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Agenda:  103e Algemene Vergadering 2020  
datum: maandag 28 september 2020 
aanvang: 19.30 uur     einde: 22.00 uur  
plaats:  Digitale vergadering op afstand 

 
1. Opening: door de Algemeen Voorzitter a.i.  

 Informatie digitaal vergaderen. Vaststellen van de agenda. 
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen: door de Algemeen Secretaris a.i. 
 

3. Notulen van de 102e Algemene Vergadering (bijgevoegd): door de Algemeen Secretaris ai. 
 De vergadering wordt voorgesteld om de notulen van de 102de Algemene Vergadering vast te 

stellen. 
 

4. Algemeen Jaarverslag 2019 (bijgevoegd): door de Algemeen Voorzitter a.i. 
 De vergadering wordt voorgesteld om:  

o de tekst van het Algemeen jaarverslag als zodanig vast te stellen. 
 
5.    Financieel jaarverslag 2019 (bijgevoegd): door de Penningmeester a.i. 
 
6. Verslag van de commissie bedoeld in art. 17 lid 3 van de statuten (kascommissie) 

 Schriftelijk verslag door de voorzitter van de Kascontrole Commissie.. 
 

7.  Décharge 
 De vergadering wordt voorgesteld décharge te verlenen aan het Hoofdbestuur a.i. en aan de 

penningmeester voor het gevoerde beleid en financiële beheer in 2019. 
 
8.    Benoeming van de leden van de in punt 5. genoemde kascommissie voor het jaar 2020 

 Het lid Kap. J.L.M.Reijnen treedt af als voorzitter en wordt reservelid. Het lid maj. J. Haitsma 
stelt zich niet beschikbaar voor de kascontrolecommissie. Hiermee ontstaan twee vacatures in 
de kascommissie: de voorzitter en het lid van de commissie. 
De vergadering wordt voorgesteld om twee nieuwe leden van de kascommissie, de voorzitter 
en het lid, te benoemen. Namen voor de leden van de kascommissie kunnen tot 21 september 
2020 worden ingediend bij de Algemeen secretaris (secretaris@kvnro.nl) Bij mee dan twee 
aanmeldingen beschikt, tijdens de digitale vergadering, het lot. 

 
9.    Presentatie “De toekomst van de KVNRO”: door Vice Voorzitter a.i. 

 Gepresenteerd wordt het eerste ontwerp van de strategische visie van de Vereniging. 
 Besluitvorming over de strategie is voorzien tijdens de BAV van 2 november 2020. 

 
10.   Sociaal Jaarplan 2020 & 2021 (bijgevoegd): door bestuurslid a.i. 

 De vergadering wordt voorgesteld om in te stemmen met  
 Het sociaal jaarplan 2020. 
 Het sociaal jaarplan 2021. 

 
11.  Begroting 2020 en 2021 (bijgevoegd): door de Penningmeester a.i. 
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12.  Presentatie digitaal platform en nieuwe website KVNRO: door bestuurslid a.i. 
 
13.  Presentatie “Het Total Force Concept en de reservist”: door Kolonel E.E. Lobbezoo, DAOG 
 
 
PAUZE 
 
 
14.     Door de AV te nemen besluiten: door Algemeen Voorzitter a.i. 

14.1   Benoeming (plv.) leden Commissie van Beroep. 
 De commissie bestaat uit de leden Kol b.d. mr. R.J.Paris en Maj. mr. J.A.H.M.Janssen. Kol b.d. 

P.T. Kok is met ingang van 11 mei 2019 tijdelijk als lid van de commissie teruggetreden 
vanwege zijn benoeming in het Hoofdbestuur a.i. Kol Kok zal in de commissie tijdelijk door een 
van de plv. leden vervangen worden. 

 Plaatsvervangende leden zijn Lkol b.d. mr. S.H.(Herman) Steendam, Maj. b.d. mr. M.L.(Martin) 
Rauwé, Maj. b.d. R. (Rommert) Krijtenburg en voor de periode dat Kol Kok is teruggetreden uit 
de commissie Lkol C. (Cor) Aalbregt. 

 Kol b.d. Kok en Lkol b.d. Steendam zijn reglementair aftredend en stellen zich herkiesbaar. Voor 
Kol Kok geldt dat hij per 2 november 2020 weer toetreed als lid van de klachtencommissie. Maj. 
b.d. Krijtenburg heeft zijn lidmaatschap van de vereniging beëindigd. Hiermee vervalt zijn plv. 
lidmaatschap van de commissie. Lkol Aalbregt heeft zich verkiesbaar gesteld als plv. lid van de 
commissie.  
 
De vergadering wordt voorgesteld om als lid van de commissie te herbenoemen Kol b.d. Kok, als 
plv. lid van de commissie te herbenoemen Lkol b.d. Steendam, beiden voor drie jaren, en Lkol 
Aalbregt te benoemen als plv. lid van de commissie, in verband met het rooster van aftreden 
voor 2 jaren.  

 
14.2   Instemming lidmaatschap KVNRO van de “Coalitie voor Veiligheid”; 
 Op 30 januari 2020 is de “Coalitie voor Veiligheid” (CvV) opgericht. De CvV wordt gevormd 

door een groot aantal vakbonden in de veiligheidssector. De CvV manifesteert zich niet alleen 
als vakbond, maar ook als coalitie van beroepsverenigingen in de veiligheidssector. Naast de 
NOV en de KVMO heeft de KVNRO als lid van de GOV/MHB zich ook, bij de CvV aangesloten.  

 
De vergadering wordt voorgesteld om in te stemmen  met het lidmaatschap  van de “Coalitie 
voor Veiligheid”. 

 
14.3    Instemming niet-verlengen convenant NRFK, c.q. opheffing NRFK. 
 De NRFK is in het verleden door zowel de KVNRO als de AVRM opgericht als zelfstandige                  

vereniging opgericht om als gemeenschappelijk aanspreekpunt te dienen voor Defensie. Beide          
verenigingen hebben als doel haar leden diverse activiteiten te bieden waarbij een wezenlijke   
bijdrage wordt geleverd aan zowel defensie gerelateerde activiteiten als sociale activiteiten. De 
insteek was vooral door financiele samenwerking in het verleden gemotiveerd. In het huidige 
tijdperk waarin verwacht mag worden dat dat “command en control” eenduidig is op basis van 
“performance” afspraken voldoet de NFK niet meer in haar huidige vorm. 

 Door het HB ai is geconstateerd dat de huidige financiële opzet, waarbij de kosten en andere 
financiële aspecten van de NRFK-activiteiten zich buiten het zicht en controle van de NRFK 
voltrekken, niet voldoen aan de te stellen eisen van financiële controle, bewaking van de 
integriteit en het kunnen afleggen van financiële verantwoording voor besteding van 
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ontvangen gelden. Daardoor is het beheer van en de controle op het sturen van de financiële 
aspecten van het NRFK-programma niet mogelijk. Ook bezien vanuit de twee verenigingen die 
samen partner zijn binnen de NRFK (AVRM en KVNRO), is sturing, controle en “accountebility” 
van de NRFK nagenoeg onmogelijk in de nu bestaande constructie. Bovendien is in het 
algemeen onduidelijk welke concrete meerwaarde de NRFK toevoegt. 

 Daarom is in de afgelopen periode door beide verenigingen overeengekomen de NRFK op te 
heffen vanwege de strategische koerswijziging binnen zowel de KVNRO als de AVRM.  

 De AVRM heeft haar deel van de huidige NRFK-activiteiten conform het afgelopen jaar 
overgenomen en zal deze blijven uitvoeren, waarbij zij zich voornamelijk richt op individuele 
militair gerichte activiteiten 

 De KVNRO zal haar strategie voor de komende jaren toekomstbestendig actualiseren en haar 
doelstellingen uitvoeren in relatie tot de herijkte langetermijnstrategie, zowel bestuurlijk als 
operationeel. 
 
De vergadering wordt voorgesteld om in te stemmen met het niet verlengen van het convenant 
NRFK c.q. opheffing NRFK.  

 
14.4   Instemming voorgestelde wijzigingen Statuten/Huishoudelijk Reglement COMBER: 

  Reglement Klachtencommissie (bijlage toegevoegd). 
 
De vergadering wordt voorgesteld om in te stemmen met de voorgestelde wijziging Statuten/ 
Huishoudelijk Reglement COMBER het reglement Klachtencommissie. 

 
14.5     Inrichten Strategische Advies Raad (SAR) (bijlage toegevoegd). 

                     
De vergadering wordt voorgesteld om in te stemmen met de oprichting van de “Strategische 
Adviesraad KVNRO” (SAR) en conform het voorstel in de bijlage “Instellen Strategische Raad van 
Advies (SAR)”. 

 
14.6   Digitaal vergaderen en stemmen op afstand (bijlage toegevoegd). 

 
De vergadering wordt voorgesteld om in te stemmen met de voorstellen voor het digitaal 
vergaderen en stemmen op afstand. 

 
14.7    “De Reserveofficier”( bijlage toegevoegd) 

De vergadering wordt voorgesteld om in te stemmen met het digitaal verzenden van het 
verenigingsorgaan De reserveofficier.  

 
15.          Rondvraag 
 
16.          Sluiting 
 


