
	
	
	
2021-03-03	Agenda	van	de	Algemene	Leden	Vergadering	van	de	KVNRO	afdeling	Friesland	
 
 
 
1. Opening. 
2. Mededelingen. 
3. Stemprocedure:  
 Om te voorkomen dat de armlastige afdeling in de financiële problemen komt vanwege het 
 inhuren van een professioneel digitaal stembureau, stelt het bestuur de volgende 
 stemprocedure voor: 
 Iedereen heeft de mogelijkheid om met ZOOM een handje op te steken.  
 
 1. Als u voor bent steekt u een hand op met de vingers naar boven. 
 2.  Als u tegen bent steekt u de hand op met de duim naar beneden. 
4. Notulen ALV KVNRO afdeling Friesland 2019. 
5. Jaarverslagen over de jaren 2019 en 2020. 
6. Financieel jaarverslag 2019 en begroting 2020. 
7. Financieel jaarverslag 2020 en begroting 2021. 
8. Verslag kascommissie. 
9. Benoeming lid kascommissie: de volgorde van aftreden van de kascommissie is: 
 1. de res. Maj. Don Brunet. 
 2. de res.Maj. Erica Goedheer 
 
 Aftredend is de Maj. Don Brunet 
 Een nieuw lid van de Kascommissie kan zich voorafgaande bij de secretaris melden. 
10. Bestuursverkiezing:  
 Het bestuur heeft de volgende samenstelling: 
 
 Res. Lkol.bd. Gerard Frijling voorzitter aftredend in 2019  (herkiesbaar tot 2023) 
 Res. Maj. Pieter ’t Hart vice voorzitter aftredend in 2017  (herkiesbaar tot 2021) 
 Res. Elnt.bd. Johan Robijn secretaris aftredend in 2019  (herkiesbaar tot 2023) 
 Res. Maj.  Sicor Smits  vice secretaris aftredend in 2018  (herkiesbaar tot 2022) 
 Res. Elt.bd.  Gert van Meegdenburg penningmeester aftredend in 2018  (herkiesbaar tot 2022) 
 De Maj. Mr. Dr. Pieter ’t Hart is aan de beurt om af te treden. Hij stelt zich herkiesbaar. 
 
11. Activiteiten 2021 (o.a. BFT Ardennen, BFT Ieper, BFT Normandië ) 



12. Lezing door de Maj. Richard de Jong, voormalig PBC 44e Painfbat RI PrinsJWF: 
 
   “Enhanched Forward Presence” 
  
 De Majoor gaat in op de aanwezigheid van Nederlandse militairen in de Baltische staten. 
 Hierbij zal aangeven wat de politieke afweging is om daar NAVO-militairen in te zetten en  
 zal vervolgens ingaan naar de daadwerkelijke inzet in Litouwen en wat de dagelijkse  
 werkzaamheden van NLD-militairen zijn. Hij zal zijn betoog afsluiten met de meerwaarde  
 van de inzet en de geleerde lessen. 
 
 
 
13. Rondvraag. 
14. Sluiting. 
 


