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Aan:   Alle leden van de KVNRO 
Van:   Hoofdbestuur KVNRO 
Datum: 28 augustus 2020 
Onderwerp: “Van de Bestuurstafel”, digitaal vergaderen en stemmen op afstand 
__________________________________________________________________ 
Van de Bestuurstafel      Stroe, 28 augustus 2020 
 
 
 
Geachte ereleden, leden, collega reserveofficieren, 
 
 

De KVNRO 
Algemene Vergadering (AV) van 28 september 2020 

en de 
Bijzondere Algemene Vergadering (BAV) van 2 november 2020 

 gaan volledig in digitale vorm plaatsvinden! 
 

Alle actieve leden van de KVNRO krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan deze 
digitale ledenvergaderingen. Besluitvorming geschiedt middels ‘stemmen op afstand’. 

 
Na rijp beraad is besloten de eerder aangekondigde mogelijkheid om ‘hybride’1 te 
vergaderen te laten vervallen: 
 Coronagerelateerde restricties belemmeren het toegankelijke en democratische 

karakter van onze fysieke vergaderingen. Onze ledenvergaderingen dienen in principe 
toegankelijk te zijn voor alle leden op gelijkwaardige basis. De vigerende corona-
restricties staan echter maar een beperkt aantal leden in de zaal toe, na het bereiken 
van het maximumaantal zou overige leden de toegang ontzegd zou moeten worden. 

 Doorslaggevend is echter het argument dat wij onze leden niet nodeloos aan 
besmettingsgevaar willen blootstellen, mede overwogen dat sommige leden behoren 
tot groepen waarvoor een verhoogd risico geldt. Op het moment dat wij dit schrijven 
zijn de actuele ontwikkelingen en trends met betrekking tot coronabesmettingen in 
Nederland niet goed, deze leiden mogelijk zelfs tot een ‘tweede golf’ in september. 

 
 
Korte samenvatting: Wat moet u doen om u aan te melden? 
 
A. Registratie voor de Algemene Vergadering van 28 september 2020: 

U heeft twee mogelijkheden om u aan te melden voor deze vergadering: 
1. E-mail. U stuurt tijdig een e-mail met het verzoek om deel te nemen aan onze AV 

naar secretariaat@kvnro.nl; 
2. ‘Gewone post’. U stuurt tijdig een verzoek per gewone post naar de algemeen 

secretaris van de KVNRO, per adres Parnassia 82, 2224 DD Katwijk. 
 
B. Vereisten voor registratie: 

3 In uw brief of e-mail vermeldt u uw: 
a. Verzoek om deel te nemen aan de AV van 28 september 2020; 
b. Volledige naam (voor ‘matching’ met de KVNRO-ledendatabase); 
c. e-mail adres dat in onze ledenadministratie bekend is van u. Vanuit 

veiligheidsoverwegingen zal uitsluitend dit e-mail adres gebruikt worden 
om de uitnodiging voor de video ‘live stream’ en uw persoonlijke code voor 
het ‘stemmen op afstand’ naar u te versturen. In principe zal het gebruik 

 
1 ‘Hybride’ vergadering: vergadering waarbij zowel personen fysiek aanwezig zijn in een zaal, 
terwijl daarnaast de vergadering ‘digitaal’ wordt gehouden. 
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van een afwijkend e-mail adres voor het versturen van codes etc. niet 
worden toegestaan.  

d. Indien in de KVNRO-ledenadministratie van u geen e-mail adres bekend is 
dient u bij uw aanvraag expliciet een e-mail adres aan te geven zodat dit 
op tijd gevalideerd kan worden (zie ook punten 7 en 8 hieronder). 

e. Uw telefoonnummer (bij voorkeur 06) waarop u te bereiken bent 
mochten er problemen of vragen zijn. 

4 Geldig lidmaatschap. U dient lid te zijn van de KVNRO. 
5 Toestemming. Met uw verzoek tot registratie verleent u toestemming om de 

door u verstrekte gegevens te laten gebruiken ten behoeve van de genoemde 
digitale KVNRO-vergaderingen. In het kader van de AVG zal de KVNRO met 
betrokken derden een zogenoemde ‘verwerkingsovereenkomst’ afsluiten. 
 

6 Deadline: Uw e-mail of uw aanmelding per gewone post dient uiterlijk 21 
september om 15.00 uur ontvangen te zijn bij het KVNRO-secretariaat. 
Later ontvangen aanmeldingen kunnen niet in behandeling worden genomen! 
 

7 E-mail onbekend in ledenadministratie. Aan actieve leden waarvan in onze 
ledenadministratie geen e-mail adres bekend is, zal per gewone post dit bericht 
“Van de Bestuurstafel” worden verstuurd. Zij zullen deel kunnen nemen aan de 
digitale vergadering indien zij tijdig (zie punt 6) de onder punt 3 genoemde 
informatie aan het secretariaat bekendmaken. 

8 Geen internet/e-mail. Indien een lid niet beschikt over internet en/of een 
werkend e-mail adres is het niet mogelijk om deel te nemen aan de digitale 
vergaderingen! 

9 Geen stemmen bij volmacht. Het is tijdens deze digitale vergaderingen niet 
mogelijk om een ander lid te machtigen om namens u een stem uit te brengen. 

10 Alle ontvangen aanmeldingen ‘hybride’ vergadering KHK zijn vervallen. 
De leden die zich reeds hadden opgeven om fysiek aanwezig te zijn tijdens de 
(inmiddels vervallen) ‘hybride’ vergadering op de Kromhoutkazerne dienen zich 
middels bovenstaande procedure opnieuw aan te melden voor de digitale 
vergadering! 

Vergaderstukken digitaal aangeboden. U ontvangt samen met deze “Van de 
Bestuurstafel” een bijlage met daarin alle relevante vergaderstukken voor de AV van 
28 september. Mocht u problemen hebben met de ontvangst van de bijlage (een 
bekend probleem bij iPhones, iPads etc.): uiterlijk 31 augustus 2020 zijn alle 
relevante (niet-vertrouwelijke) vergaderstukken tevens digitaal beschikbaar via de 
website van de KVNRO: https://www.kvnro-kc.nl/algemene-ledenvergadering/2 

 
Ten overvloede: ‘Harde deadline’ 
De zorgvuldige verwerking en validatie van uw aanmelding en de daaraan 
gekoppelde procedures vragen tijd. De hierboven gestelde deadline is daarom 
noodzakelijkerwijs een ‘harde deadline’.  
Na deze deadline ontvangen aanmeldingen per e-mail of gewone post zullen niet 
in behandeling kunnen worden genomen. 

 
C. Vervolgprocedure  

Na registratie en validatie ontvangt u uiterlijk op 23 september 2020: 
a. Link naar ‘live’ webinar. U ontvangt een e-mail met een beschrijving en een 

‘link’ naar de ‘live’ videoregistratie van de vergadering. Hiervoor wordt een 
videoplatform gebruikt dat voldoet aan de vigerende informatiebeveiligingseisen.  

 
2 <Control> + links ‘klikken’ op deze link in de elektronische versie van dit document verwijst u door naar de 
digitale vergaderstukken op de KVNRO-website. 
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b. Stemcode. U ontvangt bovendien een e-mail met een unieke code waarmee u 
tijdens de vergadering kunt ‘stemmen op afstand’. Vote Company B.V. uit Den 
Haag ondersteunt dit proces. Hoewel er diverse waarborgen zijn om misbruik van 
uw persoonlijke code uit te sluiten, is het van belang dat u uw persoonlijke code 
niet deelt met anderen. 

c. Geen e-mail ontvangen op 24 september om 12.00 uur? 
Neem direct contact op met het KVNRO-secretariaat, bij voorkeur per e-mail 
(secretariaat@kvnro.nl). Het secretariaat onderzoekt wat er fout is gegaan met 
uw aanmelding en neemt zo spoedig mogelijk contact met u op. 

d. Hardheidsclausule. Zoals hierboven gesteld is het niet mogelijk om u na 21 
september 15.00 uur nog aan te melden voor de digitale vergadering van 28 
september. Echter: indien er aantoonbaar iets fout is gegaan bij het verwerken 
van uw tijdig ontvangen volledig ingevulde aanvraag en, indien dit gezien de 
resterende tijd voor het tijdstip van aanvang van de vergadering nog mogelijk is, 
zal het secretariaat zich inspannen u alsnog deel te laten nemen aan de digitale 
vergadering en het ‘stemmen op afstand’. 

 
D. Andere relevante zaken:  

a. Vragen. U kunt voorafgaand aan de vergadering vragen stellen per e-mail of per 
gewone post. Deze vragen dienen uiterlijk 72 uur voor de vergadering door het 
secretariaat ontvangen te zijn. Bovendien heeft u de mogelijkheid om tijdens het 
webinar vragen te stellen middels een ‘chat functie’. Vragen zullen zoveel mogelijk 
worden gebundeld op onderwerp/thema en behandeld voor zover de vergadering 
dat toelaat. 

b. Iedereen ‘stemt op afstand’. Alle leden stemmen op afstand. In de vergadering 
wordt steeds de uitslag per stemming bekendgemaakt, de resultaten van alle 
stemmingen worden bewaard na de vergadering. 

c. Internet. U dient te beschikken over een internetaansluiting en een computer die 
‘normaal’ toegang heeft tot het internet (dus zonder ‘fire walls’ die regulier 
internetverkeer beperken zoals bijvoorbeeld bij MULAN(!). 

d. Beeldscherm. Zowel het video webinar als het ‘stemmen op afstand’ gebeurt via 
een website (URL) (en niet via een apart te installeren app of ‘tool’). Aan te 
bevelen is zoveel mogelijk gebruik te maken van het (grotere) beeldscherm van 
uw tablet of PC. Denkt u ook aan geluidsweergave en het bij voorkeur aansluiten 
op een ‘bedrade’ internetaansluiting in plaats van WiFi. 
U kunt er voor kiezen een tweede tabblad in uw webbrowser te openen t.b.v. het 
‘stemmen op afstand’ of dit bijvoorbeeld apart via uw smartphone te doen. 

e. Gebruik géén Microsoft Internet Explorer. De inmiddels gedateerde 
webbrowser Microsoft Internet Explorer werkt niet bij ‘stemmen op afstand’ van 
Vote Company. U kunt gebruik maken van alternatieven als bijvoorbeeld Google 
Chrome, Mozilla Firefox, Safari of Microsoft Edge. 

f. Interactieve vergadering. Tijdens de digitale vergadering is het op beperkte 
schaal mogelijk om interactief te reageren door middel van een chatfunctie. 

g. Overige spelregels. Digitaal vergaderen en stemmen is nieuw voor ons allen.  
De voorzitter is verantwoordelijk voor het goed en efficiënt laten verlopen van de 
vergadering. De voorzitter mag hiervoor op grond van de Corona-spoedwet regels 
bepalen. Deze regels moeten aan het begin van de vergadering verteld worden, 
zodat iedereen zich eraan kan houden. Dit zijn bijvoorbeeld regels over wie 
vragen mag indienen, het al dan niet thematisch beantwoorden van de vragen 
tijdens de vergadering of het sluiten van een discussie. Er zal aan het begin van 
de vergadering ook een keer geoefend worden met ‘stemmen op afstand’. 

h. Technische problemen. Indien de verbinding tijdens de vergadering hapert of 
iemand door andere omstandigheden niet goed kan deelnemen aan de digitale 
vergadering en/of het digitaal stemmen, heeft dit geen gevolgen voor de 
rechtsgeldigheid van de besluitvorming. 
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Achtergronden KVNRO-ledenvergaderingen in Coronatijd 
Vanwege het coronavirus is het voor veel (grotere) verenigingen niet mogelijk een 
fysieke algemene vergadering (AV) te houden zoals zij van oudsher gewend zijn. Zoals 
bekend zag uw Hoofdbestuur zich daardoor gedwongen om onze oorspronkelijk in mei 
geplande algemene vergadering uit te stellen. Onlangs ontving u de beschrijvingsbrief en 
conceptagenda voor de geplande nieuwe algemene ledenvergadering van 28 september. 
In deze “Van de Bestuurstafel” wordt zowel gerefereerd aan de AV op 28 september 
2020 als de Bijzondere Algemene Vergadering (BAV) op 2 november 2020. 
 
Wettelijk kader, de Corona-spoedwet 
De statuten van onze vereniging geven de mogelijkheid dat leden tijdens de vergadering 
elektronisch kunnen stemmen. Het was echter tot voor kort niet mogelijk de gehele 
vergadering volledig digitaal (bijvoorbeeld via videoverbinding) te laten plaatsvinden. 
 
De Corona-spoedwet3 maakt dat nu echter mogelijk, deze stelt namelijk bepaalde 
(gedeelten van) statutaire bepalingen van verenigingen etc. buiten werking zodat digitaal 
vergaderen mogelijk is. Digitaal vergaderen is mogelijk op voorwaarde dat er aan een 
aantal voorwaarden wordt voldaan: 

 De vergadering is digitaal voor de leden te volgen (bijvoorbeeld met een ‘live’ 
stream via audio of video). 

 De leden hebben tot uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de vergadering de 
mogelijkheid gekregen om schriftelijk of elektronisch vragen te stellen over de 
onderwerpen die op de agenda staan. Het bestuur mag deze termijn ook 
verkorten. 

 De vragen van leden moeten uiterlijk tijdens de vergadering worden beantwoord 
en de antwoorden moeten beschikbaar zijn voor de leden, bijvoorbeeld via de 
website of een e-mail. Dit zodat de leden de antwoorden op de vragen kunnen 
betrekken bij het uitoefenen van het stemrecht. 

 Tijdens de vergadering moeten vragen van leden zo goed mogelijk worden 
beantwoord, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is. 

 Daarnaast zullen alle relevante (niet-vertrouwelijke) vergaderstukken tenminste 
twee weken voor de vergaderdatum digitaal beschikbaar worden gesteld op de 
KVNRO-website. 

 
Besluitvorming 
Op grond van de Corona-spoedwet heeft uw bestuur besloten dat de twee leden-
vergaderingen van 28 september 2020 en 2 november 2020 volledig digitaal zullen 
plaatsvinden en dat daarbij door de leden tevens digitaal zal kunnen worden gestemd. 
 
De Corona-spoedwet is in werking getreden op 24 april 2020. De bepaling die het houden 
van een volledige digitale AV mogelijk maakt, heeft terugwerkende kracht tot en met 16 
maart 2020. De wet is inmiddels verlengd tot 1 oktober 2020 en er bestaat een 
mogelijkheid om de wet (telkens met twee maanden) te verlengen. 
 
Op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief is er sprake van een toename van 
COVID19-besmettingsgevallen en uw bestuur gaat er daarom van uit dat het verloop van 
de coronacrisis in de komende maanden geen aanleiding zal geven om de spoedwet op 1 
oktober a.s. niet te verlengen. 
 
Vergaderen op afstand, c.q. digitaal vergaderen 
Tijdens onze vergaderingen bevindt uw bestuur zich op een locatie van waaruit: 

a. De ‘live’ videoregistratie c.q. het webinar via internet wordt uitgezonden; 
 

3 <Control> + links ‘klikken’ op deze link in de elektronische versie van dit document verwijst u door naar de tekst 
van de Corona-spoedwet. 



 

KVNRO “Van de Bestuurstafel” Digitaal Vergaderen en Stemmen op Afstand Pagina 5 van 5. 

 

b. Het ‘stemmen op afstand’ wordt gecoördineerd; 
c. Reacties en vragen van leden zoveel mogelijk in de vergadering worden 

behandeld. 
 
Naast het HB is slechts een strikt gelimiteerd aantal personen (procesondersteuners, evt. 
gastsprekers etc.) aanwezig in de zaal van waaruit de video ‘live’ stream via internet 
wordt aangeboden aan de leden. 
- Een kritische kanttekening bij ‘stemmen op afstand’ is dat Nederland (nog) niet 

beschikt over de benodigde digitale infrastructuur en/of elektronische middelen om 
op een (bijna) 100% veilige manier personen elektronisch te kunnen identificeren, te 
authenticeren en ze vervolgens te laten stemmen. Recent is er een aantal 
voorbeelden geweest bij politieke partijen waarbij een en ander misging. De 
processen van Vote Company voorzien in een aantal maatregelen om de integriteit 
van het stemproces zoveel mogelijk te waarborgen. 

- Prettige bijkomstigheid van digitaal vergaderen is dat onze leden overal ter wereld, 
op uitzending, maar ook in het Caraïbisch gebied (Afdeling Curaçao!), ‘live’ deel 
kunnen nemen aan de vergadering. 

 
Wij begrijpen dat de nieuwe werkwijze bij de eerste keer digitaal vergaderen mogelijk 
wat onwennig zal aanvoelen. Uw HB zal er alles aan doen om de belangen van onze 
vereniging te dienen en de komende twee belangrijke digitale ledenvergaderingen zo 
veilig, integer, transparant, efficiënt en goed als mogelijk te laten verlopen. 
 
Laat er geen misverstand over bestaan: uw veiligheid en uw gezondheid zijn de hoogste 
belangen die wij als Hoofdbestuur dienen. Dat gezegd hebbende hopen wij op uw actieve 
deelname aan de komende twee ledenvergaderingen, deze zijn belangrijk voor de 
toekomst van de KVNRO. Hiervan getuigt ook de bomvolle agenda voor 28 september. 
 
Hoewel wij vanuit de optiek van de belangen van de KVNRO liever de voorkeur hadden 
gegeven aan vergaderingen waarbij iedereen fysiek aanwezig is en actief en 
gelijkwaardig kan participeren, is dit, zolang er geen effectief vaccin is tegen het 
coronavirus, geen haalbaar doel. 
 
Aan de andere kant biedt de coronacrisis onze vereniging kansen om een aantal zaken op 
een modernere, efficiëntere (en misschien nog democratischer) leest te schoeien. 
 
Namens het voltallige Hoofdbestuur spreek ik de wens uit dat u allen, na een heerlijke 
zomervakantie, in blakende gezondheid zult kunnen deelnemen aan de komende 
belangrijke ledenvergaderingen waarbij het veiligstellen van de toekomst van onze 
KVNRO uw actieve participatie en uw stem dringend nodig heeft.. 
 
Stay safe en zorg goed voor elkaar. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
 
 
Luitenant-kolonel Robert G.A. Adrian 
Algemeen Voorzitter KVNRO 
 
e-mail: voorzitter@kvnro.nl 


