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Geachte ereleden, leden, collega-reserveofficieren, 
 
Ten gevolge van de op 23 maart 2020 door de overheid afgekondigde maatregelen in het kader van de bestrijding 
van het Coronavirus, waarbij tot tenminste 1 juni 2020 alle bijeenkomsten van drie personen of meer zijn verboden, 
wordt de 

 

Algemene Vergadering KVNRO op 18 mei 2020 afgelast 
 

en 
 

Vervallen alle KVNRO-activiteiten die vallen onder de genoemde restricties 
 
Hoewel op deze mogelijke ontwikkeling al sinds enige tijd werd geanticipeerd, waren de voorbereidingen voor onze 
Algemene Vergadering op 18 mei nog steeds in volle gang. Wel werd reeds enkele dagen geleden besloten om een 
van onze belangrijke activiteiten, de TMPT, voor 2020 te laten vervallen.  
Afgewacht zal moeten worden hoe de situatie zich verder ontwikkelt en hoe lang de restricties van kracht zullen 
zijn. 
 
Door deze omstandigheden zal het niet mogelijk zijn om te voldoen aan de vereisten van art. 17 lid 2 van onze 
Statuten om een Algemene Vergadering binnen de eerste zes maanden van een kalenderjaar te houden. Bovendien 
zullen bij het opnieuw plannen van onze Algemene Vergadering, op het moment dat bekend wordt dat de nu 
geldende restricties zullen worden opgeheven, de termijnen die statutair zijn voorgeschreven (in art. 18 lid 3 jo. lid 
4) voor het versturen van de nieuwe convocatie wederom in acht genomen dienen te worden. 
 
Graag herhalen wij dat u allen dringend nodig bent in onze volgende ‘jaarvergadering’ om mee te beslissen over de 
koersbepaling van de toekomst van de KVNRO. Hoewel de afgelopen tien maanden diverse positieve ontwik-
kelingen in gang zijn gezet of gerealiseerd, verkeert de KVNRO nog steeds in een kritische fase. Daarbij komt 
mogelijk zelfs een aantal van de reeds in gang gezette acties of andere plannen op korte termijn door de Corona-
maatregelen onder druk te staan, of komen zij misschien zelfs geheel te vervallen. 
Mede met het oog op het bestendigen en verder uitbouwen van de voorziene constructies en de uitgezette koers 
van de KVNRO voor de toekomst, is het tenslotte van groot belang voor onze vereniging dat er tijdig wordt 
geanticipeerd op de installatie van een nieuw Hoofdbestuur in de op 2 november van dit jaar te houden 
Buitengewone Algemene Vergadering (BAV). 
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Gezien het belang van de te bespreken onderwerpen in het kader van de toekomst van de KVNRO doen wij een 
beroep op u om daadwerkelijk aanwezig te zijn bij de volgende algemene en/of buitengewone ledenvergade-
ring(en). 
 
U mag er op vertrouwen dat uw bestuur er alles aan zal doen om onze Algemene Vergadering zo snel als mogelijk 
opnieuw te organiseren, waarbij het op dit moment helaas niet valt uit te sluiten dat een en ander niet vóór de 
zomervakantie zal kunnen worden gerealiseerd. U zal zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd wanneer er meer 
duidelijkheid is. 
 
Op een meer persoonlijke noot zijn al de bovenstaande afwegingen uiteraard van een geheel andere orde als we 
deze afzetten tegen de magnitude van de crisis waar wij ons op dit moment allemaal mee geconfronteerd zien. 
U wordt door deze crisis allen diep geraakt in uw persoonlijke en/of uw professionele leven, bovendien is er sprake 
van een grote dreiging en onzekerheid over hoe een en ander gaat verlopen. 
Juist in deze barre tijden is het van het grootste belang dat wij de rijen sluiten, elkaar steunen en versterken, voor 
elkaar openstaan en solidariteit aan elkaar betuigen. Samen staan wij sterk! 
 
 
Uw bestuur hecht er grote waarde aan om op deze plek onze gevoelens van betrokkenheid, steun, solidariteit, 
verbondenheid en collegialiteit naar u (en iedereen die u lief is) uit te spreken. Wij wensen u allen oprecht kracht 
en goede gezondheid toe in de komende periode. Al diegenen die reeds ziek zijn (of dit nog worden de komende 
periode) wensen wij een voorspoedig en volledig herstel toe. Onze bijzondere aandacht gaat uit naar onze leden 
die vanwege hun leeftijd of lichamelijke gesteldheid extra risico lopen. Mochten wij als vereniging wat voor u 
kunnen betekenen, dan horen wij dat graag van u. 
 
 
Wij hopen u allen spoedig in goede gezondheid te mogen begroeten in onze jaarvergadering. 
 
Hoogachtend, 
 
Namens het Hoofdbestuur a.i. van de KVNRO 
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