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Vergadering Hoofdbestuur d.d. 27-01-2021
Op 27 januari hield het HB haar tweede vergadering. De belangrijkste besproken punten zijn:
▪

Het HB vergadert actief mee over de arbeidsvoorwaarden van Defensie. Conform de
aangenomen Missie-Visie-Strategie 3.0 zet het HB in op een volledige gelijkschakeling
van de reservist en de beroeps;

▪

Binnenkort spreekt het HB met de VZ van de TMPT Commissie LKol Maarten Peeters
en met Maj Jeroen Koevoets, Integrale Planner Exploit CLAS van de DAOG (Directie
Aansturen Operationele Gereedheid). In verband met COVID-19 is het nog niet zeker
dat de TMPT doorgang kan vinden. Nadere afstemming vindt plaats op 09-02
aanstaande. De uitkomsten worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt;

▪

Ook spreekt het HB binnenkort wederom met Commandant Landstrijdkrachten luitenantgeneraal Martin Wijnen en de Plaatsvervangend Commandant Landstrijdkrachten,
generaal-majoor Robert Jeulink. Kolonel Fulco Stallmann, Plaatsvervangend Inspecteur
Reserve Personeel Koninklijke Landmacht, zal hier ook bij aanwezig zijn. Dit is een
vervolggesprek n.a.v. de eerdere ontmoeting op 27-11 jl. (zie de Nieuwsbrief van 17-12).

Afdelingspagina’s website KVNRO: in eigen beheer van de afdelingen
Vanaf begin januari zijn accounts aan de webmasters van de afdelingen verstrekt voor de
KVNRO-website. Hiermee kunnen de afdelingen hun eigen afdelingspagina’s beheren binnen
de KVNRO-omgeving. Inmiddels zijn de eerste aanpassingen verschenen. Het was een grote
wens van de afdelingen om de eigen pagina te kunnen beheren.
Webinar Arbeidsvoorwaarden op 02-02
Het overleg over een nieuwe Defensie-cao is stukgelopen. De gezamenlijke bonden
organiseren op 02-02 een webinar voor alle leden om hen te informeren over de stand van
zaken. Het webinar is van 14:00-15:30 uur. Wilt u het live volgen? Hierbij vindt u de link naar het
webinar:
https://www.onlineseminar.nl/vbm/login.aspx?User=1929412&code=df24d373-b675-4b72-8a8ec1d5a274b365&ReturnUrl=htmlwebinar.
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Mijn KVNRO – uw eigen account in de online KVNRO-omgeving
Binnenkort krijgt het gehele ledenbestand van de KVNRO een uitnodiging om een Mijn KVNROaccount te activeren. Hiervoor is het noodzakelijk dat ieder lid een uniek emailadres heeft. Dit
unieke emailadres dient als gebruikersnaam en wordt ook gebruikt wanneer het lid het account
kan activeren of wanneer hij/zij het wachtwoord is vergeten. Momenteel komen sommige
emailadressen vaker dan 1 keer voor. Het HB laat de adressen voor de zekerheid controleren.
Degenen met een meervoudig gebruikt emailadres worden gecontacteerd.
Bestuursadviesraad (BAR) op 08-02-2021
De volgende BAR-vergadering met de voorzitters van de afdelingen en het HB vindt plaats op 8
februari a.s. Vanwege COVID-19 zal deze vergadering zich voltrekken via MS Teams.
Relevante uitkomsten worden gedeeld in de volgende nieuwsbrief.
CIOR Seminar 2021 van 22 - 24 februari a.s. – meld u nu aan!
Het CIOR Seminar 2021 staat voor de deur. Dit zal vanwege COVID-19 online plaatsvinden.
Thema is ‘The Arctic and its strategic relevance’ en tickets kosten € 60. Onderwerpen zijn:
- History of the Arctic, meaning and strategic relevance;
- Stakeholders and their interests;
- Relevance of conflicts of the Arctics for the rest of the world and possible solutions to it.
U kunt zich aanmelden via https://www.eventbrite.com/e/cior-seminar-2021-the-arctic-new-areaof-conflict-tickets-131109412783. De dagen duren van 15:00-19:00 uur zodat het seminar ook
toegankelijk is voor deelnemers uit de Verenigde Staten en Canada. Alle sprekers zijn inmiddels
bevestigd.
Ledenraad CMHF – 1 februari van 15:00-16:30
De CMHF (Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs,
Bedrijven en Instellingen) is een onafhankelijke koepel van 41 beroeps- en
belangenverenigingen. De KVNRO is aangesloten bij de CMHF via de sector ‘Defensie’. Op 1
februari vond de ledenraad plaats van 15:00-16:30. Het HB nam deel aan deze vergadering.
Blad ‘De Reserveofficier’ – verzoek voor kopij! – deadline aanleveren 28-02
Het blad de Reserveofficier (‘RO’) wordt binnenkort opnieuw (digitaal) uitgegeven. Het
communicatieteam gaat graag aan de slag. Inmiddels hebben we een aanmelding voor
ondersteuning van de redactie ontvangen, waarvoor dank! Aan de afdelingen wordt verzocht
kopij aan te leveren zodat er van elke afdeling nieuws in de ‘RO’ verschijnt. Het HB zal de RO
digitaal verspreiden onder de leden en onder vele stakeholders binnen en buiten Defensie. Hebt
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u als afdeling kopij en foto’s (minstens 300kB)? Stuur deze dan naar Kap Kim Bogte via
communicatie@kvnro.nl voor een plek in het blad. Het HB ziet uw inzendingen graag tegemoet!
KVNRO op LinkedIn en Twitter
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. Sinds kort heeft de KVNRO ook een eigen twitteraccount:
https://twitter.com/KVNRO_ (met liggend streepje aan het eind).
Nieuwe secretaris Afdeling Den Haag
Afdeling Den Haag heeft een nieuwe secretaris: LKol drs. S.H.J. (Steven) Krol. Hij is te bereiken
via denhaag@kvnro.nl. Zie ook de afdelingspagina.
KVNRO Symposium – 25 november 2021
Het KVNRO Symposium vindt 25 november a.s. plaats. Thema is ‘Coronacrisis accentueert
noodzaak civiel-militaire samenwerking’. Al meer dan een jaar is de hele wereld in de ban van
de coronapandemie. Op tal van terreinen wordt personeel en materieel van de krijgsmacht
ingezet. Het symposium beoogt bestuurders, beleidsmedewerkers en specialisten vanuit het
bedrijfsleven, het openbaar bestuur, operationele diensten, Openbaar Ministerie,
Rijkswaterstaat, kenniscentra, maatschappelijke instellingen en Defensie bijeen te brengen. Het
symposium neemt een middag in beslag en is dynamisch en interactief van karakter. Meer
informatie volgt spoedig.
Wat vindt ú dat het HB moet bespreken?
Het HB vergadert over dagdagelijkse zaken maar ook over (internationale) ontwikkelingen die
voor de KVNRO van belang zijn. Wat vindt u dat het HB zeker moet bespreken? Stuur uw
inzending naar secretaris@kvnro.nl. De uitkomsten zullen we spoedig met u delen.
Overlijdensbericht
Het droevige bericht bereikte het HB dat ing. Kap b.d. Albert van Toor op 01-01-2021 is overleden.
Hij was lid van Afdeling Den Haag.
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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