
Bestuursverkiezing Voorzitter COV Zeeland 
 
De leiding van de Algemene Ledenvergadering wordt op dit punt 
overgenomen door vicevoorzitter Menno Weber. 
Voorzitter Bram Steijn is aftredend en niet herkiesbaar voor een 
nieuwe periode. Menno spreekt de scheidend voorzitter toe en 
memoreert een aantal opmerkelijke ‘wapenfeiten’. Bram was van 
mening dat het bestuur ‘dichter bij de leden moest worden 
gebracht’ en introduceerde de bestuursvergadering op 
verschillende locaties in Zeeland, met daar waar mogelijk een nazit 
met de leden (Happy Hour) gecombineerd met een kleine 
educatieve activiteit. De mogelijkheid tot ontmoeting werd door 
deze maatregel uitgebreid. 
Bram zou de voorzittershamer aanvankelijk één jaar hanteren, 
maar heeft uiteindelijk de zittingsperiode van vier jaar volgemaakt. In die periode is Bram getransformeerd 
van ‘burgercommando’ naar een ‘groene, militaire commando’, aldus Menno Weber in zijn toespraak. 
 

 
 
Menno dankt de scheidende voorzitter en 
overhandigt hem een Commando-beeldje als 
dank voor zijn inzet. Bestuurslid Ellie de Jonge 
geeft Bram een mooi boeket mee voor zijn 
vrouw Francien, als dank voor al de uren die zij 
Bram heeft ‘afgestaan’ aan de vereniging. 
Als laatste actie voor de vereniging heeft Bram 
zelf zijn opvolger gezocht en vonden.  
 
 
 
 

 
Kolonel b.d. Dirk Dekker stelt zich kandidaat als nieuwe voorzitter 
en wordt met algemene stemmen, inclusief de stemmen bij 
machtiging, en applaus benoemd als nieuwe voorzitter van COV 
Zeeland. Dirk sluit aan bij de bestuurstafel en vertelt een en 
ander over zijn persoonlijke achtergrond en zijn loopbaan als 
beroepsmilitair. Dirk was van 1995 tot 1998 Korpscommandant. 
Als welkomstgeschenk overhandigt Menno hem een fles Schotse 
Whisky en het commandobekertje zodat Dirk thuis met zijn 
vrouw kan toosten op zijn benoeming.  
 
Dirk noemt in zijn openingstoespraak meteen al een aantal 
speerpunten waar hij zich als voorzitter voor wil inzetten: 
sponsoring, verjonging van en kennismaken met de leden.  
 
Bram Steijn heet zijn opvolger welkom als voorzitter van de vereniging. Hij bereidt Dirk voor op een paar 
punten die van belang zijn voor de vereniging: Herdenken is een belangrijk onderdeel en taak van de COV, 
de samenstelling van de vereniging en de veroudering van de leden. Bram staaft dit met een aantal cijfers en 
beveelt de genoemde punten aan in de aandacht van de nieuwe voorzitter. Hij dankt vervolgens bestuur en 
leden voor de samenwerking en wenst zijn opvolger veel succes. 


