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BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING TE UTRECHT.
Op maandag 8 juni vond in Utrecht een BAV plaats.
Aanleiding voor die vergadering was een initiatief van
de afdeling Den Haag tot wijziging van artikel 17 van
de statuten van de KVNRO. De afdeling had het
betreffende voorstel aan het einde van de (reguliere)
algemene vergadering op 13 april 2015 ingediend.
In het preadvies had het hoofdbestuur aangegeven,
dat het sympathiek staat tegenover de beoogde
opzet (beëindiging van het stelsel van getrapte
vertegenwoordiging in de algemene vergadering en
dus invoering van ‘one man, one vote’) maar dat het
voorstel prematuur en onvolledig is. Op grond
daarvan en van een aantal inhoudelijke
overwegingen adviseerde het hoofdbestuur de
algemene vergadering het voorstel van de afdeling
Den Haag af te wijzen.
De buitengewone afdelingsvergadering van de
afdeling Utrecht heeft op basis van het voorstel van
Den Haag en het preadvies van het HB vervolgens
voorgesteld, het voorstel van Den Haag af te wijzen,
maar het hoofdbestuur concreet op te dragen nog in
2015 een meerjarenbeleidsplan aan de algemene
vergadering voor te leggen, waarin ook de juridische
structuur aan de orde komt.
Het hoofdbestuur heeft uitgesproken nog in 2015
een meerjarenbeleidsplan aan de algemene
vergadering voor te leggen, waarin ook de juridische
structuur en de besluitvorming in de algemene
vergadering komt.
De buitengewone algemene vergadering heeft
vervolgens met algemene stemmen het principe van
‘one man, one vote’ aanvaard mits dat juridisch
afdoende vorm kan worden gegeven.
Op grond van die ontwikkelingen hebben de
afdelingen Den Haag en Utrecht vervolgens hun
voorstel teruggenomen.
Het hoofdbestuur is thans bezig met de afronding van
een concept voor het meerjarenbeleidsplan voor de
periode van 2015 t/m 2020. Het is van plan dat
concept uiterlijk begin september naar de leden te
sturen en het te agenderen voor de vergadering van
de bestuursadviesraad,
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I am sometimes a fox and sometimes
a lion. The whole secret of
government lies in knowing when to
be the one or the other.
Napoleon Bonaparte
VERVOLGdie eind september wordt gehouden.
De ontvangen adviezen zullen dan worden betrokken
bij de opstelling van het definitieve voorstel voor het
beleidsplan, dat dan in een buitengewone algemene
vergadering in december 2015 ter vaststelling wordt
aangeboden.
Eventuele wijzigingen van statuten en reglementen die
uit het beleidsplan voortvloeien, zullen in de algemene
vergadering in het voorjaar van 2016 ter goedkeuring
worden voorgelegd.
Het Hoofdbestuur.

Saamhorigheidsdag 29 augustus 2015
De uitnodiging voor deze dag is nog een keer bij
deze nieuwsbrief gevoegd. De aanmelding loopt
traag en de organisatoren hebben uiterlijk 15 juli
duidelijkheid nodig over het aantal deelnemers. Stel
uw aanmelding dus niet uit! See you in Havelte!

De Nieuwsbrief KVNRO verschijnt op onregelmatige tijden.
Kopij en/of mededelingen kunt sturen naar het bestuurslid
communicatie en de ledenadministratie.

Op de website van de KVNRO vindt u o.a.






Het hoofdbestuur met foto.
Belangenbehartiging
Oude nieuwsbrieven
De afdelingen van de KVNRO
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HERHAALDE OPROEP
Het hoofdbestuur van de KVNRO heeft het genoegen
officieren, reserveofficieren en officieren-bd uit te nodigen
voor een bijeenkomst in het kader van de saamhorigheid.
Met ingang van dit jaar wordt daarvoor een hele dag gereserveerd. Met dank aan de
afdeling Friesland, die tekent voor de organisatie, kunnen we u melden dat de
bijeenkomst plaats vindt op

U wordt daar tussen 10:00 en 10:30 uur ontvangen met koffie/thee en oranjekoek.
Na het welkomstwoord worden we door brigadegeneraal M.H. Wijnen, commandant
43 Mechbrig, ingewijd in de bijzonderheden van zijn brigade en daarna door
voetbaltrainer en -coach Foppe de Haan getrakteerd op een masterclass
teambuilding.
Na de lunch is het tijd voor de jaarrede van de algemeen voorzitter van KVNRO en de
uitreiking van de ‘Daan Hogenbirk-wisseltrofee’.
Kolonel-vlieger D.A. Traas brengt ons vervolgens op de hoogte van het wel en wee
van zijn Vliegbasis Leeuwarden.
Gewapend met de nieuwe kennis en inzichten gaan we dan op bezoek bij de CIORsportploeg. Die is bezig met een training op de onderdelen touwbaan, hindernisbaan
en handgranaatwerpen.
En er is een static show van modern en historisch militair materieel bij het KEKgebouw.
Om 16:30 uur wacht ons het aperitief, gevolgd door een barbecue tot circa 19:00 uur.
Tenue: DT of tenue de ville.
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Er is in deze nieuwe opzet geen apart partnerprogramma meer, maar uiteraard zijn
partners van harte welkom om het hierboven omschreven programma bij te wonen.
Voor de niet-leden en partners van leden wordt een bijdrage van € 10, = gevraagd.
De organiserende afdeling Friesland heeft in verband met de diverse voorbereidingen
(en de vakantie) uw aanmelding vóór 15 juli 2015 nodig.
U kunt zich opgeven door het toezenden van de onderstaande gegevens naar:

kvnrofriesland@gmail.com
of via het inschrijvingsformulier op de site

www.kvnrofriesland.nl
naam
……………………………………………………………………………………
rang
……………………………………………………………………………………
naam eventuele partner ……………………………………………………………………………………
postcode en woonplaats ……………………………………………………………………………………
e-mailadres
……………………………………………………………………………………
telefoonnummer
……………………………………………………………………………………
KVNRO-lid
ja / nee
maakt gebruik van barbecue ja / nee
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