
       
 

Uitnodiging-Beschrijvingsbrief 
 

Aan de ereleden en leden van de  
Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserveofficieren 

 

Algemene Vergadering 
op maandag 28 september 2020 

 
Het Hoofdbestuur a.i. heeft het genoegen u hierbij uit te nodigen tot het bijwonen van de 
Algemene Vergadering van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserveofficieren,  
die gehouden zal worden op: 
 

maandag 28 september 2020 

op de Kromhoutkazerne 
(Gebouw V5 / Grote zaal) 

Herculeslaan 1, 3584 AB Utrecht 

 
De (voorlopige) agenda is bijgevoegd 

 

Aanvangstijd van de vergadering is 19.30 uur, de ontvangst is vanaf 18.30 uur. 
 
N.B.: in verband met de thans vigerende coronamaatregelen kan slechts een maximumaantal van 42 personen worden 
toegelaten tot de vergaderzaal. U wordt daarom met klem verzocht om u tijdig aan te melden bij de secretaris. 
 
Voor degenen die vanwege deze coronarestricties niet fysiek aanwezig kunnen zijn wordt de mogelijkheid onderzocht 
om de vergadering te kunnen volgen middels een ‘live’ videostream. Bovendien worden de mogelijkheden 
verkend om tijdens de vergadering te kunnen ‘stemmen op afstand’. Nadere informatie hierover volgt. 
 
Voorbehoud: mochten er zich tijdens de vergadering onverhoopt problemen voordoen met 
bovengenoemde technische voorzieningen, dan zal de vergadering zich in noodgeval beperken tot: 
A. Stemmen met fysiek in de zaal aanwezige leden (en met behulp van geldig ingebrachte machtigingen). 
B. Zoveel mogelijk goedkeuring van reeds voltooide zaken en gevoerd beleid. Overige (toekomstgerichte) 

onderwerpen worden zoveel mogelijk geagendeerd in de Bijzondere Algemene Vergadering (BAV) van 2 
november 2020, in combinatie met de verkiezing van een nieuw Hoofdbestuur in die vergadering. 

 

Namens het Hoofdbestuur a.i., 
de algemeen secretaris, 

 
Ing. J.G. (Jan) Kreuger 
Lkol der Artillerie (b.d.) 
 

Tenue:  - DT1 (zie  VS 2-1593, m.n. bijlage I-1 Interservicestaat tenuen) 
 - Tenue de ville. 

Aanmelding: - RSVP, in verband met toegang tot de kazerne en het maximum aantal toegestane  
deelnemers in de zaal zo snel mogelijk, doch uiterlijk 21 september 2020  per e-mail aan:   
secretaris@kvnro.nl, onder vermelding van naam, voornaam, geboortedatum en -plaats, 
soort ID en het nummer van de ID en (indien u met de auto komt): merk, kenteken en kleur. 

https://www.ovvknr.nl/VS-2-1593.PDF
mailto:secretaris@kvnro.nl


 

blad 2 van 2 bladen 

 

Voorlopige agenda:  103e Algemene Vergadering 2020 
datum:   maandag 28 september 2020 
aanvang:   19.30 uur   (inloop vanaf 18.30 uur) einde: 22.30 uur  
plaats:    Kromhoutkazerne te Utrecht. Gebouw V5 / Grote zaal 

 

 

1. Opening door de (algemeen) voorzitter a.i. 
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen, definitief vaststellen van de agenda. 
 

3. Notulen van de 102
e
 algemene vergadering 

 
4. Jaarverslag 2019 

Bestuurlijk en financieel. 
 
5. Verslag van de commissie bedoeld in art. 17 lid 3 van de statuten (kascommissie). 

 
6. Décharge 

Verlenen van décharge van het Hoofdbestuur a.i. voor het gevoerde beleid en financiële beheer in 2019. 
 
7. Benoeming van de leden van de in punt 5. genoemde kascommissie voor de jaren 2020-2021 

 
8. Presentatie “De toekomst van de KVNRO; missie, visie en strategie ‘KVNRO 3.0’” 

 
9. Begroting 2020-2021 en Jaarplan 2020-2021 

 
10. Communicatie KVNRO en presentatie technisch platform nieuwe website KVNRO 
 
11. Presentatie “Het Total Force Concept en de reservist” (door Kolonel E.E. Lobbezoo, DAOG) 

 
PAUZE 
 
12. Door de AV te nemen besluiten: 

12.1. Benoeming (plv.) leden Klachtencommissie (voorheen Commissie van Beroep) 
12.2. Instemming lidmaatschap KVNRO van de “Coalitie voor de Veiligheid”; 
12.3. Instemming niet-verlengen convenant NRFK, c.q. opheffing NRFK. 
12.4. Instemming voorgestelde wijzigingen Statuten/Huishoudelijk Reglement: 

12.4.1. Reglement Klachtencommissie 
12.4.2. Inrichten Strategische Adviesraad (SAR) 
12.4.3. Elektronisch stemmen 
12.4.4. Wijziging artikel 17 “De Reserveofficier”. 

 
13. Rondvraag 
 
14. Sluiting 


