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Saamhorigheidsdag KVNRO
29 augustus 2015 te Havelte
Ooit al eens willen weten wat het verschil
is tussen een CV90 en Foppe de Haan?
Getuige willen zijn van de voorbereiding
van de CIOR-sportploeg? Dat kan op
zaterdag 29 augustus 2015. Dan houdt de
KVNRO een saamhorigheidsdag voor leden
en introducés. Reserveer de datum en de
plaats (Havelte) in uw agenda en kijk uit
naar de volgende Nieuwsbrief!

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.

"You ask, what is our aim? I can answer in one word. It
is victory. Victory at all costs. Victory in spite of all
terrors. Victory, however long and hard the road may
be, for without victory there is no survival."
Winston Churchill
Routebeschrijving SD 29 aug. 2015 te HAVELTE:
Vanaf de A32 - afrit Steenwijk Zuid / Havelterberg (afsl. 5)
Onderaan de afslag rechts richting Havelterberg / Darp, U rijdt
door Havelterberg en Darp tot de rotonde.
Deze rijdt u driekwart rond. U vervolgt de weg N353 in de
richting Frederiksoord. ZIE VERVOLG: Na ongeveer 1750 m
Vanuit de richting Assen:
Volg van uit Assen der N371 langs het kanaal tot Havelte.
Rechtsaf naar Havelte. Door Havelte tot aan de rotonde, deze
rijdt u half rond. U vervolgt de weg N353 in de richting
Frederiksoord. Na ongeveer 1750 meter en bij kilometerpaal
3,9 heeft u aan uw linkerhand de inrit van het stafgebouw 43
Gemechaniseerde Brigade. Enkele honderden meters verder
ziet u aan de linkerkant de oprijlaan naar de Johannes
Postkazerne.

De datum voor die BAV bepaald op 8 juni 2015.

Wie heeft er foto’s gemaakt tijdens het
defilé van ons detachement. Graag opsturen
aan ledenadministratie@kvnro.nl
OP DE WEBSITE:
 NIEUWSBRIEF No. 4 – 6e JG.
 NIEUWSBRIEF No. 4 – 5e JG.

INFORMATIE:
 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….

08 juni - BAV te Utrecht
27 juni - VETERANENDAG te ’s-Gravenhage
20 juli - 4DGSE VAN NIJMEGEN - overste Jan Maijen
29 aug. - Bijeenkomst voor alle leden KVNRO en ook
collega reserve officieren die niet lid zijn.

