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Afscheid van de Algemeen ACOM Voorzitter H.J. Kleian 

Vught (Nederland), 04.04.2014 

Na 11 jaar voorzitterschap van de ACOM (Algemene Christelijke 
Organisatie van Militairen), één van de getrouwe organisaties van 
Eurofedop, heeft Jan zelf beslist om er mee te stoppen. 

Pas 62 jaar, maar met een arbeidzaam leven van zo’n 45 jaar, waarvan 
24 jaar bij de Koninklijke Luchtmacht, en vervolgens 20 jaar in bestuurlijke 
functies bij ACOM. 

Hij heeft alle geledingen doorlopen van de regio Noord-Brabant tot in het 
Algemeen Bestuur. Hij was ook Algemeen Secretaris onder Pim Gooiers, 
toen in 1994 voorzitter. 

De individuele belangenbehartiging heeft hem bij zijn taak als Europees 
Voorzitter van de Beroepsraad Defensie voorzien van eisen en 
doelstellingen. Eisen die voor algemene confederaties soms moeilijk 
lagen, maar die bij Eurofedop als sectorgeoriënteerde organisatie welkom 
waren. 

De reorganisaties, de bezuinigingen en de 
druk vanuit Europa hebben het voor de sector 
niet enkel moeilijk gemaakt, maar bijna 
onleefbaar. Waar veiligheid en gezondheid 
vooraan stonden, werd hij met zijn positie 
i.v.m. Veteranenzorg door collega’s in Europa 
als voorbeeld gezien. 

Ook zijn ervaringen bij uitzendingproblematiek 
in Joegoslavië, Irak, Afghanistan kwam op de 
Europese tafel. 

mailto:eurofedop@eurofedop.org
http://www.eurofedop.org
http://www.eurofedop.org


Vught (Nederland), 04.04.2014 Afscheid van de Algemeen ACOM Voorzitter H.J. Kleian 2 

 EUROFEDOP  

Een ander direct vakbondsgerelateerde inzet was er in de Cariben. De kustwacht in Curaçao en zo veel 
andere groepen hebben van zijn ervaring kunnen genieten. 

Ik ga hier niet alle punten en verworvenheden naar voor brengen, maar het bezoek met 50 deelnemers aan 
Straatsburg in 2011, Raad van Europa, Europees Parlement en Eurocorps werd deskundig door hem 
begeleid. 

 

 

Tijdens de afscheidsreceptie van zijn organisatie werd ook de nieuwe 
voorzitter L.C. van der Hulst door Bert van Caelenberg met zijn aanstelling 
geluk gewenst. 

Jan Kleian zal in een eerste periode verder zorgen voor de relatie met 
Eurofedop. 

 

 

 

Bert Van Caelenberg 
Secretaris-generaal Eurofedop 
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Goodbye of the General President of ACOM, H.J. Kleian 

Vught (Netherlands), 04.04.2014 

After 11 years of being the President of ACOM (Algemene Christelijke 
Organisatie van Militairen), one of Eurofedop’s loyal member 
organisations, Jan took himself the decision of retiring from his 
professional career. 

Only 62 years of age, but completing a professional career which covered 
a period of 45 years, he served 24 years at the Royal Airforce after which, 
for the next 20 years, he took up administrative functions at ACOM. 

Having gone through all ranks in the trade union hierarchy in the regional 
section of Northern Brabant, he finally entered the trade union’s General 
Board where, in 1994, he was the organisation’s general secretary under 
President Pim Gooijers. 

In his function as European President of the Trade Council Defence, he 
aimed for reaching his objectives and phrasing his demands in 
accordance with the commitment he had taken for the interests of the 

individual person in the armed forces.  

Sometimes, general confederations found it 
difficult to accept those demands, but we at 
Eurofedop, being an organisation which 
frames its work on the basis of sectoral 
activities, made it possible for those demands 
to be heard. 

Reorganisations, austerity and pressure from 
Europe have not only made the sector face 
difficult, but nearly impossible tasks to 
achieve.  
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Whereas health and security were recognised as the main targets, the position he took for the benefit of 
Veterans Care was recognised as an example by colleagues in Europe. 

Moreover, his experiences with military missions in Afghanistan, Iraq and Yugoslavia were very useful when 
problems related to those missions were raised at the European discussion table. 

Another region in which he became directly involved at trade union level, was the Caribbean. The Coastal 
Guard of Curaçao and so many other groups have been able to make use of his experiences. 

I am not going to mention here all points and acquisitions, but, still, I would like to recall the visit of a 
Eurofedop delegation, composed of 50 participants, whom he competently escorted to European institutions, 
the Council of Europe, the European Parliament and Eurocorps in Strassburg in 2011. 

 

 

During the goodbye reception of his organisation, the new president, L.C. van 
der Hulst, was also congratulated on his appointment by Bert Van Caelenberg  

For some time, in the next period, Jan Kleian will continue to look after the 
relations with Eurofedop. 

 

 

 

Bert Van Caelenberg 
Secretary General Eurofedop 
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