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Bericht van de President. 
 
Jaar 2021, het tweede jaar dat we weer bezig waren met aangepaste vormen van herdenken en activiteiten. Nu 
hopen we allemaal dat we in 2022 teruggaan naar het “oude normaal”, maar ik denk toch dat er wel dingen zijn 
die we van de afgelopen periode overhouden, zoals handen wassen, etc. 
We gaan met goede hoop de toekomst tegemoet. Natuurlijk ook omdat we het sociale contact weer oppakken en 
elkaar weer gezellig ontmoeten na een herdenking, een vergadering of bij een sociale activiteit. 
De verschillende comités en groepen hebben hun verslagen ingeleverd en staan gepubliceerd in dit jaarverslag 
van 2021. 
Maar als President wil ik toch wel punten aanmerken die heel goede aandacht hebben gekregen om onze 
organisatie een gezonde en verantwoordelijke vereniging te laten zijn. 
Toch ongeacht de wat mindere herdenkingen en bevrijdingsfeesten is er waardering nodig voor de deelnemers 
van de Colour Party en delegaties die aanwezig waren en de 2vice president Wim Poppenk en Sergeant of Arms 
Toon van Bussel die deze activiteiten coördineren. 
Het Bestuur is de laatste periode druk bezig met het verbeteren van onze administratie. Hierbij moet ik noemen 
het lidmaatschap comité met Anneke Poppenk en Peter Mensink die erbovenop zitten om een gezond leden 
bestand te houden.  Naast deze administratieve taak zijn er ook financiële en juridische plichten die we hebben 
tegen over onze leden, maar ook naar de verenigingswetgeving en de ANBI-status. Om hieraan allemaal te 
voldoen zit onze Legal Officer Jan van Loo en Treasurer Peter Mensink boven op deze informatie. Dit kan je ook 
zien in de verandering van het financiële verslag. 
Na het wegvallen van ons sponsor-inkomen van de Canadese ambassade zijn er manieren om geld te werven 
gestart en andere zijn nog in ontwikkeling.  Na de laatste keer contact gehad te hebben gehad met de Ambassade 
was het duidelijk dat ook de laatste herfst soiree niet doorging. Geadviseerd werd om als Branch niet te rekenen 
op deze actie en opzoek te gaan naar een eigen manier van sponsorwerving. 
Er zijn wat acties geactiveerd zoals privé-donaties en een periodieke-giften programma. Daarnaast hebben de 
comrades Koos Suurhoff en Jan van Loo er energie ingestoken en zijn ,,de boer opgegaan”. 
Ze hebben twee donaties kunnen binnenhalen. Verder zijn er plannen om een Sponsorcomité op te zetten, maar 
hier meer over op de ALV. 
 
Waardering ook voor de leden die hun energie in de Poppy Campagne 2021 hebben gestoken. 
Ondanks de Covid-19 corona regels werd een goed resultaat bereikt, niet alleen in geld maar ook door hun 
aanwezigheid. Dit laat zien naar het publiek dat we er toch ook weer (en nog) zijn. 
De Poppy Chairman Danny Murphy kon een goed rapport maken naar de Zone Command. 
De educatie groep heeft er ook dit jaar weer tijd en energie in gestoken om het gedachtengoed van herdenken 
door te geven, speciaal ook aan de jeugd en het is goed te zien dat deze jongelui het absorberen als een spons. 
Er is een redactieteam dat echt weer kwaliteitswerk heeft geleverd aan het magazine en de Facebookpagina. De 
contributies van Herman Sligman, Ruud Janssen en Berry Swarthoff zijn zeer gewaardeerd  
Niet vergeten onze Liaison Officer Yvonne Swarthoff, die belangrijk is in het onderhouden van contact met leden, 
middels verjaardags-, beterschapswensen of andere felicitaties. 
Dit kan ik zelf uit de grond van mijn hart beamen. Ook alle andere comrades die mij kaarten sturen en aandacht 
schenken wil ik bedanken in deze periode van de persoonlijk strijd met mijn gezondheid. 
Dit laat toch zien dat we goed bezig zijn met de doelstelling ,,saamhorigheid”. 
Ook dit jaar waren er minder activiteiten waarbij de kit-shop aanwezig kon zijn.  
Comrade Connie Lempke geeft er haar volledige aandacht aan en wordt gewaardeerd om de invulling van orders 
van de leden. 
Wij hopen dat we dit jaar de Promotietent wel kunnen op zetten en hopen dan weer op de medewerking van de 
leden van dit team: Eelco & Evelien de Zee, Nic & Elly van Wakeren, Monique Venne, Peter & Cynthia Mensink. 
Nogmaals: alle leden dank voor jullie inzet en energie ten gunste van Branch 005. 

 
Martin Reelick 
President 
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VERSLAG OVER HET JAAR 2021 VAN mr. JAN C.K. VAN LOO LL.M.  SECRETARIS VAN RCL  
BRANCH 005 
 
De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 5 september 2021 geven al een goed 
beeld van de activiteiten en ontwikkelingen in het jaar 2021. Daarnaast hebben wij onze 
leden op de hoogte gehouden via ledenberichten en onze magazines (redactie: Herman 
Sligman en Ruud Janssen).  
 
Ook in 2021 hebben wij door de Coronacrisis de herdenkingen moeten beperken maar in 
vergelijking met 2020 is er toch weer een belangrijke verbetering te constateren.  
Ook in 2021 heeft onze motivatie er niet onder geleden. Wij hebben vastgehouden aan 
onze doelstellingen en waar het maar enigszins mogelijk was gezorgd voor de 
aanwezigheid van een delegatie en/of een Colour Party al of niet van beperkte omvang. 
 
Onze contacten met de betrokken organisaties in ons land, de Canadese Ambassade, 
onze relaties in Canada en in Europa waaronder de RCL-branches in Duitsland zijn 
onverminderd doorgegaan. Met de afzonderlijke groep van leden in België (geen leden 
van RCLBranch005) hebben wij helaas nog geen goed overleg kunnen voeren over hun 
plannen voor de toekomst. Deze groep heeft nog steeds geen oplossing kunnen vinden 
voor de dekking van risico’s van aansprakelijkstelling. 
De bestuursvergaderingen hebben wij steeds redelijk volgens schema kunnen houden.  
 
De vertrokken leden die zich hebben aangesloten bij de virtuele Branch #13-013 hebben 
geen vertegenwoordigingsbevoegdheid, mogen zich niet verenigen en dienen zich te 
houden aan de strenge regels die zijn voorgeschreven door Dominion-Command in 
Canada. 
Wij hebben helaas ook in 2021 nog inbreuken op onze regels en rechten moeten 
constateren en hebben daarover Dominion-Command in Canada en de Zone Commander 
herhaaldelijk op de hoogte gebracht. Ondertussen hebben wij besprekingen gevoerd met 
ons lid mr. Fred de Graaf, die bereid was om als mediator op te treden. De heer de Graaf 
heeft ter zake overleg gevoerd met enkele leden van #13-013 en vervolgens heeft een 
delegatie onzerzijds ook nog  
overleg gevoerd. Wij hopen dat de inbreuken op onze regels en rechten nu tot het 
verleden gaan behoren maar dat is niet zeker.  
 
De jaarlijkse Red Maple Soirée is nog steeds afgelast. De Fondsenwerving die hieraan 
verbonden was en waarvan onze Branch ook een deel ontving is daardoor nog steeds 
weggevallen. Zoals ik in mijn verslag over 2020 heb medegedeeld was het echter heel 
positief van de ambassade om hier aandacht voor te vragen door een bericht te zenden 
aan alle betrokkenen, ondertekend door de Canadese Ambassadeur Ms. Lisa Helfand, de 
Militaire Attaché Colonel Marc LaFortune en de President van RCL Branch 005. 
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In deze brief is ook tot uitdrukking gebracht dat RCL Branch 005 “is the sole 
representative in the Netherlands of the Royal Canadian Legion and an important partner 
of the Embassy of Canada. RCL Branch 005 plays a vital role in maintaining the special 
bond between Canada and The Netherlands”. 
Wij hebben gelukkig wel financiële steun mogen ontvangen van andere organisaties maar 
ook van enige prominente leden van onze Branch.   
Wij zijn al deze donoren zeer erkentelijk!!! 
Wij zijn blij dat tijdens onze ledenvergadering Yvonne Swarthoff-Klein Beekman is 
herbenoemd als bestuurslid/Liaison Officer en dat Gerrit Bruggink is benoemd tot 1st 
Vice-President.  
In ons magazine heb ik aandacht gevraagd voor enige bestuursrechtelijke ontwikkelingen 
2020-2021 en begin 2022 heb ik daar met een artikel over nieuwe wetgeving voor 
verenigingen een uitgebreid vervolg aan gegeven. U heeft het hopelijk allemaal kunnen 
lezen. 
Binnen het bestuur is er ook extra aandacht geschonken aan de regels voor Algemeen 
Nut Beogende Instellingen (ANBI) en de regels voor de bescherming van intellectuele 
eigendom in verband met het gebruik van teksten en foto’s. 
Voorts is er overleg geweest tussen de Treasurer en de Secretary over een andere 
presentatie van de jaarcijfers waaronder het werken met bestemmingsreserves. 
 
Tenslotte nog het volgende. De burgemeester van Bergen op Zoom dr. Frank Petter heeft 
aan onze President Martin Reelick op 1 november 2021 een zeer lovende brief gezonden 
waarin hij Martin vraagt om zijn dank en complimenten  
over te brengen op allen die vanuit RCL Branch 005 betrokken zijn geweest bij de 
organisatie en uitvoering van de herdenking van zondag 24 oktober, de Britse herdenking 
op woensdag 27 oktober en de ontvangst van premier Trudeau en HKH Prinses Margriet 
der Nederlanden op vrijdag 29 oktober jl.  
 
Maart 2022,  
Mr. Jan C.K. van Loo LL.M., Secretary and Legal Officer Royal Canadian Legion, Liberation 
of the Netherlands Branch 005 
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Werkgroep Herdenken en Gedenken Jaarverslag over 2021 
 
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 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. 
Zie hiervoor op de RCL-website in het Ledenportal - Bestuursinformatie - Instructie Herdenken. De 
werkgroep wordt gevormd Berry Swarthoff, Gerrit Bruggink, Toon van Bussel, Danny Murphy, Peter 
Mensink en Wim Poppenk. 

 
Ook het jaar 2021 zal de boeken ingaan als een jaar waarin alle activiteiten werden ‘geregisseerd’ 
door het Corona virus. 
Kort samengevat betekende dit voor onze Branch: Dat met uitzondering van het zomerseizoen, waarin 
minder beperkingen, de bijgewoonde herdenkingen veelal in beperkte omvang zijn gehouden. Vlak voor de 
herdenkingen werden vaak nog concessies gedaan (lees: teruggebracht in het aantal 
deelnemers/activiteiten). En de Corona-pas heeft ook hier zijn intrede gedaan. 

 
In 2021 heeft RCL Branch 005 25 uitnodigingen ontvangen met het verzoek aanwezig te willen zijn met de 
Colour Party en/of een Delegatie voor het leggen van een krans. 
Hiervan zijn er vier uitnodigingen afgeslagen. Dit tegen de achtergrond van beschikbaarheid, afstand, tijdstip, 
Corona regelgeving en de eventueel daaraan gekoppelde kosten. 
Eén ceremonie is door de organisatie gecanceld. 
Zesmaal is de Colour Party ontplooid (viermaal gecanceld door organisatie) samen met een delegatie 
aanwezig geweest, veertienmaal is alleen een delegatie aanwezig geweest bij een herdenking. 
Individuele leden hebben op 24 december 2021 de Canadese begraafplaatsen bezocht nadat de lichtjes 
zijn geplaatst en met inachtneming van de regelgeving. Ook hebben individuele leden op Kerstavond 
kaarsen geplaatst op de CWGC graven in de regio’s waarin zij woonachtig zijn. 

 
Een eruit springend verzoek kwam van de Canadese Ambassade om met de Colour Party aanwezig te zijn op de 
Canadese begraafplaats in Bergen op Zoom t.g.v. het ‘besloten bezoek’ van de Prime Minister van Canada, 
Justin Trudeau. Binnen zeer korte tijd zijn wij erin geslaagd om een voltallige Colour Party te activeren en 
hierbij aanwezig te zijn. Helaas, i.v.m. regelgeving slechts en alleen toegankelijk voor de Colour Party. 

 
Vermeldingswaardig is verder nog dat: 
De Colour Party o.l.v. de Sgt@Arms in oktober een oefensessie heeft gehouden op het AOCS in Nieuw-
Milligen. Prima geregeld en zeer bruikbaar voor alle deelnemers. Met dank ook aan één van onze leden die 
met een aantal ‘collega’s voor de muzikale (Pipes & Drums) begeleiding zorgde. 

 
In 2021 is de werkgroep Herdenken en Gedenken éénmaal (juli) voor overleg bijeengekomen. Verder valt 
te vermelden dat er goede (nieuwe) contacten worden onderhouden met: 

• 48th Highlanders of Holland Pipes and Drums 
• Bevrijdingsmuseum Zeeland 
• The Dutch Bears uit Roosendaal 
• Royal British Legion Holland Branch 

 
Namens de werkgroep,  
 
Wim Poppenk 
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Uitvragen 2021. 
 

Bijlage behorend bij het jaarverslag 2021 werkgroep Herdenken en Gedenken. 
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Verslag Membership Administration RCL Branch 005 d.d. 31-01-2022 
 

In 2021 heb ik mijn eerste ‘volle jaar’ werkzaamheden verricht als ‘membership administrator’ bij Branch 005. De 
database met daarin alle leden, ex-leden, vrijwilligers, relaties herdenkingen, sponsoren en alle verdere contacten 
die de Branch heeft, lijkt naar tevredenheid te functioneren. 
Hier en daar loop ik nog tegen kleine, organisatorische problemen aan. 
De ledenlijst wijzigt vanzelfsprekend voortdurend door adreswijzigingen, nieuwe aanmeldingen en opzeggingen 
door het jaar heen. Vanuit de ledenlijst krijgen andere actieve (bestuurs)leden adressen aangeleverd voor diverse 
activiteiten, zoals bv. het verzenden van kaarten en het innen van contributie. 
Dit vraagt om een voortdurende wederzijdse communicatie tussen betrokken personen. We proberen zo accuraat 
mogelijk te werken en vergissingen te voorkomen. Al doende leert men. 
 
Ingang lidmaatschap - In de bestuursvergadering d.d. 17-03-2021 is vastgesteld dat het lidmaatschap van een 
nieuw lid ingaat op het moment dat hij/zij ingeschreven wordt bij Branch 005 en bij Dominion Command. In het 
verleden kon hier ruim tijd tussen zitten (soms wel méér dan een jaar). Momenteel wordt een nieuw lid veelal 
binnen een week na aanmelding ingeschreven bij Dominion Command, mits de vereiste gegevens aanwezig zijn.  
Bij aanmelding in een bepaald kwartaal, gaat het lidmaatschap in met ingang van het volgende kwartaal. (Dit 
i.v.m. het bepalen van het aantal jaren lidmaatschap met het oog op het lidmaatschapsspeldje.) De contributie zal 
naar rato berekend worden. 
 
Dubbel exemplaar Legion Magazine - Echtparen ontvingen in het verleden 2 exemplaren van het Legion 
Magazine. Bij navraag bleek voor iedereen 1 exemplaar voldoende. Derhalve heb ik bij Dominion Command 
aangegeven dat er 1 exemplaar gewenst is. Dit gegeven staat per individu aangevinkt, en het magazine wordt dus 
op één naam toegezonden. N.B. Het kan zijn dat er ruim tijd overheen gaat, alvorens wijzigingen betreffende de 
verzending van het magazine doorgevoerd zijn. 
 
Wijziging emailadres - Een enkele maal is een lid niet meer te bereiken geweest, i.v.m. het wijzigen van het 
emailadres. Dat vereist enig speurwerk en via de brief-post is dat weer goed gekomen.  
We vragen de leden om wijzigingen in adressering door te geven aan de ledenadministratie/ membership 
administrator i.v.m. de bereikbaarheid.  
 
Geen emailadres - Enkele leden zijn niet per email bereikbaar. Daar hebben we alle begrip voor.  
We vragen leden die niet per email bereikbaar zijn, of zij in hun omgeving iemand willen vragen om het contact 
via email op zich te nemen. Zonder email-contact zal veel informatie deze leden niet bereiken, wat jammer is voor 
de betrokkenheid over-en-weer. Het blijkt in praktische zin vrijwel ondoenlijk om alle informatie via brief-post te 
verzenden. 
 
Aantal leden - In juni 2021 bereikte ons het droevige bericht van het overlijden van Wayne Johnston. Wayne is 18 
jaar een zeer gewaardeerd lid geweest van Branch 005.  
Op 31 december 2021 heeft de Branch 79 leden. 
In de loop van 2021 hebben 4 leden hun lidmaatschap opgezegd, onder andere i.v.m. verhuizing naar het 
buitenland of terug naar Canada. We hebben 3 nieuwe leden mogen verwelkomen. 
 
Installaties - In de Algemene Ledenvergadering d.d. 05-09-2021 zijn 5 leden geïnstalleerd. 
 
Jubilea – In de ALV d.d. 05-09-2021 kwamen in aanmerking voor een jubileumspeldje: 
1 lid i.v.m. 20 jaar lidmaatschap, 1 lid i.v.m. 15 jaar lidmaatschap, 4 leden i.v.m. 10 jaar lidmaatschap en 11 leden 
i.v.m. 5 jaar lidmaatschap.  
N.B. Niet iedereen die in aanmerking kwam voor een dergelijk speldje was aanwezig tijdens de ALV.  
 
 
Anneke Poppenk 
Membership-administrator 
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Korte toelichting door de Penningmeester. 
 

2021 is opnieuw een jaar geweest waarin er bijzonder weinig activiteiten voor Royal Canadian Legion zijn 
geweest. 
 
Een tweede niet onbelangrijk onderdeel voor het verkrijgen van financiën om activiteiten ook financieel te 
kunnen ondersteunen, heeft ook dit jaar geen resultaat opgeleverd. 
Dat is het jaarlijkse fund raising diner dat elk jaar door de Ambassade van Canada werd verzorgd. 
Een groot gedeelte van de opbrengst van dit diner kwam normaal gesproken ten gunste van RCL005. 
 
Hopelijk wordt 2022 een jaar waarin niet alleen de activiteiten voor RCL005 toenemen, maar ook dat dit jaar het 
diner op de Ambassade weer doorgaat. 
 
Een “voordeel” van het gebrek aan activiteiten is wel, dat er met uitzondering van de vaste lasten van de 
verschillende abonnementen, weinig is uitgegeven. 
 
Het resultaat hiervan is dat we voor 2021 het financiële jaar afsluiten met een klein verlies. 
 
Inmiddels hebben we 2 donaties mogen ontvangen van elk 1000 euro, beide donaties zijn geoormerkt voor een 
activiteit. 
  
Peter Mensink 
Treasurer RCL005 
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ROYAL CANADIAN LEGION 
BRANCH 005 

LIBERATION OF THE NETHERLANDS 
POPPY CAMPAGNE 2021 

 
Branch 005 Poppy Campagne 2021. 
Het was alweer een heel bijzonder jaar. Covid 19 – Corona, geef het de naam die je wilt, 
het is niet leuk. Regels, restricties en beperkingen hebben hun invloed op het poppy 
gebeuren gehad. En dit was ook nog het jaar van het honderdjarig bestaan van de Poppy. 
 
Dankzij de geweldige inzet van leden van Branch 005 die functioneerden als Poppy 
Vrijwilliger in diverse plaatsen in Nederland hebben wij een bedrag van € 1.865,82 aan 
donaties kunnen inbrengen. Onder de genoemde omstandigheden valt dit bedrag wel 
mee, wij hebben wel betere jaren gehad, maar ook mindere. 
Er zal een bedrag van € 1.200,00 over gemaakt worden aan het Poppy Fonds van RCL 
Zone Europe. 
Als wij de situatie met Covid nu zien, wordt het komende jaar hopelijk veel beter, zonder 
gezicht maskers en met een hand schudden. 
Nogmaals, iedereen die heeft meegedaan als Poppy Vrijwilliger om onze Poppy 
Campagne te volbrengen: DANK U WEL. 
We Will Remember Them. 
 
D.J. Murphy - Branch Poppy Chairman 
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Werkgroep Educatie, Jaarverslag over 2021 

De werkgroep wordt gevormd door, Berry Swarthoff, Mark Veldhuis en Gerrit Bruggink.  
De werkgroep heeft als doel het verspreiden van kennis en informatie door middel van Educatie.  
Deze hebben in de meeste gevallen betrekking op de geschiedenis van WW I en WW II.   
Tevens worden in deze educatielessen de doelstellingen van RCL 005 belicht.  
Het delen van de beoogde doelstellingen is natuurlijk ook een taak van ons allen.  
Als wij terugkijken naar 2021, kunnen wij stellen dat de educatie op scholen terug geschaald is tot het minimum.   
Dit had natuurlijk zijn reden, de pandemie maakt het nog steeds erg moeilijk om op de basisscholen gastlessen te 
organiseren.  
Deze hebben veel problemen om het noodzakelijke lesprogramma rond te krijgen. 
In Veenendaal, en Nijverdal zijn nog wel lessen gegeven over de plaatselijke geschiedenis en tevens de kennis 
over de militaire uitrusting, gedragen in één van beide oorlogen.  

Op het voortgezet onderwijs neemt Mark Veldhuis zijn deel voor zijn rekening, dit is een jaarlijks terugkerende 
inzet, RCL 005 zal daar zeker benoemd en besproken worden.  
Op persoonlijk vlak draagt iedereen wel zijn steentje bij, zo werd verschillende keren via een Battlefield Tour de 
kennis gedeeld, Waar wij voor staan en de betekenis van de Poppy als herdenkingssymbool. De deelgenomen 
personen krijgen allen een Poppy uitgereikt voor hun aandacht. De melding is dan ook: VERTEL HET VERDER.  
Natuurlijk wordt er door verschillende leden informatie verzameld en gedeeld, dit valt ook onder educatie, dank 
daarvoor.  

Doelstelling 2022  

Wij zullen de scholen actief moeten benaderen om een deel van onze doelstelling te realiseren.  
Tevens zijn er plannen gemaakt om de lesprogramma’s in het kort te omschrijven en op de webpagina van RCL 
005 te plaatsen.  
Op deze plek kunnen scholen de algemene informatie vinden over één van de gastlessen.  
Laten wij hopen dat de Pandemie niet meer regeert, en dat wij als RCL 005 weer de doelen kunnen gaan halen 
waar wij voor staan.  
 

.  

Namen de Werkgroep, 
 

 Gerrit Bruggink 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R oyal Canadian Legion   ‘Liberation of The Netherlands’   Branch 005_ Educatie   
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RCL005-Facebook 
  
 
Facebook van RCL005 is een communicatiemedium waarmee snel korte berichten 
uitgestuurd kunnen worden naar de ‘buitenwereld’ over de activiteiten die RCL en 
met name Branch 005 Liberation of the Netherlands uitvoert. 
De bezetting is sinds een aantal jaren hetzelfde: 
Technisch beheer: Quint Wijnholts en Martin Reelick 
Posting: Berry Swarthoff en Ruud Janssen 
Fotografie: Anneke Poppenk en Monique Bogerman 
 
In 2021 is het aantal volgens gestaag toegenomen van 866 tot 953 en is in het begin van 2022 de 1.000 
volgers gepasseerd. Dit ondanks de beperkingen van Covid-19. Hierdoor was het aantal herdenkingen en 
ceremonies zeer beperkt en ook het aantal posts daardoor beduidend minder. Dat geeft qua aantallen 
een positieve verwachting voor 2022, zodra de Covid-19 regelgeving naar verwachting wordt verruimd. 
 
Het aandragen van berichten en met name beelden is van eminent belang om de nodige aandacht te 
verkrijgen. Dit medium is met name van belang om de verbintenis met alle geïnteresseerden in Canada 
te behouden. 
Dank aan eenieder die daaraan een bijdrage heeft geleverd. 
  
Namens de werkgroep Facebook, 
 
Ruud Janssen 
 
 
NIEUWSBRIEF. 
 

 
 
We proberen op de ingeslagen weg door te gaan, d.w.z.: zo snel mogelijk na afloop van een kalendermaand de 
editie op onze website te plaatsen. 
Enige plannen zijn er nog om er iets meer ,,body,, aan te geven.  De NL-versie en de Engelse zullen mogelijk wat 
meer gaan verschillen. 
Valt er nog wat te wensen?  
Gezien de response vanuit de lezersgroep blijkbaar niet; gezien vanuit de redactie: ZEKER! 
 
De inbreng van lezers, wel of geen RCL-lid, laat iets te wensen over. (Understatement) 
 
Namens de redactie, 
 
 

Herman Sligman  

Inmiddels is het ongeveer twee jaar geleden dat de eerste COVID-19 besmetting in Nederland werd 
geconstateerd. 
Het doen en laten van (vrijwel) ons allemaal werd en wordt erdoor bepaald. 
Als RCL Branch 005 merkten we dat aan het aantal afgelaste en aangepaste ceremonies. 
Dientengevolge minder verslagen en foto’s in onze maandelijkse editie. 
 
Een ingelaste editie voor de Victory March en een speciale Poppy uitgave brachten nog iets extra’s in 2021. 
Verder struinen we het internet, de sociale media en regionale bladen af in de hoop nog wat nieuws te vinden 
waarvan we denken dat het interessant genoeg is voor onze lezers om in onze Nieuwsbrief op te nemen. 


