
 
 
Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserveofficieren 
Beschermheer Zijne Hoogheid Prins Maurits van Oranje-Nassau, van Vollenhoven 

 
 
 
 
 
Tweede Kamer der Staten-Generaal 
T.a.v. de leden van de Vaste Commissie voor Defensie 
Postbus 20018 
2500 EA Den Haag 

KVNRO 
Postbus 59  
MPC 38A  

3886ZH GARDEREN 
secretaris@kvnro.nl  

 
 

Stroe, 18 november 2020 
 
 

Onderwerp: Introductie nieuw bestuur KVNRO 
 
 

Geachte heer, mevrouw,  
 
Dit najaar heeft de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserveofficieren (KVNRO) een 
nieuw bestuur gekozen. Met deze brief informeren wij u over de leden van het bestuur en over 
de hoofdlijn van onze inzet.  
 
De KVNRO is een vereniging met meer dan duizend leden en behartigt de belangen van alle 
reserveofficieren van de krijgsmacht. Voor de algemene belangenbehartiging werkt de 
KVNRO samen met de Koninklijke Vereniging voor Marineofficieren (KVMO) en de 
Nederlandse Officieren Vereniging (NOV) in de federatie GOV|MHB. Voor de specifieke 
belangen die raken aan de positie van de reserveofficier treedt de KVNRO meer zelfstandig 
op.  
 
Het bestuur telt zeven leden en is divers samengesteld: kap Kim Bogte (CLSK), kap Ayelt 
Gijzen (CLAS), ltz2 Wouter de Wijs (CZSK), maj Jan Haitsma (CLAS), ltkol Marcel Walda 
(CLSK), lkol Ron Burm (CLAS) en lkol Ronald Vuijk (CLAS)   
 
Komende weken bespreekt u in de Vaste Commissie voor Defensie en plenair met de minister 
en de staatssecretaris de Defensiebegroting 2021. Wij vragen u om de positie van 
reservemilitairen in het algemeen en die van de reserveofficieren in het bijzonder in uw 
inbreng mee te nemen.   
 



Reservisten brengen de krijgsmacht aanvullende kennis, ervaring en netwerk. Zij begrijpen 
zowel iets van de civiele samenleving als ook de militaire binnenwereld. Zij verbinden de 
krijgsmacht met andere delen van de samenleving. Voor meer toelichting over de betekenis 
van reservisten in de krijgsmacht is een recente publicatie uit het Financieele Dagblad van 14 
november jl. als bijlage met deze brief meegezonden.  
 
Reservisten dragen bij aan een krijgsmacht die flexibel kan op- en afschalen. De minister van 
Defensie publiceerde recent de Defensievisie 2035 met daarin de aankondiging te bouwen aan 
een krijgsmacht met meer maatwerk en differentiatie. Defensie ziet reserveofficieren als een 
relevant onderdeel van die nieuwe krijgsmacht. De KVNRO juicht dit toe.  
 
De KVNRO streeft naar het zoveel mogelijk gelijktrekken van de arbeidsvoorwaarden van 
reservemilitairen en beroepsmilitairen. Dat betekent een evenredige rechtspositie en een 
gelijkwaardig carrièreperspectief.  
 
Het nieuwe bestuur wil in een constructieve dialoog meebouwen aan een flexibele 
krijgsmacht die onze nationale en bondgenootschappelijke belangen effectief kan 
beschermen, die de internationale rechtsorde adequaat kan handhaven en die nationale 
bijstand kan verlenen als het nodig is.  
 
 
Hoogachtend,  
Namens het bestuur, 
 
Lkol dr. R. (Ronald) Vuijk, voorzitter 
(06-31975058) 
 
 
 


