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BAV 8 JUNI 2015
Aan het einde van de algemene vergadering op 13 april
jl. heeft de afdeling Den Haag een voorstel tot
statutenwijziging ingediend en het hoofdbestuur
verzocht daarvoor een buitengewone algemene
vergadering bijeen te roepen.
Het hoofdbestuur heeft de datum voor die BAV bepaald
op 8 juni 2015. Die termijn is nodig om te voldoen aan
de statutaire eis dat het voorstel en het preadvies van
het hoofdbestuur vier weken voor de leden ter inzage
liggen en omdat de afdelingen de gelegenheid moeten
hebben om een afdelingsvergadering over dit
onderwerp te houden. De betreffende stukken worden
één dezer dagen verzonden naar de secretariaten van
de afdelingen.

LOPER GEZOCHT.
Er is ivm het uitvallen van een collega een plaats
vrijgekomen in het detachement KVNRO/NRFK wat dit
jaar de vierdaagse loopt.
Mocht u interesse hebben dan kunt u contact nemen
met de DC 4dgse 2015 - Jan Maijen

Lest we Forget ...
They shall grow not old,
as we that are left grow old:
Age shall not weary them,
nor the years condemn.
At the going down of the sun
and in the morning,
We will remember them …....
Nieuwe voorzitter afdeling Brabant en de
afdeling Zeeland
.
De nieuwe voorzitter van de afdeling Brabant is Jan
Maijen binnen de afdeling Brabant o.a. bekend van het
schieten en als DC van het 4dgse detachement.
De nieuwe voorzitter van de afdeling Zeeland is Hans
Droppert, schrijver van de Nieuwsbrief.

OP DE WEBSITE:
 NIEUWSBRIEF No. 4 – 5e JG.
 NIEUWSBRIEF No. 4 – 4e JG.

INFORMATIE:
 Tenue voor Veteranen bij erecouloir
 BELANGENBEHARTIGING en de KVNRO
 Arbeidsvoorwaardenonderhandelingen
FLEXIBILISERING: De krijgsmacht is bezig een
weg in te slaan waarbij flexibilisering mogelijk wordt
door het inzetten van reservisten Lees verder….

ACTIVITEITEN:
04 mei
05 mei
05 mei
12 mei
27 juni
20 juli

- Nationale herdenking op de Dam
- Bevrijdingsdag
- Defilé Wageningen
- TMPT 2015
- Veteranendag te ’s-Gravenhage
- 4DGSE VAN NIJMEGEN - overste Jan Maijen

