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Bijlage bij agendapunt 10. 
 
Sociaal jaarplan 2020 
 
Naast de door de afdelingen te organiseren sociale activiteiten zal Het Hoofdbestuur ai het initiatief 
nemen om in overleg met de afdelingen te komen tot de organisatie van onderstaande activiteiten, die 
moeten bijdragen aan de samenhang in de vereniging en verbondenheid tussen de leden. 

1. Defilé Wageningen 5 mei: In het verleden heeft de KVNRO een aantal malen op 5 mei met een 
detachement deelgenomen aan het jaarlijkse bevrijdingsdefilé te Wageningen. Het HB ai heeft 
zich voorgenomen om deze traditie in ere te herstellen. Het doel van deelname is niet alleen 
herdenken, maar ook om de saamhorigheid onder de leden te stimuleren en de zichtbaarheid 
van de vereniging te vergroten. Het bestuur ai stelt zich voor om deel te nemen met een 
detachement ter grootte van een peloton en zo nodig een verdeling te maken tussen 
geüniformeerde en niet geüniformeerde deelnemers. 

2. Galadiner/bal: In samenspraak met de Afdeling Oost zal worden onderzocht of het succesvolle 
jaarlijkse galadiner/bal kan worden opgewaardeerd naar een landelijk niveau, waarbij alle 
leden van de vereniging zullen worden uitgenodigd. Tevens kunnen voor deze gelegenheid 
belangrijke “stakeholders” van de vereniging alsmede vertegenwoordigers van de defensietop 
als eregasten worden uitgenodigd. Onderzocht zal worden of deze activiteit gecombineerd kan 
worden met een op dezelfde locatie te organiseren seminar. 

3. Battlefielt tours (BFT): Als een eerste door de vereniging te organiseren BFT zal een al in het 
verleden met succes georganiseerde excursie gehouden worden in samenwerking met de 
Afdeling Limburg. De onderwerpen van de BFT zullen zijn: de vestingwerken van Maastricht en 
het Fort Eben Emael op Belgisch grondgebied, dat op 10 mei 1940 bij verrassing door Duitse 
parachutisten werd veroverd. De excursie zal eind augustus begin september plaatsvinden. 

4. Lezingen: Een drietal lezingen zal worden georganiseerd met als onderwerp Adaptieve 
Krijgsmacht. In het kader van de strategische doelstelling van de vereniging om bij te dragen in 
dit project is het belangrijk om dit actuele onderwerp ter kennis te brengen van de leden. 
Gekozen zal worden voor drie (centraal) gelegen locaties. Ook zullen leden van overige 
officiersverenigingen worden uitgenodigd (NOV, KVEO, OVM etc.). Data en locaties zullen in 
overleg met afdelingen worden vastgesteld. 
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Sociaal jaarplan 2021: 
 
Om bekende redenen heeft de realisatie van het jaarplan 2020 niet kunnen plaatsvinden. Het HB a.i. 
betreurt het dat daardoor de gewenste sociale interactie in combinatie met kennisoverdracht en 
representatie binnen de vereniging niet heeft kunnen plaatsvinden. 
Het jaarplan 2021 zal, onder voorbehoud van eventuele beperkende maatregelen vanwege de Covid -
19 crisis, conform de planning van 2020 worden uitgevoerd.  
In overleg met afdelingen zullen data en bijzonderheden van de uitvoering worden vastgesteld 
waarover de leden nader zullen worden geïnformeerd. 
 
 


