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NIEUWSBRIEF KVNRO  

12 november 2020 

 

Nieuw Hoofdbestuur KVNRO 

Op 2 november 2020 stemde de Bijzonder Algemene Vergadering in met de installatie van het nieuwe 

Hoofdbestuur. Tijdens de digitale BAV droeg lkol Robert Adrian de voorzittershamer over aan de nieuwe 

voorzitter lkol Ronald Vuijk. De inaugurele rede zoals uitgesproken door overste Vuijk op 2 november: 

“Goedenavond collega’s! Een bijzonder moment. Dit moment markeert een nieuw begin. Het begin van 

een nieuwe periode in de KVNRO. De KVNRO heeft een nieuw bestuur. Een bestuur dat met u samen de 

uitdaging aan gaat om onze toekomst en die van onze mooie vereniging vorm te geven. Namens de 

medebestuursleden zal ik er enkele woorden aan wijden.  

Laat ik beginnen met een woord van dank. Dank voor het in ons gestelde vertrouwen. Vertrouwen komt – 

zoals we weten – niet vanzelf maar dat zal gewonnen moeten worden. Dat winnen van vertrouwen gaan 

we doen door met elkaar in gesprek te gaan. In gesprek als het kan aan tafel, maar als dat niet anders kan 

digitaal zoals we dat nu ook doen. Voor die gesprekken kregen we al uitnodigingen van afdelingen. Dat 

gaan we de komende tijd oppakken. We komen bij u op het net. Uw vertrouwen hebben we nodig.  

Een woord van dank ook aan het vertrekkende bestuur. Een bestuur dat de afgelopen periode onder 

moeilijke omstandigheden onvoorstelbaar veel werk heeft verzet. Een strategie heeft ontwikkeld, een nieuw 

bestuur heeft geformeerd en daarvoor draagvlak heeft weten te vinden. Namens de vereniging heel veel 

dank. Als en zodra de coronamaatregelen dat toelaten zullen we een gepaste gelegenheid vinden om 

elkaar rechtstreeks in de ogen te kijken en er een biertje op te pakken.  

De KVNRO is hard nodig. De Koude Oorlog is voorbij maar het terrorisme van IS loert, nieuwe geopolitieke 

verhoudingen dienen zich aan en bondgenoten wankelen. Wereldwijd lopen de uitgaven aan Defensie op. 

Ook ons land ontkomt er niet aan. We gaan er veel collega’s bij krijgen. Die nieuwe collega’s moeten 

opgevangen worden. Wij moeten er klaar voor zijn. We dragen als reservisten naar ons land, naar de 

organisatie en naar elkaar een zware verantwoordelijkheid.  

Bijkomend maar niet minder belangrijk is de positie van de reservist in de organisatie. Die positie kan 

aanmerkelijk verbeterd worden. Te vaak horen we van actieve reservisten dat ze niet weten waar ze aan 

toe zijn. Onzekerheid die knaagt. Maar ook structurele verschillen in rechtspositie zijn niet meer van deze 

tijd. We moeten voor en met elkaar de rijen sluiten en resultaten boeken.  
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Het zijn moeilijke tijden. De coronapandemie en de maatregelen om die pandemie te beteugelen richten 

onvoorstelbare schade aan in onze samenleving. Ook collega’s hebben het moeilijk, zijn ziek of eenzaam. 

Wij kunnen zorgen voor een beetje extra collegialiteit, camaraderie, saamhorigheid en zorg voor elkaar. Ik 

roep u op dat ook te doen.  

Uw kersverse bestuur staat te trappelen. Er ligt een heldere richtinggevende strategie. De strategie is 

eerder in deze vergadering door u vastgesteld. Die strategie gaan wij met volle inzet namens u en vooral 

ook met u uitvoeren.” 

Volgens het nieuwe Hoofdbestuur staan teamgeest en onbaatzuchtigheid voorop. De kersverse voorzitter: 

“Wij zullen het gedachtengoed van de Missie, Visie en Strategie 3.0 verder uitdragen. Het principe ‘voor 

reservisten, door reservisten’ is hierbij leidend. Wij zijn de vertegenwoordigers van onze collega-

reserveofficieren en zijn uit op samenwerking en voordeel voor onze leden. Reserveofficieren moeten zich 

thuis en vertegenwoordigd voelen bij de KVNRO.” 

 

Nadere kennismaking met de afdelingen en activiteitencommissies  

Het Hoofdbestuur wil zo snel mogelijk kennismaken met de afdelingshoofden en voorzitters van de 

activiteitencommissies. Zij worden hiervoor door de leden van het HB benaderd. 

 

Werving 

Het nieuwe HB zal actief nieuwe leden werven om de positie van de KVNRO als kenniscentrum en 

stakeholder van Defensie verder te verstevigen en om kruisbestuiving tussen de leden te vergroten. 

Hiervoor start op korte termijn een nieuwe campagne. Ook jonge reserveofficieren zijn nadrukkelijk welkom. 

 

Internationaal  

Het HB wil de positie van de KVNRO in internationaal verband verder verstevigen. Hierdoor kunnen de 

leden profiteren van het opdoen van meer internationale kennis, ervaring en uitbreiding van hun netwerk. 

Door de COVID-19 maatregelen krijgen de meeste activiteiten een digitale vorm. Het HB zal jullie 

informeren over de ontwikkelingen rond CIOR en CIO(M)R meetings. 

 

Hebt u vragen of opmerkingen? Stuur deze dan naar secretaris@kvnro.nl. Uw bericht wordt zo spoedig 

mogelijk beantwoord.  

 

Namens het bestuur, 

 

Kapitein Kim Bogte 

Communicatie 
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