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Bijlage bij agendapunt 14.7. 
 
Verenigingsblad de “Reserve Officier” 
 
Memorandum Aanpassing Huishoudelijk Reglement Artikel 17  (Het verenigingsblad) 

 
Betreft:  Voorstel tot aanpassing van Artikel 17 Huishoudelijk Reglement 
Van:   Hoofdbestuur 
Datum:  25 augustus 2020 

 
1. Inleiding 
 
De KVNRO geeft een verenigingsblad uit onder de titel De Reserve Officier (“RO”). In het verleden werd 
dit blad een aantal maal per jaar uitgegeven en elk lid ontving een hardcopy van de uitgave. Jaarlijks 
werd een bedrag van ca € 8.000 aan de RO uitgegeven. Daarmee beslaat de RO ongeveer 20% van het 
jaarbudget. Het grootste deel van deze kosten wordt besteed aan het produceren van de hardcopy 
uitgave. De afgelopen jaren is de uitgave frequentie van het blad afgenomen. Zowel kosten als ook de 
toch wat gedateerde manier van communiceren noodzaakt tot herbezinning. Het HB realiseert zich 
hierbij dat voor een deel van de leden het ontvangen van een hardcopy van de RO waardevol is en ook 
binding geeft met de vereniging. Daar staat tegenover dat het uitgeven van een hardcopy een in 
toenemende mate zware last vormt voor de vereniging en is het is ook in termen van snelheid 
waarmee het nieuws zicht ontwikkeld en verouderd geen optimale wijze van communiceren.  
Alles overwegende is het vasthouden aan een hardcopy versie van de RO ook met het oog op de 
toekomst geen optie. Daarbij komt dat er goede alternatieven voorhanden zijn in de vorm van email of 
middels de nieuwe website.  
 
Dit alles is aanleiding om het Huishoudelijk Reglement aan te passen zodat het HB zelf kan bepalen op 
welke wijze zijn de RO zal uitgeven en aan de leden ter beschikking kan stellen. 

 
2. Voorstel tot wijziging huishoudelijk Reglement 

 
Het verenigingsblad.  
Artikel 17.  

1. Onder de naam ‘De Reserveofficier’ geeft de vereniging een periodiek verschijnend orgaan uit, 
dan wel doet de vereniging dit uitgeven.  
De algemene vergadering kan besluiten dat de uitgave geschiedt onder een andere naam dan 
gemeld en/of in samenwerking met andere organisaties.  

2. Het HB belast een commissie van redactie met de zorg voor het verenigingsblad. Deze 
commissie bestaat uit tenminste drie leden, onder wie in elk geval één HB-lid.  

3. Het HB stelt de vorm en de omvang van het verenigingsblad vast, alsmede zijn 
verschijningstijdstippen.  

4. Het verenigingsblad wordt aan alle leden ter beschikking gesteld op een door het HB te 
bepalen wijze met inbegrip van electronische communicatiemiddelen .  


