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De oude Kromhoutkazerne werd gebouwd tussen 1910 en 1913 naar een ontwerp van Kapitein der Genie P.J.
Post van der Steur (1871 - 1960). In september 1913 werd de kazerne in gebruik genomen door de genie.
De voormalige kazerne is tegenwoordig onderdeel van de Universiteit Utrecht. De villa van de commandant aan
de Prins Hendriklaan is een rijksmonument, diverse andere delen van de kazerne zijn dat eveneens.
Naast deze voormalige kazerne is een nieuwe kazerne verrezen, die eind 2010 in gebruik is genomen als onder
meer hoofdkwartier van de Koninklijke Landmacht. De nieuwe, in 2010-2011 gebouwde kazerne omvat een
gebied van in totaal bijna 19 hectare. Het bestaat uit kantoren waarin onder meer het hoofdkwartier van de
Koninklijke Landmacht en van het Commando Diensten Centra zijn ondergebracht. Er zijn in totaal 3.000
werkplekken. Daarnaast zijn op het kazerneterrein sport-, vergader-, restaurant- en legeringsfaciliteiten
gerealiseerd. Op de kazerne is een grote groenzone met gazons en veel bomen en een ondergrondse
parkeergarage. De nieuwe kazerne staat op het terrein van het voormalige Fort Vossegat.

TIJDSPLANNING VOOR 13 APRIL AV2015

ACTIVITEITEN:

1700H Het mogelijkheid om, op eigen kosten, de
avondmaaltijd te gebruiken op de kazerne.
1900H Wordt u verwacht in de foyer van de
Waterliniezaal.
1930H Aanvang AV2015

17 mrt

Rotterdam Inleiding door Elnt de Wit –
JISTARC. JISTARC is de inlichtingeneenheid van de
krijgsmacht. Dit staat voor Joint Intelligence,
Surveillance, Target Acquisition & Reconnaissance
Commando. Voor verdere informative de secretaris te
Rotterdam.

13 april AV2015 NIEUWE STIJL te UTRECHT,
Kromhout kazerne.
05 mei Defilee te Wageningen, er zijn nog een paar
plaatsen vrij. Indien u alsnog zou willen
deelnemen contact secretaris@kvnro.nl
12 mei TMPT 2015, inschrijven vanaf 1 maart.
27 juni Veteranendag te ’s-Gravenhage
20 juli 4DGSE VAN NIJMEGEN - overste Jan Maijen
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1930H

HUISHOUDELIJK GEDEELTE AV2015

1.

Opening door de Algemeen Voorzitter.

2.

Ingekomen stukken en mededelingen, definitief vaststellen van de agenda.

3.

Vaststellen van de notulen van de Algemene Vergadering d.d. 10 mei 2014 te Amsterdam.

4.

Algemeen Jaarverslag 2014 en Financieel verslag over 2014.

5.

Rapportage van de commissie als genoemd in artikel 18 van de statuten over het jaar 2014.

6.

Decharge van het bestuur voor het gevoerde (financiële) beleid.

7.

Bijstelling van de begroting voor het jaar 2015 en de begroting voor 2016.

8.

Benoeming/herbenoeming leden van de punt 5 genoemde commissie voor het jaar 2015.
De commissie als genoemd in art 18 van de statuten bestaat in 2015 uit de leden; J. Reijnen (vz) , M. Oude Vrielink en C.
Huson. (T. Verlinden reserve lid) J. Reijnen is statutair aftredend en niet herkiesbaar. De vergadering wordt voorgesteld
om de heer Y. (Ype).A. Smid van de afdeling Friesland te benoemen als lid van de kascontrolecommissie.

9.

Benoeming / herbenoeming van de leden van de Commissie van beroep (COMBER).
(artikel 15. Lid 6 van de statuten, artikel 14 HR)
De COMBER bestaat uit de volgende leden; R.G.A. Hoefsmit (voorzitter), J.N.A. Groenendijk (lid) en mr. R.J.Paris (lid).
Kolonel (bd) MJD, mr.R.J.Paris is aftredend en herkiesbaar. Het Hoofdbestuur stelt de Algemene vergadering voor om
Kolonel (bd) MJD, mr.R.J. Paris te herbenoemen voor een periode van 3 jaar.
De COMBER kent plv leden. MAJMARNS mr R.Korst is als plv lid aftredend en niet herkiesbaar. ( is geen lid meer van de
KVNRO). Het Hoofdbestuur stelt de Algemene vergadering voor om Majoor (bd) der Artillerie, KRA, mr, M.L. Rauwé te
benoemen als plv lid voor een periode van 3 jaar.

10. Voorstel van het HB tot toetreding tot de vereniging Veteranen Platform. ( Artikel 9, lid 5)
11. Voorstellen uit de afdelingen.
12. Het verenigingsorgaan “De Reserve Officier”.
13. Benoemingen hoofdbestuur KVNRO:
 De algemeen voorzitter, de luitenant-kolonel der Artillerie, drs. G. Dijk is statutair aftredend, en
herkiesbaar. Het hoofdbestuur stelt voor te (her)benoemen tot Algemeen voorzitter de luitenant-kolonel
der Artillerie, drs.G.Dijk, oud 59 jaar.
 Het bestuurslid, de majoor der Infanterie, R.C van Leening. is statutair aftredend. Het hoofdbestuur stelt
voor te (her) benoemen de majoor der Infanterie, R.C. van Leening, oud 56 jaar.
 De luitenant-kolonel (bd) van de Logistiek, G.H. van Rijssen, oud 68 jaar, te benoemen tot bestuurslid.

14. Organiserende afdeling van de 99e vergadering. (saamhorigheidsdeel)
15. Rondvraag en sluiting
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27 JUNI 2015 NEDERLANDSE VETERANENDAG
De KVNRO is al een groot aantal jaren lid van het Veteranen Platform (VP).
De aangesloten verenigingen worden uitgenodigd om met een afvaardiging deel te nemen aan de NLVD
(Nederlandse Veteranendag). Deze NLVD wordt dit jaar op zaterdag 27 juni in Den Haag gehouden.
De mogelijkheid tot deelnamevan de KVNRO bestaat uit drie onderdelen nl;
1. Bijwonen van de plechtigheid in de Ridderzaal.
2. Deelname aan de medalparade op het Binnenhof, ic uitreiken door een
veteraan van een onderscheiding aan een zojuist teruggekeerde militair.
3. Deelname aan het defilé NLVD.
ad). 1
ad).2.
ad).3.

Bijwonen van de plechtigheid in de Ridderzaal. Hier kunnen alleen veteranen met hun relatie en of begeleider aan
deelnemen. Voor alle verenigingen zijn er in principe per vereniging 8 plaatsen beschikbaar.
Deelname aan de medalparade. Hiervoor zijn er voor de KVNRO 2 plaatsen beschikbaar. Ook hier uitsluitend voor
veteranen.
Deelname aan het defilé. Het HB heeft besloten om dit jaar (nog) niet deel te nemen aan het defilé. Op 5 mei neemt
de KVNRO wel deel aan het Bevrijdingsdefilé te Wageningen. Hiervoor kunt u zich nog tot 15 maart opgeven, als u dat
nog niet gedaan hebt en belangstelling hiervoor heeft .( Inmiddels bestaat de afvaardiging uit ca 25 personen)

Opgave, onder vermelding waar u in aanmerking voor wilt komen voor deelname, bij de secretaris van
het HB. secretaris@kvnro.nl Daarbij de volgende gegevens aan te leveren; naam, voorletters, adres,
postcode, woonplaats, telefoonnummer en het nummer van de veteranenpas. In de regel is dit uw
militairregistratienummer.

Aanmeldingen dienen uiterlijk 23 maart binnen te zijn.
Indien er meer aanmeldingen dan plaatsten zijn maakt het HB een keuze. Tijdstip van binnenkomst
bepaald de aanmelding. Uiteraard krijgen de inschrijvers hierover uitsluitsel. De daadwerkelijke
uitnodigingen vinden plaats door het Nationaal Comité Nederlandse Veteranendag. Men geeft geen
garantie voor een daadwerkelijke uitnodiging.
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