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 CONCEPT voor de website (Versie 30 okt. 2020)  

 
Verslag:  103e Algemene Vergadering 2020 
Datum: Maandag 28 september 2020 

Aanvang: 19.30 uur     einde: 23.25 u  

Plaats:  Digitaal 

Aanmeldingen: 35 leden (de digitale presentielijst is bij het verslag gevoegd)  

 

 
1. Opening: door de algemeen voorzitter  (hierna voorzitter) 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
Wegens de geldende coronarestricties wordt voor de eerste keer bij de KVNRO een volledig digitale 
vergadering gehouden, inclusief stemmen op afstand. Dat is voor iedereen nog even wennen. Na een 
korte uitleg door de voorzitter van de geldende (wettelijke) regels wordt met een proefstemming 
(stemronde 1) het digitaal stemmen beoefend.  
Er zijn geen op- of aanmerkingen op de agenda binnengekomen. De voorzitter stelt de agenda onge-
wijzigd vast. 

 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
De algemeen secretaris  (hierna secretaris) verzoekt de vergadering om te gaan staan om de colle-
ga`s te herdenken die sinds de vorige Algemene Vergadering op 11 mei 2019 ons zijn ontvallen en 
leest de namen voor: 
 

P.A.M. Holterman    overleden op         23-05-2019 
W.F. Roelink                                          06-07-2019 
G. Jansen                                              24-08-2019 
P.H.W. Spierings                                   29-09-2019 
A.A. Neijenhuis                                      28-11-2019 
F.A. Hoogeweg                                      31-12-2019 
H.F. Reinecke                                        31-12-2019 
N. van der Leeuw                                  11-01-2020 
D. van Zuidam                                       06-02-2020 
J.van Kessel                                          11-04-2020 
W. Venker                                              24-05-2020 
D.M.M. van Heuvelen                            08-07-2020 
P.K.T. Lenos                                          17-08-2020 
H. Frans                                                 27-08-2020 
R. Ruysenaars                                       17-09-2020 

 
Een aanhankelijkheidsbetuiging is namens het Hoofdbestuur a.i. en de leden van de KVNRO verzon-
den aan Z.M. de Koning. Staande de vergadering wordt het antwoord van Z.M. de Koning voorgele-
zen. 
 
Afmeldingen zijn ontvangen van de leden Droppert en Koevoets. 
De tijdig ingekomen reacties op de verzonden stukken betreffen alleen het Algemeen Jaarverslag 
2019. De binnengekomen reacties worden bij het betreffende agendapunt behandeld. 
De volgende stukken zijn nagezonden: 

o Het verslag van de Commissie van Beroep. Het verslag bij agendapunt 4, naast het 
Algemeen Jaarverslag, wordt behandeld. 

o Het memorandum aanpassing regeling Commissie van Beroep. Deze vervangt het 
eerder verzonden memorandum en wordt bij agendapunt 14.4 behandeld. 

o Het voorstel voor aanpassing van artikel 14 van het Huishoudelijk Reglement inzake 
de Commissie van Beroep, te behandelen bij agendapunt 14.4. 
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Het verslag van de kascommissie is op 28 september 2020 ontvangen en daarom nog niet rondge-
zonden. Het zal bij de behandeling van het “verslag van de commissie bedoeld in art. 17 lid 3 van de 
Statuten” (agendapunt 6) door een lid van de kascommissie worden voorgelezen.  

 
3. Notulen van de 102e Algemene Vergadering  
Secretaris deelt mee dat geen reacties op de notulen zijn ontvangen.  
Voorzitter geeft de leden de mogelijkheid om per chat te reageren. 
Dijk (per chat): hoeveel deelnemers zijn aangesloten.  
Secretaris: op dit moment 34. 
De vergadering wordt voorgesteld de notulen van de 102de Algemene Vergadering vast te stellen. 
Op aangeven van de voorzitter wordt stemronde 2 gehouden. 
Voorzitter: 25 geldige stemmen zijn uitgebracht, waarvan 0 tegenstemmen en 25 voor. Hiermee 
heeft de vergadering de notulen van de 102de Algemene Vergadering met algemene stemmen vast-
gesteld. 

 
4. Algemeen Jaarverslag 2019 en het verslag van de Commissie van Beroep 
Voorzitter geeft het woord aan de voorzitter van de commissie kol b.d. R.J. Paris voor het verslag van 
de Commissie van Beroep (hierna COMBER). 
Kol Paris geeft een toelichting op het werk van COMBER. In het afgelopen jaar heeft COMBER een 
viertal klachten behandeld. In 2014 heeft de commissie voor het laatst een klacht behandeld. COM-
BER is van mening dat het HB a.i. (hierna HB) een aantal elementaire procedurefouten heeft gemaakt 
die hebben geleid tot vernietiging van een aantal beslissingen van het HB. Hij verwijst naar het ver-
slag van COMBER.  Volgens de commissie is het noodzakelijk dat COMBER procedurefouten van het 
HB in de gaten houdt, signaleert en als klachten worden voorgelegd deze te behandelen.  
Paris gaat in op voorstellen die later in de vergadering (agendapunt 14.4; secretaris) zullen worden 
behandeld. In de voorstellen wordt een aantal besluiten van het HB uitgezonderd van een bindend 
advies van COMBER. Dit lijkt COMBER niet wenselijk. Paris legt dit punt nadrukkelijk voor aan de 
vergadering. 
Hierbij eindigt de korte samenvatting van het jaarverslag 2019 van COMBER. 
 
De voorzitter bedankt de voorzitter van COMBER en zijn team voor de verrichte werkzaamheden en 
het verslag dat is opgesteld. 
De algemeen penningmeester (hierna penningmeester) gaat nader in op de reactie van COMBER en 
heeft n.a.v. het verslag een aantal opmerkingen. COMBER spreekt over essentiële procedurefouten. 
Om welke fouten gaat het?  Strikt genomen is er geen vastgestelde procedure. Voor zover er fouten 
zijn gemaakt, is dit al in januari 2019 onder de verantwoordelijkheid van het vorige bestuur gebeurd. 
Twee personen zijn toen voor vier jaar aangesteld in een commissie. Dit kan niet. Benoemingen in 
commissies zijn telkens voor een jaar, van juli tot juli. Tweede opmerking: het jaarverslag 2019 moet 
gaan over 2019.  Het laatste deel van de opmerkingen over het Huishoudelijk Reglement (hierna 
HHR) in het jaarverslag van COMBER  hoort niet in dit verslag thuis omdat dit in 2020 is behandeld en 
niet in 2019.  De vraag hierbij is of er in een jaarverslag een inhoudelijk c.q. waardeoordeel moet 
worden geven. Het HB is van mening dat een dergelijk verslag beperkt moet blijven tot feitelijkhe-
den.   
De laatste twee genoemde punten zouden reden kunnen zijn om het verslag niet te agenderen voor 
deze vergadering. Echter, zo zit het HB er niet in. COMBER heeft veel werk verricht. Daarvoor kan 
alleen maar dank uitgaan naar de commissie. 
 
Voorzitter: gaat over tot de behandeling van het Algemeen Jaarverslag 2019.  
Van twee leden zijn per e-mail vragen ontvangen over het Algemeen Jaarverslag. 
Brunet de Rochebrune: mist bij de agendering wel een punt "Stand van zaken benoeming“ leden 
hoofdbestuur". “Dat behoort toch tot een van de opdrachten van dit interim-bestuur of zie ik dat 
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niet juist?” 
Voorzitter: dit is inderdaad een van de opdrachten aan het HB. Het punt is niet geagendeerd omdat 
het uitgebreid behandeld zal worden in de Buitengewone Algemene Vergadering (BAV) van 2 no-
vember 2020. Op het moment van deze vergadering hebben zes personen zich beschikbaar gesteld 
voor het nieuw te vormen Hoofdbestuur. De invulling van de functie van algemeen voorzitter is hier-
in voorzien. Niet elke portefeuille is op dit moment ingevuld. De voorzitter roept daarom belangstel-
lenden voor een functie in HB op om dit alsnog kenbaar te maken. Op korte termijn, uiterlijk vier 
weken voor de BAV, worden de namen bekendgemaakt. Het HB zal het team van zes personen als 
een geheel voordragen. 
Brunet de Rochebrune: is een regionale opsplitsing Noord, Zuid en West wellicht mogelijk? 
Voorzitter: het voorstel zal onder de aandacht van het volgende HB worden gebracht. 
Brunet de Rochebrune:  zijn bij agendapunt 5 de kopjes “Werkelijk en Begroot” in de Staat van Baten 
en Lasten 2019 omgedraaid? 
Voorzitter: dat is inderdaad terecht opgemerkt. Met het vaststellen van het Algemeen Jaarverslag zal 
dit worden gecorrigeerd.  
 
Voorzitter: de heer Dijk, voormalig algemeen voorzitter, heeft naar aanleiding van het Algemeen 
Jaarverslag 2019 een aantal vragen gesteld. Het HB heeft besloten om hierop middels een verklaring 
te reageren. 
 
De verklaring wordt door de voorzitter voorgelezen. 
 
Vervolgens komt de voorzitter met een persoonlijk woord.  Het interim bestuur heeft het laatste 
anderhalf jaar keihard gewerkt om een aantal zaken te repareren en zelfs te verbeteren en verder uit 
te bouwen. Het HB is in hoge mate geslaagd in de uitvoering van de opdracht(en) van de Algemene 
Vergadering van 11 mei 2019. Wij hebben daarvoor gelukkig ook waardering en positieve reacties 
ontvangen van leden van de KVNRO en van het Ministerie van Defensie.  
 
De vergadering wordt voorgesteld: de tekst van het Algemeen Jaarverslag 2019, incl. de voorgestelde 
tekstwijziging (“Werkelijk” en “Begroot” in de Staat van Baten en Lasten 2019 moeten worden om-
gedraaid) zoals besproken, vast te stellen. 
Op aangeven van de voorzitter wordt stemronde 3 gehouden. 
Voorzitter: 30 geldige stemmen zijn uitgebracht, waarvan 29 voor en 1 stem tegen. Hiermee heeft de 
vergadering het Algemeen Jaarverslag 2019, inclusief de voorgestelde tekstwijziging, vastgesteld.  
 
5.    Financieel jaarverslag 2019 
Penningmeester geeft een toelichting op het financieel jaarverslag.  
Door de goede HOTO van de vorige penningmeester, Lkol b.d. Haasjes, die de administratie goed 
voor elkaar had, kon hij snel van start gaan.  De penningmeester gaat in op de tijdrovende contribu-
tie inning en de archaïsche aspecten van de KVNRO-ledenadministratie. Geconstateerd wordt dat 
helaas het ledental is afgenomen.  
Vervolgens worden de jaarcijfers toegelicht en wordt ingegaan op het nieuwe beleidskader en de 
nieuwe KVNRO-website. Tenslotte bedankt de penningmeester overste Haasjes voor zijn behulp-
zaamheid en zijn bijdrage aan het financieel jaarverslag 2019. 
Voorzitter geeft de leden de mogelijkheid om per chat te reageren. Hiervan wordt geen gebruik ge-
maakt. 
 
6. Verslag van de commissie bedoeld in art. 17 lid 3 van de statuten (kascommissie) 
Voorzitter geeft het woord aan Maj J.Haitsma, lid van de kascommissie 2019, om de heden 28 sep-
tember 2020 ontvangen verklaring van de kascommissie voor te lezen (vanwege de niet tijdige ont-
vangst van het verslag wordt de verklaring integraal in de notulen opgenomen; secretaris). 
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Haitsma:  
“In verband met de COVID-19-crisis heeft de kascontrole van de financiële administratie van de  Ko-
ninklijke Vereniging van Nederlandse Reserveofficieren iets anders plaatsgevonden dan gebruikelijk. 
Lid Haitsma heeft op 14 september 2O2O een bezoek gebracht aan het huisadres van de penning-
meester. Lid Reijnen heeft er voor gekozen om de controle op afstand uit te voeren. Er is vooral ge-
communiceerd via de mail alsmede de telefoon. De penningmeester heeft via deze moderne commu-
nicatiemiddelen een volledig inzicht gegeven in de diverse rekeningen. Tevens zijn door de penning-
meester de nodige boekhoudkundige documenten verstrekt. Met de verkregen informatie was na 
enige inspanning het goed mogelijk een getrouw beeld van de gevoerde financiële administratie te 
vormen. Vastgesteld is dat de opgegeven saldi overeenkomen met de bewijsstukken van de bankin-
stelling. Ook van de afdelingen alsmede van de KPRC-commissie zijn de banksaldi gecontroleerd met 
uitzondering van die van de Afd. Curaçao en de ABN-rekeningen van de Afd. Rotterdam. Opgemerkt 
dient te worden dat in elke afdeling de financiële stukken door een eigen kascontrolecommissie jaar-
lijks onderzocht worden. Van de eventuele overige verenigingscommissies waren geen (bank)-
bescheiden aanwezig en heeft er geen controle plaatsgevonden. ln overleg met de penningmeester 
van de TMPT-commissie is besloten om de kascontrole voor het jaar 2019 i.v.m. met de COVID19-
crisis samen te laten vallen met de controle voor het jaar 2O2O. 
 
Tijdens de fysieke controle heeft de penningmeester op verzoek een aantal zaken nader toegelicht. 
Bijvoorbeeld over de diverse contributiebetalingen aan de CMHF en vervolgens het weer terugstorten 
van genoemde contributie. Grosso modo betaalt de KVNRO viermaal de kwartaalbijdrage en krijgt 
dan ca. 5/9 terug. Verder is tijdens de fysieke controle een steekproef genomen van een aantal be-
taalbewijzen. O.a. zijn bewijsstukken getoond van CIOR, CMHF en Editoo, een aantal betalingen dat 
regelmatig terug kwam. Tijdens de fysieke controle is uitvoerig stilgestaan bij de gerezen vraag met 
betrekking tot de vergoedingen van het vorige bestuur. Het is niet duidelijk hoe vastligt wie voor wel-
ke vergoedingen in aanmerking komt! Tenslotte is vastgesteld dat er bij de overdracht van de financi-
en door de vorige penningmeester aan de huidige penningmeester geen proces-verbaal is opge-
maakt. Dit laatste zorgt voor meer transparantie. Een goede HOTO (‘hand-over take-over’) heeft wel-
iswaar plaatsgevonden, maar is niet controleerbaar. 
 
Gezien de bevindingen adviseert de kascontrolecommissie de vergadering om het bestuur voor het 
jaar 2019 decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. Een compliment verdient het dat 
de penningmeester zeer transparant is geweest o.a. met het aanleveren van stukken hetgeen het 
vertrouwen aanzienlijk heeft vergroot. Met het oog op het aftreden van het huidige bestuur en het 
aantreden van een nieuw bestuur zal het raadzaam zijn dat de kascontrolecommissie binnenkort con-
tact opneemt met de nieuwe penningmeester om een en ander nader te bespreken en haar wensen 
kenbaar te maken om de toetsing in de toekomst verder te vergemakkelijken. 
 
J.L.M. Reijnen, voorzitter 
J. Haitsma, lid 
 
Utrecht, 28 september 2O2O. 
In verband met de COVID19-crisis is dit exemplaar niet ondertekend. Een getekende versie zal 
nog worden nagestuurd”. 
 
De voorzitter bedankt Haitsma voor het voorlezen van de verklaring van de kascommissie. 

 
7.  Decharge 
Voorzitter geeft het woord aan collega Haitsma, lid van de kascommissie. 
Haitsma: de jaarrekening is onderzocht en door de kascommissie goed bevonden.  
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De vergadering wordt door hem voorgesteld decharge te verlenen aan het Hoofdbestuur a.i. en aan 
de penningmeester voor het gevoerde beleid en financiële beheer in 2019. 
Op aangeven van de voorzitter wordt stemronde 4 gehouden. 
Voorzitter: 32 geldige stemmen zijn uitgebracht, waarvan 32 stemmen voor. Hiermee heeft de ver-
gadering met algemene stemmen decharge verleend aan het Hoofdbestuur a.i. en aan de penning-
meester voor het gevoerde beleid en financiële beheer in 2019. 
 
8.    Benoeming van de leden van de in agendapunt 6 genoemde kascommissie voor het jaar 2020 
Voorzitter bedankt de kascommissie, de leden Kap Reijnen (J.L.M.) en Maj Haitsma, voor al het ver-
richte werk en het verslag.  Het lid Reijnen (J.L.M.) wordt reservelid. 
De vergadering wordt voorgesteld twee nieuwe leden van de kascommissie te benoemen. Als voor-
zitter van de kascommissie Maj b.d. J.G.J. Borsboom (stemronde 5). Als het lid van de kascommissie 
Maj P.A. Capel, zich per chat in de vergadering als kandidaat beschikbaar heeft gesteld (stemronde 
6). 
Op aangeven van de voorzitter wordt stemronde 5 gehouden. 
Voorzitter: 29 geldige stemmen zijn uitgebracht, waarvan 29 voor. Hiermee heeft de vergadering 
met algemene stemmen het lid Borsboom benoemd tot voorzitter van de kascommissie voor het jaar 
2020. 
Op aangeven van de voorzitter wordt stemronde 6 gehouden. 
Voorzitter: 28 geldige stemmen zijn uitgebracht, waarvan 28 voor. Hiermee heeft de vergadering 
met algemene stemmen het lid Capel benoemd tot lid van de kascommissie voor het jaar 2020. 
 
9.    Presentatie “De toekomst van de KVNRO” 
Voorzitter gaat kort in op de “Missie, Visie en Strategie KVNRO 3.0.” Deze is nodig om meerwaarde 
te creëren voor onze vereniging en om de KVNRO toekomstbestendig te maken. De inhoudelijke 
behandeling en besluitvorming van deze “Missie, Visie en Strategie KVNRO 3.0” is voorzien in de BAV 
van 2 november 2020. Hierop vooruitlopend wordt vervolgens in de vergadering een korte (geauto-
matiseerde) presentatie van de “Missie, Visie en Strategie KVNRO 3.0.” getoond.  
 
10.   Sociaal Jaarplan 2020 & 2021  
 
Namens het HB geeft Kol b.d. Kok een korte toelichting op de voorgestelde jaarplannen. Aandacht 
dient te worden gegeven aan de sociale cohesie van de vereniging. I.o.m. de afdelingen zullen sociale 
activiteiten worden georganiseerd die landelijk toegankelijk zijn en ook toegankelijk worden voor 
onze belangrijke stakeholders.  In lezingen zal aandacht gegeven worden aan kennisvermeerdering 
zoals bijvoorbeeld over het concept adaptieve krijgsmacht. 
Voorzitter geeft de leden de mogelijkheid om per chat te reageren 
Vraag per chat: Vooral gericht op actief dienenden. Wordt ook aandacht besteed aan de BD’ers? 
Kok: Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen actief en niet actief dienenden. Wel specifieke aan-
dacht zal besteed worden aan deze groep leden waartoe ook hij zelf  behoort. 
Reserve officieren bd zijn ook ambassadeurs van de krijgsmacht en kunnen binnen de vereniging ook 
bijdragen aan het kennisnetwerk binnen de vereniging op basis van specifieke kennis en vaardighe-
den. 
De vergadering wordt voorgesteld in te stemmen met het sociaal jaarplan 2020 en het sociaal jaar-
plan 2021. 
Op verzoek van de voorzitter wordt stemronde 7 opengezet en dicht gezet. 
Voorzitter: 29 geldende stemmen zijn uitgebracht, waarvan 28 voor en 1 tegenstem. Hiermee heeft 
de vergadering het sociaal jaarplan 2019 en 2020 vastgesteld. 
 
11.  Begroting 2020 en 2021  
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Penningmeester geeft een toelichting op de begroting 2020. De begroting 2020 is een herziene be-
groting.  
De voorzitter geeft de leden de mogelijkheid om per chat te reageren 
Dijk (per chat): de vrijwilligersbijdrage voor leden in het HB is omgezet naar een kostenvergoeding. Is 
hier een limiet aan gesteld? 
Penningmeester: er is niets omgezet. Nog steeds is sprake van een mogelijke vrijwilligersbijdrage aan 
HB-leden. Daarnaast kunnen de reiskosten gedeclareerd worden. Het huidige HB a.i. heeft principieel 
er voor gekozen om zelf af te zien van een vrijwilligersbijdrage, maar wel eventuele reiskosten te 
kunnen declareren. 
Schimmel (per chat): wat wordt bedoeld met “Coalitie voor Veiligheid?” 
Penningmeester: wordt behandeld bij agendapunt 14.2. 
Vraag per chat: door corona zijn veel bijeenkomsten niet doorgegaan. Is in de begroting hier reke-
ning mee gehouden? 
Penningmeester: de begroting is op basis van de nu bekende informatie opgesteld. Extra rekening is 
gehouden met veranderde omstandigheden als gevolg van de coronacrisis, bijvoorbeeld bij stemmen 
op afstand.  
Vraag per chat: is de € 3000,- voor het stemmen online voor een jaar of voor een keer? 
Penningmeester: dit bedrag is voor twee vergaderingen in 2020 (AV en BAV) en gebaseerd op ont-
vangen offertes. We gaan in de begroting uit van de mogelijkheid van een keer per jaar stemmen op 
afstand.  
De vergadering wordt voorgesteld in te stemmen met de begroting 2020. 
Op aangeven van de voorzitter wordt stemronde 8 gehouden. 
Voorzitter: 30 geldige stemmen zijn uitgebracht, waarvan 30 voor. Hiermee heeft de vergadering 
met algemene stemmen de (herziene) begroting 2020 vastgesteld. 
 
Penningmeester geeft een toelichting op de begroting 2021. De baten zijn sober begroot. Rekening is 
gehouden met de kosten voor de uitwerking van de nieuwe strategie 3.0. 
De voorzitter geeft de leden de mogelijkheid om per chat te reageren. Hiervan wordt geen gebruik 
gemaakt. 
De vergadering wordt voorgesteld in te stemmen met de begroting 2021. 
Op aangeven van de voorzitter wordt stemronde 9 gehouden. 
Voorzitter: 30 geldige stemmen zijn uitgebracht, waarvan 30 voor. Hiermee heeft de vergadering 
met algemene stemmen de begroting voor het jaar 2021 vastgesteld. 
 
12.  Presentatie digitaal platform en nieuwe website KVNRO 
Namens het HB geeft Lkol Kieftenbeld een korte toelichting.  
De huidige website is sterk verouderd: het heeft een verouderde uitstraling en de omgeving is zowel 
voor het bestuur als de afdelingen lastig te beheren. Ook de nieuwe “Strategie KVNRO 3.0” vraagt 
om aanpassing: een omgeving waar leden in een eigen (afgeschermde) omgeving kennis kunnen 
uitwisselen. De nieuwe website gaat dit ondersteunen en vormt hiermee de basis voor het kennis-
domein. De nieuwe website gaat over een week live. De website is dan ook geschikt voor op de mo-
biel of een laptop/tablet Aansluitend, na de live-gang, wordt het beheer voor de afdelingen ingere-
geld.  
Voorzitter geeft de leden de mogelijkheid om per chat te reageren. Hiervan wordt geen gebruik ge-
maakt. 
 
13.  Presentatie “Het Total Force Concept en de reservist” door Kolonel E.E. Lobbezoo, DAOG. 
Voorzitter heet onze gast in deze algemene vergadering, Kolonel E.E. Lobbezoo van het Bureau Re-
servisten en Samenleving (BReS) van de Directie Aansturen Operationele Gereedstelling (DAOG) van 
de Bestuursdienst van het Ministerie van Defensie, van harte welkom. De kolonel is in het afgelopen 
anderhalf jaar een belangrijke sparring partner geweest voor het HB a.i. 
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Kolonel Lobbezoo gaat in zijn presentatie in op “Het Total Force Concept en de reservist”.  
Kol Lobbezoo: De stappen die het HB gemaakt heeft passen uitstekend bij de strategische ontwikke-
ling van de krijgsmacht: het veranderen van een gesloten systeem naar een halfopen systeem. De 
presentaties verloopt langs drie stellingen: 

1. Techniek bepaalt het slagveld van morgen. 
2. We hebben genoeg goed personeel om te ‘pieken’ en vol te houden. 
3. Ons personeelsbeleid haalt het beste uit de mensen. 

De belangrijkste reden om te veranderen is de veranderende dreiging die onvoorspelbaar is. De ont-
wikkelingen gaan steeds sneller, de onvoorspelbaarheid en de ondenkbaarheid van een aantal ont-
wikkelingen neemt toe, terwijl de commandanten behoefte hebben aan opties op basis van de wer-
kelijke behoeften. Deze zijn in een gesloten organisatie maar zeer beperkt aanwezig. Dit zijn aanlei-
dingen om te kijken naar de adaptieve krijgsmacht, de Nederlandse versie van het “Total Force Con-
cept”. Reservisten en civiele partners (het bedrijfsleven) zullen hier een belangrijke component van 
zijn. 
Organisch wordt gewerkt aan de opbouw van flexibele schillen.  
Over de hele lijn is het reservistenbestand nu al in 2 jaar fors gegroeid. De groei van de Krijgsmacht is 
juist veroorzaakt door de groei van het reservistenbestand. Iedereen die het wil en kan bouwen aan 
de krijgsmacht heeft Defensie hard nodig. 
Kol Lobbezoo: het bestuur van de KVNRO kan hier een hele goede partner in zijn en hij hoopt de 
goede samenwerking te bestendingen. 
 
Voorzitter memoreert de voortreffelijke samenwerking van het HB a.i. met de kolonel en bedankt 
hem zeer voor de presentatie, met veel energie en enthousiasme gegeven. 
Voorzitter geeft de leden de mogelijkheid om per chat te reageren 
Vraag per chat: kan de KVNRO, na het behalen van de officiersrang, wat betekenen voor de Defensi-
ty College Studenten? 
Kol Lobbezoo: het zal heel logisch zijn dat als de Defensity College Studenten in officiersrangen door-
stromen om ook die doelgroep door de KVNRO te laten ondersteunen. Dat geldt ook voor de belan-
genbehartiging, wat nu nog slechts summier is geregeld.   
Voorzitter: het HB a.i. heeft gesprekken gevoerd met de alumni van het Defensity College. Er is grote 
belangstelling. Voor het nieuwe Hoofdbestuur liggen hier veel kansen. 
Vraag per chat: hoe zit het met de vrijwilligheid/ verplichting in de ‘flexibele schil’ ten aanzien van de 
reservist in persoon? 
Kol Lobbezoo: vrijwilligheid bestaat voor mensen die er vrijwillig voor kiezen. Met een contractvari-
ant in verschillende differentiaties zal dit vraagstuk opgelost worden. Zolang het kan stellen mensen 
zich vrijwillig beschikbaar voor de krijgsmacht. Met variërende verplichtingen en de daarbij behoren-
de emolumenten. 
Vraag per chat: maakt DMO ook gebruik van andere reservisten? Vier reservisten in de organisatie 
maken daar nu heel veel uren.  
Kol Lobbezoo: veel reservisten worden vanuit andere krijgsmachtdelen gedetacheerd bij het DOSCO, 
de DMO en de Bestuursstaf en staan niet op de ‘payroll’ van deze defensieonderdelen.  
Onbekende vraagsteller (per chat): de flexibele inzet van reservisten over de grenzen van de krijgs-
machtsdelen dus?  
Kol Lobbezoo: dit gebeurt nu al. Behalve bij crises is er is geen reden om dit tegen te houden. 
Vraag per chat: waaruit bestaan de 20.000 reservisten NATRES?  
Kol Lobbezoo: die 20.000 reservisten zullen Defensiebreed worden ingebed en zijn dus niet expliciet 
voor de NATRES. De defensieonderdelen zullen de opbouw de komende jaren steeds explicieter uit-
werken, en de brede inbedding van reservisten aanpassen aan de ontwikkeling. Net als nu zal een 
deel van de capaciteit worden getasked op de ‘derde hoofdtaak’ voor de nationale taken in het kader 
van bescherming van het grondgebied van Nederland. Maar een steeds groter deel zal ook als inte-
graal deel van de capaciteiten voor de 1e en 2e hoofdtaak worden ingebed. De capaciteit voor de 3e 
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hoofdtaak betreft dus niet alleen de NATRES, Cimic en reservisten werkzaam in “Nationale Opera-
ties” (c.q. Nationale Inzet). De reservist is een belangrijke component om de beschikbare ‘capabili-
ties’ bij alle krijgsmachtsdelen flexibel en slagvaardig te maken. Op weg naar 2030-2035 zal de capa-
citeit van de 20.000 reservisten dus steeds  integraler defensiebreed worden ingebed t.b.v. alle 
hoofdtaken en capaciteiten. 
 
Voorzitter bedankt kolonel Lobbezoo voor zijn zeer interessante presentatie en overhandigt hem het 
wapenschildje van de KVNRO en een speciaalbier van Texelse bodem en schorst de vergadering voor 
10 minuten.  
 
PAUZE 
 
 De voorzitter heropent om 22.10 uur de vergadering  
 
14.     Door de AV te nemen besluiten: 
 
14.1   Benoeming (plv.) leden Commissie van Beroep. 
Voorzitter: 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 plaats-
vervangende leden vervangen worden. Plaatsvervangende leden zijn Lkol b.d. mr. S.H. Steendam, 
Maj b.d. mr. M.L. Rauwé, Maj. b.d. R. Krijtenburg en, voor de periode dat Kol Kok is teruggetreden uit 
de commissie, Lkol b.d. C. Aalbregt.  
Kol b.d. Kok en Lkol b.d. Steendam zijn reglementair aftredend en stellen zich herkiesbaar. Voor Kol 
Kok geldt dat hij per 3 november 2020 weer toetreedt als lid van COMBER. Maj b.d. Krijtenburg heeft 
zijn lidmaatschap van de vereniging beëindigd. Hiermee vervalt zijn plv. lidmaatschap van de com-
missie. Lkol b.d. Aalbregt heeft zich verkiesbaar gesteld als plv. lid van de commissie.  
Voorzitter bedankt het vertrekkend lid Krijtenburg voor zijn plaatsvervangend lidmaatschap van 
COMBER. 
De vergadering wordt voorgesteld als lid van de commissie te herbenoemen Kol b.d. Kok (stemronde 
10), als plv. lid van de commissie te herbenoemen Lkol b.d. Steendam (stemronde 11), beiden voor 
drie jaren, en Lkol b.d. Aalbregt (stemronde 12) te benoemen als plv. lid van de commissie, in ver-
band met het rooster van aftreden voor de komende twee jaren.  
Op aangeven van de voorzitter wordt stemronde 10 gehouden. 
Voorzitter: 27 geldige stemmen zijn uitgebracht, waarvan 26 voor en 1 stem tegen. Hiermee heeft de 
vergadering Kol b.d. Kok per 3 november 2020 herbenoemd als lid van de Commissie van Beroep. 
Op aangeven van de voorzitter wordt stemronde 11 gehouden. 
Voorzitter: 23 geldige stemmen zijn uitgebracht, waarvan 23 voor. Hiermee heeft de vergadering 
Lkol b.d. Steendam met algemene stemmen herbenoemd als plv. lid van de Commissie van Beroep. 
Op aangeven van de voorzitter wordt stemronde 12 gehouden. 
Voorzitter: 29 geldige stemmen zijn uitgebracht, waarvan 29 voor. Hiermee heeft de vergadering 
Lkol b.d. Aalbregt met algemene stemmen benoemd als plv. lid van de Commissie van Beroep. 

 
14.2   Instemming lidmaatschap KVNRO van de “Coalitie voor Veiligheid” 

Voorzitter: een vraag is binnengekomen om een toelichting te geven over de “Coalitie voor Veilig-
heid” (hierna CvV). Op 30 jan 2020 is de CvV opgericht. De CvV wordt gevormd door 15 vakbonden 
en andere beroepsorganisaties in de veiligheidssector. Het oogmerk van de CvV is om gezamenlijk als 
sector Veiligheid een sterk front te vormen met als doel om ook de politiek in Nederland te bewegen 
meer te investeren in de sector. Naast onze zusterverenigingen, de NOV en de KVMO, en het Geor-
ganiseerd Overleg (GOV|MHB), vindt het HB a.i. het belangrijk om partner te zijn in de CvV.  
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De vergadering wordt voorgesteld in te stemmen met het lidmaatschap van de “Coalitie voor Veilig-
heid”. 
Op aangeven van de voorzitter wordt stemronde 13 gehouden. 
Voorzitter: 27 geldige stemmen zijn uitgebracht, waarvan 25 voor en 2 tegenstemmen. Hiermee 
heeft de vergadering ingestemd met het lidmaatschap van de “Coalitie voor Veiligheid”. 

 
14.3    Instemming niet-verlengen convenant NRFK, c.q. opheffing NRFK. 

Voorzitter licht toe dat indertijd de NRFK, bestaande uit de KVNRO en de AVRM, is opgericht om 
voor Defensie één aanspreekpunt voor reservisten te hebben. Dit had zowel een financiële als een 
beleidsmatige achtergrond.  De NRFK kent een aantal activiteiten voor de beide verenigingen.  
De conclusie van dit HB is dat waar wordt beoogd om samenwerking te bewerkstelligen, dit de laat-
ste jaren in de praktijk niet meer voorkwam. De NRFK is verworden tot een ‘papieren tijger’. Het 
gesloten convenant functioneert niet in de praktijk. De AVRM deelt ons beeld dat de NRFK weinig tot 
geen meerwaarde heeft. 
Met het opheffen van de NRFK is het van belang om met onze zustervereniging goede afspraken te 
maken over gezamenlijke activiteiten. De garantie moet blijven bestaan dat het wedstrijdschieten 
voor onze leden mogelijk blijft. Dit zal ondergebracht worden bij een van de twee verenigingen. In 
een overeenkomst met de AVRM zal de regeling van het wedstrijdschieten worden vastgelegd. De 
regeling zal worden aangeboden aan DAOG, zodat ook bij DAOG de regeling, inclusief de gemaakte 
financiële afspraken, worden vastgelegd.   
Het huidige convenant loopt af in januari 2021. Het advies van het HB  is om dit niet te verlengen. 
Twee vragen zijn per chat binnen gekomen. 
Vraag per chat: Heeft de KVNRO na het opheffen van de NRFK nu weer, zoals jaren geleden, recht-
streeks contact met de minister?  
Voorzitter: niet rechtstreeks contact met de minister. Wel binnenkort met de staatssecretaris. De 
NRFK onderhield geen contacten met de minister. 
Schimmel (per chat): hoe gaat het met de toekenning van de financiële middelen (in natura, kantoor, 
huisvesting etc.)? 
Voorzitter: het HB heeft uitvoerig overlegd met DAOG en ook met o.a. kolonel Lobbezoo. Afgespro-
ken is dat alle financiële stromen van DAOG naar de KVNRO via het Hoofdbestuur dienen te verlopen 
om ‘in control’ te kunnen blijven. Jaarlijks dient voor 1 juli bij DAOG de financiële planning van de 
beoogde activiteiten en de ondersteuning van beleidsontwikkelingen in het daaropvolgende jaar te 
worden ingediend. De middelen in natura blijven voor de vereniging beschikbaar. 
Vraag per chat: Hoe gaat het verder met de belangenbehartiging? 
Voorzitter: hierin verandert niets. Wij hebben een eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot de 
belangenbehartiging voor onze leden. Dat doen wij bijvoorbeeld binnen het GOV|MHB en op andere 
plekken. In de laatste anderhalf jaar heeft het HB a.i. hard gewerkt om weer terug te komen in aller-
lei gremia, waar wij niet (meer) aan tafel zaten. Op 2 oktober 2020 zal het HB a.i. een gesprek heb-
ben met de HDP. Wij zullen daarbij de HDP informeren over onze visie, missie strategie, ook in relatie 
tot belangenbehartiging. 
De vergadering wordt voorgesteld in te stemmen met het niet-verlengen van het convenant NRFK 
c.q. de opheffing NRFK a.s. januari 2021. 
Op aangeven van de voorzitter wordt stemronde 14 gehouden. 
Voorzitter: 28 geldige stemmen zijn uitgebracht, waarvan 28 voor. Hiermee heeft de vergadering 
met algemene stemmen ingestemd met het niet-verlengen van het convenant NRFK c.q. de ophef-
fing van de Nationale Reservisten Federatie Krijgsmacht (NRFK).  

 
14.4   Instemming voorgestelde wijzigingen Huishoudelijk Reglement COMBER 

Penningmeester gaat kort in op het voorstel tot aanpassing van artikel 14 van het HHR. Het nage-
zonden “memorandum aanpassing regeling Commissie van Beroep” vervangt het eerder gestuurde 
memorandum en dient ter toelichting. Aanleiding voor de aanpassing van het reglement is een aan-
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tal door COMBER gevoerde procedures over de ontheffing van een tweetal leden uit vertegenwoor-
digende posities binnen CIOR in mei 2019.  De essentie van de zaak gaat over de beleidsvrijheid van 
het HB om mensen aan te stellen in vertegenwoordigende posities ter uitvoering van het vastgestel-
de beleid. Hierbij gaat het ook over het belang van het individuele lid versus het verenigingsbelang. 
De Statuten bieden een keuzevrijheid aan het HB: wat wel en wat niet te doen, hoe zaken te doen en 
ook wie wat gaat doen. De bevoegdheid van het HB om vertegenwoordigers aan te stellen is expliciet 
in de Statuten opgenomen. 
In de zaken die in 2019 zijn gevoerd gaat COMBER in tegen de beleidsvrijheid van het HB. Het resul-
taat hiervan is dat het belang van het individuele lid voor COMBER prevaleert boven het verenigings-
belang. Hiermee wordt de beleidsvrijheid van het HB uitgehold. Dit is naar de mening van het HB 
strijdig met de geest van de Statuten. Het HB staat hierin niet alleen. De BAR heeft het HB  hierin 
gesteund en ook geadviseerd. Op verzoek van de BAR is een adviescommissie door het HB ingesteld. 
De adviescommissie heeft onderzoek gedaan en ook COMBER om haar mening gevraagd. Het uitein-
delijke advies: het aanpassen van het HHR. 
 
Lid van de adviescommissie, tevens erelid, Maj H. van de Kraats geeft in de vergadering (telefonisch) 
een toelichting. 
Van de Kraats: in de toegezonden stukken wordt door het HB helder per artikel de wijzigingen uitge-
legd. In het kort komt het erop neer dat de bevoegdheid van COMBER wordt ingeperkt daar waar het 
betreft een oordeel t.a.v. benoemingen door het HB van leden in commissies. Het HB legt daarvoor 
verantwoording af aan de algemene vergadering. Het verenigingsbelang en niet het individuele be-
lang staat voorop.  
Eigenlijk is COMBER een klachtencommissie omdat geen sprake is van beroep. De naamswijziging in 
klachtencommissie kan alleen als de Statuten daarvoor worden gewijzigd. Daar is nu niet voor geko-
zen.  
Voorzitter dankt Maj Van de Kraats voor zijn toelichting en spreekt zijn dank uit voor het vele werk 
dat de adviescommissie heeft verricht en wat uiteindelijk heeft geleid tot het voorstel zoals het nu 
voor licht. 
Twee vragen zijn per chat binnen gekomen. 
Vraag per chat: hoe wordt het advies van COMBER gewogen? En hoe verhoudt zich dit tot de Statu-
ten? 
Penningmeester: de adviescommissie heeft het advies van COMBER meegenomen. COMBER is in de 
gelegenheid gesteld om op het conceptvoorstel te reageren, wat ook is gedaan. Dit is ook meegeno-
men in het advies aan het HB. Uiteindelijk is op basis van een belangenafweging een keuze gemaakt. 
COMBER mag altijd adviezen geven, ook niet-bindende adviezen. 
Vraag per chat: op welk punten verschilt het voorstel d.d. 20 augustus t.o.v. het voorstel van 25 sep-
tember? 
Penningmeester: geen verschil. Het enige is dat in het memorandum is geüpdatet en dat nadere 
toelichting wordt gegeven op het verslag van COMBER. Het heeft geen enkel gevolg voor de voorge-
stelde wijzigingen van het HHR. 
De vergadering wordt voorgesteld in te stemmen met de voorgestelde wijziging van artikel 14 van 
het Huishoudelijk Reglement inzake de Commissie van Beroep.  
Op aangeven van de voorzitter wordt stemronde 15 gehouden. 
Voorzitter: 26 geldige stemmen zijn uitgebracht, waarvan 21 voor en 5 stemmen tegen. Hiermee 
heeft de vergadering ingestemd met het de voorgestelde wijziging van artikel 14 van het Huishoude-
lijk Reglement inzake de Commissie van Beroep. 

 
14.5     Inrichten Strategische Advies Raad (SAR). 

Voorzitter verwijst naar de toelichting bij dit agendapunt. De “Strategische Adviesraad” (SAR) wordt 
een commissie die het HB gevraagd en ongevraagd, vergelijkbaar met de BAR, (strategisch) adviseert. 
De beoogde leden beschikken over een voor de KVNRO relevant netwerk op politiek en bestuurlijk 
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niveau. De leden van de SAR denken niet alleen strategisch mee, maar ook vanuit hun civiele achter-
gronden en netwerk dienen zij in staat zijn om de strategische doelen van de KVNRO te helpen te 
verwezenlijken. 
De vergadering wordt voorgesteld 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)”. 
Op aangeven van de voorzitter wordt stemronde 16 gehouden. 
Voorzitter: 27 geldige stemmen zijn uitgebracht, waarvan 26 voor en 1 stem tegen. Hiermee heeft de 
vergadering ingestemd met de oprichting van de “Strategische Adviesraad KVNRO” (SAR) conform 
het voorstel in de bijlage “Instellen Strategische Raad van Advies (SAR)”. 
 

14.6   Digitaal vergaderen en stemmen op afstand. 
Voorzitter verwijst naar de toelichting bij dit agendapunt. Het op afstand stemmen wordt mogelijk 
gemaakt door de COVID-19 spoedwet. Deze wet is van tijdelijke aard. In de Statuten is wel het e.e.a. 
geregeld over ‘televoting’ (stemmen op afstand). Niet expliciet is vermeld dat de vereniging, als de 
COVID-spoedwet straks niet meer van kracht is, de keuze heeft om volledig digitaal te kunnen (blij-
ven) vergaderen in combinatie met het stemmen op afstand. Daarom stelt het HB a.i. de vergadering 
voor om in te stemmen met het openhouden van de mogelijkheid voor het Hoofdbestuur om te be-
sluiten de KVNRO volledig digitaal te laten vergaderen, inclusief het stemmen op afstand, ook als 
straks de (tijdelijke) coronawetgeving met betrekking tot digitaal vergaderen niet meer van toepas-
sing is. 
De vergadering wordt voorgesteld in te stemmen met de voorstellen voor het digitaal vergaderen en 
stemmen op afstand. 
Op aangeven van de voorzitter wordt stemronde 17 gehouden. 
Voorzitter: 25 geldige stemmen zijn uitgebracht, waarvan 21 voor en 4 stemmen tegen. Hiermee 
heeft de vergadering ingestemd met de bovengenoemde voorstellen ten aanzien van het digitaal 
vergaderen en stemmen op afstand. 
 

14.7 “De Reserveofficier”  
Voorzitter verwijst naar de toelichting bij dit agendapunt.  
Statuten en HHR bieden reeds de mogelijkheid om de “De Reserveofficier” (hierna RO) volledig digi-
taal aan te bieden. Het HB a.i. hecht er echter waarde aan om hiervoor de instemming van de Alge-
mene Vergadering te verkrijgen. Overwegingen om voortaan uitsluitend tot het digitaal verzenden 
van het verenigingsorgaan over te gaan zijn het kostenaspect en de actualiteit die beter is gediend 
met elektronische communicatie. Het Hoofdbestuur kan overigens bij een bijzondere aanleiding er 
nog steeds toe besluiten om alsnog een gedrukte versie van “De Reserveofficier” te laten maken. 
Een vraag is binnen gekomen, 
Vraag per chat: het Verenigingsblad wordt aan alle leden ter beschikking gesteld op een door het HB 
te bepalen wijze met inbegrip van elektronische communicatiemiddelen. Hoe om te gaan met leden 
die geen digitale mogelijkheden hebben? 
Voorzitter: dit is een probleem. Er kan een keuze worden gemaakt om een goedkope print te maken 
van de digitale RO en deze per gewone post te versturen aan die leden die niet beschikken over een 
e-mail adres. Aan de andere kant mag je verwachten dat in deze tijd iedereen beschikt over een e-
mail adres. Dit zal een spanningsveld blijven. 
Schimmel (per chat): digitaal oké. Het probleem zit bij het bestendigen van een redactie. 
Voorzitter: een volledig terechte opmerking. In het afgelopen anderhalf jaar werd ons HB geconfron-
teerd met een redactie, waarvan één redactielid op uitzending was en het andere redactielid het 
lidmaatschap van de vereniging om moverende redenen heeft beëindigd. Dan wordt het erg lastig 
om een goede RO uit te brengen. Als alternatief heeft dit HB gekozen voor een digitale “Van de Be-
stuurstafel”. Wij hebben goede hoop dat het nieuwe HB hier veel aandacht aan zal besteden met de 
invulling van de portefeuille “Communicatie”, waaronder ook het verenigingsorgaan “De Reserveof-
ficier” valt.  
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De vergadering wordt voorgesteld in te stemmen met het voortaan digitaal verzenden van het ver-
enigingsorgaan “De Reserveofficier”. Het HB blijft daarnaast de mogelijkheid houden om (in bijzon-
dere gevallen) te bepalen om over te gaan tot het laten maken van een gedrukte versie van de RO. 
Op aangeven van de voorzitter wordt stemronde 18 gehouden. 
Voorzitter: 21 geldige stemmen zijn uitgebracht, waarvan 20 voor en 1 stem tegen. Hiermee heeft de 
vergadering ingestemd met het voortaan digitaal verzenden van het verenigingsorgaan “De Reserve-
officier”.  
 
15.          Rondvraag 
Voorzitter biedt de leden de mogelijkheid voor het stellen van vragen. 
Vraag per chat: wanneer kunnen de webmasters aan de slag? 
HB-lid Kieftenbeld: In de week van 5 oktober 2020  gaat de site live. Aansluitend worden de mensen 
binnen de afdelingen die zich als contactpersoon hebben aangemeld benaderd. De afdelingen die 
geen vertegenwoordiger hebben voor de website kunnen zich nog steeds via het contactformulier 
aanmelden.  
Van Katwijk (per chat): krijgen wij de PowerPoint presentatie over de NRFK (agendapunt 14.3) be-
schikbaar. 
Voorzitter: hiervoor is geen PP presentatie beschikbaar. 
Capel (per chat): jammer dat ondanks alle inspanningen van het bestuur deze online jaarvergadering 
niet echt een succes is met op dit moment 30 deelnemende leden. Wat gaat het bestuur doen om bij 
de volgende vergadering minstens tienmaal zoveel leden bij de vergadering te hebben? 
Voorzitter: wij hebben een ledenbestand van bijna 1100 leden. Dan is het jammer dat nog slechts 30 
leden, op dit late tijdstip, deelnemen aan deze vergadering, zeker gezien de importantie van de ge-
agendeerde onderwerpen. Blijkbaar heeft de belangstelling voor de KVNRO de laatste jaren een be-
hoorlijke ‘knauw’ opgelopen. Ondanks deze constatering wil dit Hoofdbestuur, maar ook het volgen-
de Hoofdbestuur, vooruitkijken. Er dienen zich juist op dit moment allerlei goede kansen aan voor de 
KVNRO. Wij verwijzen daarbij bijvoorbeeld g naar de presentatie van kolonel Lobbezoo over de 
Adaptieve Krijgsmacht, met alle kansen die er zijn om het belang van de KVNRO als belangenbeharti-
ger en onderhandelaar in de nabije toekomst aanzienlijk te vergroten en de kansen die er liggen om 
ons ledental aanzienlijk uit te breiden c.q. te verjongen. Wij hebben er als HB a.i. alles aan gedaan om 
zoveel mogelijk leden te benaderen om deel te nemen aan deze Algemene Vergadering. Wij zullen 
dan ook nóg harder proberen om meer leden actief te betrekken bij de BAV van 2 november. Hope-
lijk wordt daar het aantal deelnemende leden aanzienlijk hoger. 
Vraag per chat): op enig moment is er sprake geweest dat de ING-rekeningen van de verschillende 
afdelingen geblokkeerd waren en geen betalingen meer konden plaats vinden 
Penningmeester: kennelijk was niet voldaan was aan een administratieve zaak. Het is inmiddels op-
gelost. 
Schimmel (per Chat): komt met het voorstel om in aanvulling op de digitale RO eenmaal per jaar een 
glossy uit te brengen. 
Voorzitter: deze mogelijkheid zou zeker in overweging genomen kunnen worden. 
Maijen (per chat): chapeau voor het vele werk dat het HB a.i. gedaan heeft. 
Robijn (per chat): complimenten voor deze vergadering. 
Voorzitter: dank hiervoor. 
 
16.          Sluiting 
Voorzitter dankt iedereen voor de digitale aanwezigheid, inbreng, de waarderende woorden aan ons 
bestuur en het vele werk dat door velen is verzet. Zowel in de BAR, als door de ereleden en allerlei 
andere leden die suggesties hebben gedaan, contact hebben gezocht, overlegd hebben en construc-
tief hebben meegedacht.  
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De hoop wordt uitgespreken dat wij elkaar in de vergadering van 2 november 2020 opnieuw mogen 
treffen, dat wij dan onze missie, visie en strategie kunnen presenteren en dat wij over kunnen gaan 
tot het installeren van een geheel nieuw Hoofdbestuur.  
De 103de algemene vergadering van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserveofficieren 
wordt door de voorzitter gesloten. 

 
Ooooooooooo 
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Digitale presentielijst van de 103de Algemene Vergadering van de KVNRO op 28 september 2020 

Nr. Naam Functie 

1. Adrian Algemeen voorzitter a.i. 

2. Verkerk Vice voorzitter a.i. 

3. Kreuger Algemeen secretaris a.i. 

4. Van Eekelen Algemeen penningmeester a.i. 

5. Kok Lid HB a.i. 

6. Kieftenbeld Lid HB a.i. 

7. Brunet de Rochebrune Lid 

8. Gijzen Idem 

9. Webbers Idem 

10. Van Alphen Idem 

11. Geskes Idem 

12. Frijling Idem 

13. Lettinga Erelid 

14. Van Rijssen Lid 

15. Dijk Idem 

16. Schimmel Idem 

17. Borsboom Idem 

18. Streefkerk Idem 

19. Weber Idem 

20. Robijn Idem 

21. Oostdam Idem 

22. Maijen Idem 

23. Garrels Idem 

24. Walda Idem 

25. Veerman Idem 

26. Van de Kraats Erelid 

27. Paris Lid 

28. Capel Idem 

29. Vuijk Idem 

30. Burm Idem 

31. Berghuijs Idem 

32. Smits Idem 

33. Henny Idem 

34. De Wijs Idem 

35. Van Katwijk Idem 

 
 


