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De nieuwe Reserve Officier is uit 
De nieuwe Reserve Officier is uit, ditmaal in digitale vorm. In deze Reserve Officier vindt u naast de 
reguliere rubrieken het concept verslag van de ALV van 11 mei 2019, een inzetverslag (Syrië) en een 
verslag van de NICS 2019. 
 
U vindt de nieuwste RO op onze nieuwe kenniswebsite www.kvnro-kc.nl. Deze website wordt de 
komende periode verder uitgebreid en opgebouwd. De directe URL naar de RO is: 
https://www.kvnro-kc.nl/wp-content/uploads/2020/02/De-Reserve-Officier-2020-01.pdf 
 
Bevrijdingsdefilé Wageningen 
Graag nodigen wij u uit om deel te nemen met een detachement van de KVNRO aan het 
Bevrijdingsdefilé op dinsdag 5 mei 2020 te Wageningen. Het is dan 75 jaar geleden dat het 
Koninkrijk der Nederlanden bevrijd werd van de Duitse bezetting. 
 
In het verleden heeft de Vereniging al meerdere malen deelgenomen aan het defilé en het is 
gezien het lustrum een goede gelegenheid voor de vereniging om zich wederom in het 
openbaar te manifesteren. De nadruk van het het Bevrijdingsdefilé ligt op de Tweede Wereldoorlog, 
de Indië periode en de latere VN en NATO missies. De deelname staat open voor alle KVNRO leden. 
Het streven is om minimaal deel te nemen met een detachement op pelotonssterkte (ca 30 
personen). 
 
Het bestuur hoopt op een grote opkomst. Opgave tot deelname per e-mail vóór 31 maart as bij 
HB ai lid Peter Kok, p.kok@kvnro.nl . Nadere informatie over de tenuen en het programma wordt 
nog verstrekt. 
 
Aankondiging jaarlijkse algemene ledenvergadering 
Op maandagavond 18 mei 2020 vindt in de Kromhoutkazerne te Utrecht de jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering plaats. Het bestuur ai stelt in deze vergadering de leden op de hoogte van de 
voortgang en de ontwikkelingen op bestuurlijk niveau en de plannen met betrekking tot de 
toekomst. 
 
Gezien het belang van de onderwerpen in het kader van de revitalisering van de vereniging 
roept het bestuur ai alle leden op om bij deze vergadering aanwezig te zijn. 

 De agenda en overige stukken verstrekken wij u op korte termijn.
 
Oproep voor communicatiespecialist 
Het HB a.i. zoekt ondersteuning in de vorm van een communicatiespecialist. We hechten waarde aan 
het juist en tijdig informeren van onze leden over de voortgang en vraagstukken die leven binnen de 
vereniging. Communicatie is daarbij noodzakelijk. Werkzaamheden mogen ook in een werkgroep 
opgepakt en verdeeld worden. Heeft u ervaring als communicatie en wilt u het HB a.i. ondersteunen 
meldt u dan aan bij de secretaris: secretaris@kvnro.nl. 
 
 
 


