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Vergadering Hoofdbestuur 25-11-2020
Op 25 november had het HB haar eerste officiële vergadering. Enkele besproken punten tijdens deze
vergadering zijn:


TMPT – het HB gaat in gesprek met de Directie Aansturen Operationele Gereedheid (DAOG) om
te bekijken welke financiële en logistieke ondersteuning mogelijk is vanuit Defensie;



‘Kantoorlocatie’ HB – het HB buigt zich over een centraal gelegen ‘kantoorlocatie’ voor meer
dagdagelijkse werkzaamheden nu de leden van het HB uit alle windstreken komen;



Brief Tweede Kamer – namens het HB is een brief verstuurd naar de leden van de Vaste
Commissie voor Defensie van de Tweede Kamer, zie https://www.kvnro.nl/2020/11/27/brief-hbkvnro-aan-vaste-commissie-voor-defensie-tweede-kamer/;



Eerstvolgende HB vergadering is op 27 januari 2021.

Bestuursadviesraad (BAR) op 14-12-2020
Deze week vond de eerste BAR-vergadering plaats met de voorzitters van de afdelingen en het nieuwe
HB. Het was een leuke en levendige vergadering waarbij de nieuwe HB-leden werden voorzien van
relevante informatie en behoeften. Insteek van het HB is om de BAR 4x per jaar plaats te laten vinden. De
volgende BAR-meeting vindt halverwege februari 2021 plaats.
Kennismaking met Inspecteur en Plaatsvervangend Inspecteur van het Reservepersoneel CLAS
Op vrijdag 27 november hebben de voorzitter van het HB LKol Ronald Vuijk en secretaris LTZ2 Wouter de
Wijs kennisgemaakt met generaal-majoor Rob Jeulink en zijn plaatsvervanger kolonel Fulco Stallmann
vanwege hun rollen als (plaatsvervangend) Inspecteur van het Reservepersoneel CLAS. Generaal Jeulink
is tevens plaatsvervangend Commandant Landstrijdkrachten (P-CLAS). De HB-leden kregen waardevolle
en interessante inzichten mee waar het HB mee aan de slag kan.

P-CLAS generaal-majoor Jeulink (links), LKol Robert Adrian (voormalig voorzitter a.i. KVNRO), voorzitter KVNRO LKol Ronald
Vuijk, secretaris KVNRO LTZ2 Wouter de Wijs en kolonel Fulco Stallmann (rechts)
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Bezoek Afdeling Curaçao
Onlangs bezocht HB-lid Kap Kim Bogte de Afdeling Curaçao. Zij was op Curaçao vanwege een door corona
uitgestelde huwelijksreis. Momenteel telt Afdeling Curaçao 28 leden en in 2018 vierde de afdeling haar 70jarig bestaan met onder andere de publicatie van een fraai boekje.
Het bestuur van de Afdeling Curaçao organiseert een keer per maand een activiteit met een rijstmaaltijd.
Deze avonden met partners worden altijd goed bezocht. Ook organiseert de afdeling Kerstgala’s,
Koningsdagactiviteiten en avonden met sprekers van bijvoorbeeld de Kustwacht. De reservisten van
Afdeling Curaçao fungeren vanwege hun civiele ervaring en 'burgerschap' tevens als klankbord voor de
Koninklijke Marine en Defensie. In verband met de corona-pandemie zijn sommige activiteiten uitgesteld.
Het bestuur vertegenwoordigt de leden bij officiële gelegenheden zoals commando-overdrachten,
Nationale Herdenking op 4 mei, kransleggingen, audiënties bij de Gouverneur en bezoeken aan
stationsschepen en andere oorlogsbodems. Het bestuur onderhoudt tevens nauwe relaties met de
Koninklijke Marine op Curaçao, het Vrijwilligers Korps Curaçao (VKC) en de Maritieme Vereniging Curaçao.
Het is de wens van het bestuur om internationale contacten met reserveofficieren uit te breiden. Het
Hoofdbestuur en de Afdeling Curaçao zullen samen onderzoeken welke mogelijke contacten aangeboord
kunnen worden op de Engelse en Franse Caribische eilanden. Ook sprak het afdelingsbestuur grote
waardering uit voor het nieuwe HB en heeft daar hoge verwachtingen van.

Majoor b.d. Ruud de Dood (penningmeester), LTZ2OC b.d. Willem ‘Bill’ Winkel (secretaris) en LTZ2OC b.d. Bas Voorbrood (VZ)
met kapitein Kim Bogte. Kapitein Theo van Bergen, vice-voorzitter, moest wegens ziekte helaas verstek laten gaan.

Nieuw leven voor blad ‘De Reserveofficier’ – redacteuren gezocht
Door het HB wordt bezien of het blad de Reserveofficier opnieuw uitgegeven kan worden. De bedoeling is
dat het blad 4x per jaar verschijnt. Hiervoor gaat het communicatieteam spoedig aan de slag. Hebt u
namens een afdeling interesse om ‘intern reporter’ te zijn en het communicatieteam elk kwartaal van
interessante kopij te voorzien? Geef u dan op bij Kap Kim Bogte via communicatie@kvnro.nl voor een
plaats in de redactie. Het HB ziet uw aanmelding graag tegemoet!
KVNRO op LinkedIn
De KVNRO heeft een eigen LinkedIn-pagina, zie https://nl.linkedin.com/company/kvnro. Op deze pagina
worden relevante berichten voor de leden geplaatst. Volg onze pagina voor het laatste nieuws.
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Condoleance
Wij hebben helaas moeten vernemen dat Elt Dick Zwakenberg is overleden. Hij was secretaris a.i. van de
Afdeling Den Haag. Wij wensen zijn familie en dierbaren veel sterkte bij het dragen van hun verlies. Het
HB zal een schriftelijke condoleance overbrengen aan de familie.

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

Namens het Hoofdbestuur,
Kapitein Kim Bogte
Communicatie
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