer opgepakt. Weliswaar minder
sprankelend, maar wel regelmatig.
De redactie probeert zo actueel mogelijk, lees: zo spoedig mogelijk na afloop van een kalendermaand, de
editie online te krijgen. In het kort worden de aankomende agendapunten vermeld en de events waarbij RCL
vertegenwoordigd was, worden genoemd. In de editie zelf wordt, zo kort mogelijk, verslag gedaan van de
evenementen. Getracht wordt de maandelijkse uitgave te beperken tot 10 à 12 pagina’s. Met dit laatste
gegeven in het achterhoofd hebben we gekozen voor een aparte editie voor het 4-daagse nieuws en de Poppy
campagne.
Om het totale aantal pagina’s per editie globaal aan te kunnen houden is ook het achtergrondverhaal, achter
de knop” geplaatst. Met enkele kernwoorden en/of een paar sprekende foto’s proberen we de lezer dermate
nieuwsgierig te maken dat de ingebouwde link naar dit verhaal wordt aangeklikt. Ook daarin zitten vaak weer
andere doorverwijzingen die interessant zijn in de optiek van de redactie.
Nieuwe zaken:
Voor het nieuwe seizoen proberen we het ‘achterom’ kijken in de verslaglegging tot een minimum te
beperken. We merken, nu we regelmatig publiceren, dat we op moeten passen in herhalingen te vervallen,
in het bijzonder geldt dat voor evenementen die elk jaar in de agenda staan.
Voor de lezers overzee zijn echter de verslagen over onze participatie WEL interessant, is gebleken. We
zullen in de toekomst de Engelse en de Nederlandse versie gesplitst opbouwen.
Aantal bezoekers:
Tot nu toe zijn er geen “tellers” opgenomen, die registreren wie de nieuwsbrief leest, maar uit reacties van
de lezers is gebleken dat, zoals eerder gememoreerd vele Canadese vrienden de nieuwsbrief waarderen. Uit
de reacties van de eigen leden, de vraag naar informatie die ook in de nieuwsbrief staat vermeld, blijkt dat
deze nog niet overal wordt geraadpleegd. Voor 2020 zullen wij proberen om feitelijke aantallen te verkrijgen.
Op deze wijze is het ook mogelijk interesse te peilen. Het idee is ook om een enquête te houden.
Hulp:
Rest nog één hartenkreet richting leden/lezers: stuur eens spontaan wat kopij naar de redactie.
redactie@rcl005.nl. Inbreng wordt erg gewaardeerd. Attendeer ons ook op zaken/evenementen die u bekend
zijn maar niet op de agenda staan, maar wel Canada/Canadees gerelateerd zijn.
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Laatste nieuws: Op 6 JANUARI 2020 ontvingen we een email van een comrade uit Canada (provincie Quebec)
met Nederlandse roots. Vice-President geweest van een Branch.
Hij werkt aan verschillende projecten in het kader van 75 jaar Vrijheid. Naar eigen zeggen heeft hij meerdere
verhalen die interessant kunnen zijn voor onze Branch. We koesteren dit contact en zijn ervan overtuigd dat
we in hem een goede ‘’correspondent” in Canada hebben.

RCL-WEBSITE
Samenstelling: In 2019 is bestaat de Werkgroep Website uit:
Wim Poppenk (Editor)
Herman Sligman (Editor)
Ruud Janssen (Editor en POC)
Martin Reelick (Techniek)
Aanpassingen: Door de werkgroep is wederom gekeken naar de teksten (Ned. en Eng), de inhoudelijke
juistheid en de vorm. Hierbij is zoals eerder besloten de insteek om op de website statische informatie te
plaatsen voor leden en niet-leden. Daarbij is de privacygevoelige informatie ondergebracht in een speciaal
voor RCL-leden afgeschermd gedeelte van de website, het leden portal, dat alleen toegankelijk is met een
password. Op dit gedeelte kunnen leden zich ook aanmelden voor een herdenking of evenement en aangeven
of men in een Colour Party wil participeren of andere opties.
Nieuwe zaken: Op de homepage van de website is een link geplaatst naar de RCL Nieuwsbrief. Voor recente
informatie is ook RCL-Facebook opgenomen op de homepage. Daardoor kan er direct via facebook en de
website in één keer dezelfde informatie naar verschillende doelgroepen worden gecommuniceerd.
Google agenda: Om op de hoogte te blijven van alle herdenkingen en evenementen waarin RCL005 in meer
of mindere mate participeert is de Google agenda op de website een belangrijke informatiebron. Deze wordt
direct bijgehouden zodra informatie beschikbaar komt. Let wel: informatie kan ook nog wijzigen. Dus wilt u
naar een herdenking, kijk dan kort voor vertrek altijd naar de laatste gegevens. Dit zal ook in het 75 jaar
bevrijding een belangrijke rol spelen.
Aantal bezoekers: Het aantal bezoekers van de website stijgt nog steeds. Ook vanuit Canada en GrootBrittannië is veel interesse en vooral zodra er een nieuwe nieuwsbrief is uitgebracht.
Een kort overzicht treft u hieronder aan.
Aantal unieke bezoekers: 2.204
Waarvan uit:
NED: 56%, blijft 3min16sec
CAN: 18%, blijft 2min18sec
USA: 11%, blijft 0min4sec
UK: 2%, blijft 1min35sec
Aantal bezochte pagina’s: 15.108
Homepage: NED 25%, ENG 19%
Google agenda: 6.9%
Events 6.2%
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RCL-FACEBOOK
Samenstelling: Het RCL Facebook heeft een beperkt aantal editors, die berichten, foto’s en video’s kunnen
posten. Dit zijn:
Berry Swarthoff (Editor)
Ruud Janssen (POC)
Het technisch beheer wordt uitgevoerd door Quint Wijnholts en Martin Reelick.
Aantallen: RCL-Facebook heeft op 31 dec 2019 803 volgers (31 dec 2018: 675). Het aantal blijft langzaam
oplopen. Dat is zeker de verwachting in verband met het kroonjaar 2019/2020, 75 jaar bevrijding. In 2019 zijn
slechts 4 opzeggingen geweest. De belangrijkste bericht mijlpalen wat betreft bezoekers in 2019 waren (het
totale bereik van de berichten zal vele malen groter geweest zijn):
➢ 14 april Herdenking 48th Highlanders, Holten – 1.240
➢ 4 en 5 mei Ned. Dodenherdenking en Bevrijdingsdag – 1.943
➢ 14 juni onthulling monument in Heiningen – 1.102
➢ 5 november n.a.v. bevrijding Bergen op Zoom - 773
Het aantal directe reacties n.a.v. een evenement was het hoogste na de herdenkingen tijdens de Nijmeegse
4-daagse in Groesbeek, n.l. 186
Communicatiemiddel: Facebook is voor RCL005 een prima middel om de communicatie met
geïnteresseerden over de gehele wereld op een eenvoudige wijze te doen en ook informatie te ontvangen.
Dat blijkt ook al doordat er regelmatig berichten binnenkomen met vragen over het bevrijdingsjaar. Belangrijk
is dat mensen worden verwezen naar het mailadres van het secretariaat, zodat er op een vraag adequaat
geantwoord kan worden.
Om ook de belevenissen van anderen te horen en zien bij herdenkingen en evenementen wordt het posten
van berichten door andere RCL-leden op hun eigen Facebook gestimuleerd. Let dan aub wel even op dat u
het bericht post op een wijze dat het kan worden gedeeld. Dat maakt het een stuk eenvoudiger voor de
editors bij RCL005 en zo kunnen we gezamenlijk de informatie verspreiden.
De Werkgroep beheert, op verzoek van de Zone Commander, ook de website en Facebook van RCL-Zone
Europe. Daar zijn een aantal posts op gedaan in 2019. Er is helaas slechts een beperkt aantal mensen die
hierop reageren en dan nog voornamelijk members van RCL005. Waarvoor dank.
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BEHEER KITSHOP
De komende periode is, zoals natuurlijk bekend, weer een belangrijke periode (75 jaar na dato) als het gaat
om het vieren van de bevrijding van Nederland en het herdenken van de slachtoffers die daarbij gevallen zijn.
RCL Branch 005 zal weer bij vele momenten aanwezig zijn met de inzet van de Colour Party, het leggen van
een krans en/of de aanwezigheid van een RCL005 delegatie. Het is daarbij van belang dat eenieder, die een
officiële rol vervult, gestoken in het RCL-tenue, er “spot-on” uitziet.
Daarvoor is in 2019 de Herdenkingsinstructie beschikbaar gesteld op het Ledenportaal van de RCL005website. Leest u dit eens door. In die instructie staan ook de gegevens vermeld van het bedrijf dat
gespecialiseerd is in het RCL-tenue van de Branch. Indien nodig en gewenst kunt u daar uw tenue aanschaffen
en op maat laten maken.
Als u zich houdt aan de regels die gelden voor het RCL-tenue, kunt u dit natuurlijk ook bij een bedrijf van uw
eigen keuze aanschaffen, maar let wel op de vereiste kleuren (wens RCL005: broek/rok = donkergrijs) en
materialen. U zal daarop aangesproken worden en u wilt natuurlijk niet ‘uit de pas lopen’ met de andere
leden.

In de Kitshop worden de RCL-attributen beheerd, die bij het RCL-tenue horen zoals knopen, stropdas, RCLcrest etc., handschoenen, baret. U kunt daarvoor terecht bij de RCL-Kitshop beheerder. Comrade Connie
Lempke heeft die taak in 2019 overgenomen van Marc van Aken. Bij Connie Lempke kunt u specifiek RCL
(005) artikelen aanschaffen, die meestal op voorraad zijn. U hoeft die dus niet in Canada te bestellen.
Comrade Connie Lempke is bij vele herdenkingen en (social) events aanwezig en heeft dan meestal de
artikelen bij zich of kan u die toezenden na betaling.
Heeft u vragen of wensen stuurt u dan een bericht aan kitshop@rcl005.org

Ruud Janssen
1st Vice-President
RCL Branch 005

Pagina 6 van 10

Verslag werkgroep Herdenken.
De werkgroep heeft als doel het uitbrengen van advies aan het bestuur over ingekomen aanvragen voor
deelname van de Colour Party en/of Delegatie aan een evenement.
Het bestuur beslist mede aan de hand van dit advies over al of geen deelname.
Het advies geldt met name voor aanvragen over deelname die niet behoren tot de jaarlijkse ‘vaste’
deelname van RCL aan evenementen.
Op de website onder de knop – Activiteiten – Colour Party – wordt aangegeven wanneer de Colour Party
wordt ontplooid.
Als leidraad hiervoor worden de richtlijnen gebruikt zoals die zijn vastgelegd in de instructie Herdenken.
De werkgroep Herdenken heeft na de bestuursverkiezingen in februari 2019 een nieuwe samenstelling
gekregen.
Leden van de werkgroep zijn: Berry Swarthoff, Gerrit Bruggink, Toon van Bussel, Danny Murphy, Peter
Mensink en Wim Poppenk.
De Colour Party en/of Delegatie van Branch 005 zijn in 2019 aanwezig geweest bij 42 evenementen.
Daarnaast was Branch 005 vertegenwoordigd bij 13 andere activiteiten en is de promotietent 6 keer
ingezet.

Wim Poppenk
2nd Vice-President
RCL Branch 005
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Royal Canadian Legion Branch 005
“The Liberation of the Netherlands”
Poppy Campaign 2019
De bedoeling van de Poppy Campaign is om geld te verwerven voor de Canadese veteranen, families en
nabestaanden; ook om de educatie van de nieuwe generatie te bekostigen.
De Branch Poppy Campaign over 2019 is nu teneinde met een mooi resultaat. Er wordt binnenkort een bedrag
overgemaakt naar de RCL Zone Europe Poppy Fund bankrekening in Duitsland. Het totaalbedrag wordt
bekend gemaakt tijdens de komende Algemene Leden Vergadering van RCL Branch 005.
Er moet natuurlijk dank uitgaan naar de vrijwilligers van de actie zoals de familie Groeneveld, Connie Lempke,
Ruud Janssen, Philip van Leeuwen, Moos Venne, Peter Bongers, Berry en Yvonne Swarthoff, Gerrit Bruggink,
Martin Reelick, Eelco en Evelien de Zee, Nic en Elly van Wakeren, Peter en Cynthia Mensink en verder
iedereen die heeft mee gedaan aan deze Campaign. Daarnaast bovenal natuurlijk alle mensen die het Poppy
Fund van RCL een warm hart toedragen en een donatie hebben gegeven.
RCL Branch 005 heeft behoefte aan meer Poppy vrijwilligers voor het komende jaar, meld je aan!
Er zijn ongeveer 9000 Poppies verspreid over het hele land voor de diverse Poppy locaties, want ook naast
de Poppy Campaign zijn Poppies ingezet bij diverse herdenkingen in Nederland.
Wij mogen Poppies niet verkopen, maar wij mogen er wel een vrijwillige donatie voor accepteren, liefst
minimaal een euro per Poppy.
Daarom is er in 2019 ook een aangepast beleid gemaakt voor de verspreiding van Poppies. Poppies kunnen
alleen worden gebruikt voor herdenkingen en educatie van jongeren en alleen dan als er een toereikende
donatie tegenover staat. RCL005 kan geen Poppies aan willekeurige organisaties ter beschikking stellen, als
niet aan deze voorwaarden wordt voldaan. Uitzonderingen kunnen alleen toegestaan worden na goedkeuring
van het RCL005-bestuur. U kunt e.e.a. uitgebreid lezen op de ledensite.
Ik wil nogmaals iedereen, leden en niet leden, bedanken voor hun tijd en inzet tijdens de RCL005 Branch
Poppy Campaign.

D.J. Murphy
RCL Branch 005
Poppy Chairman
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Verslag werkgroep educatie.
Voor de werkgroep educatie was 2019 al een bijzonder druk jaar. Min of meer te verwachten in de aanloop
naar het kroonjaar 2020.
Van vele instanties, verenigingen, scholen en herdenkingscomités, uit heel Nederland kwamen verzoeken om
mee te werken aan voorlichting in het kader van 75 jaar Vrijheid.
Comrades van RCL Branch 005 waren actief in: Posterenk, Veenendaal, Hengelo (Gld), Bronckhorst, Lochem,
Apeldoorn, Ede, Arnhem, Oosterbeek en Enschede.
In de bijeenkomsten werd niet alleen ingegaan op de rol van onze Canadese bevrijders. Ook de geschiedenis
rond de Poppy traditie werd belicht evenals de missie en doelstelling van RCL Branch 005.
In Veenendaal werd opnieuw de Johannes Calvijn school bezocht voor een educatieve bijeenkomst.
Aansluitend daarop werden de leerlingen betrokken bij de herdenking van piloot Harold Wakeman, waarvan
nabestaanden aanwezig waren.
Verder mochten we veteraan Don White ontvangen in ons clubhuis. Hij was in Nederland, waar een tulp naar
hem is vernoemd. Wij hebben hem voorgelicht omtrent de activiteiten van onze Branch 005, onze
doelstellingen, participaties en de voorlichting op scholen.
Een nieuwe en belangrijke stap was de uitreiking van een Scholarship aan drie studenten van het Canisius
College. Een steuntje in de rug bij hun uitwisselingsprogramma met Canadese scholieren.
Op dit moment, februari 2020, zijn alweer vele meldingen en aanvragen binnengekomen voor ondersteuning
tijdens lesprogramma’s in het kader van de herdenkingen 75 jaar Vrijheid. Aanvragen die met name
betrekking hebben op onze ‘Liberators’.
De samenwerking met de werkgroep Herdenken/Gedenken is essentieel. Beide werkgroepen versterken
elkaar bij het geven van support aan organisaties die de ceremonies organiseren.
Educatie en herdenken zijn en blijven belangrijk. Het aantal veteranen dat zelf getuigenis af kan leggen wordt
kleiner en kleiner. RCL Branch 005 moet hun rol overnemen om deze en de volgende generatie ervan te
overtuigen dat Vrijheid niet vanzelfsprekend is. Vrijheid moet doorgegeven worden; de prijs die ervoor is
betaald was hoog, erg hoog.
Namens de werkgroep:

Berry Swarthoff
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Verslag penningmeester
Het verslag van de penningmeester met een overzicht van de financiële stand van zaken zal separaat worden
aangeboden.
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