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Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserveofficieren  

 

 

NIEUWSBRIEF KVNRO  

20 april 2021 

 

Mijn KVNRO – u ontvangt zeer binnenkort de activatie-email! 

Alle leden ontvangen zeer binnenkort de activatie-email voor de Mijn KVNRO-omgeving (mogelijk 

al deze week). Hiermee kunt u uw eigen KVNRO-account activeren en uw eigen gegevens 

bijhouden of aanpassen indien nodig. Houd derhalve uw email-inbox in de gaten.  

Activiteiten en nieuws Afdelingen KVNRO 

Ondanks de coronamaatregelen houden de afdelingen de moed erin. Zij proberen waar het kan 

nog zoveel mogelijk te organiseren voor de leden. Zie https://www.kvnro.nl/afdelingen/ voor de 

actuele programma’s van de afdelingen, en hieronder het laatste nieuws:  

1. Amsterdam-Kennemerland: geen activiteiten gepland, gehoopt wordt op verruiming van de 

maatregelen 

2. Brabant: organiseerde onlangs een schietdag voor 24 personen (14 leden KVNRO, 10 leden 

AVRM), op 28-04 is de afdelingsvergadering en de herfstwandeling is vooralsnog in oktober; 

3. Curaçao: geen nieuws 

4. Friesland: op 15-04 heeft de afdeling een krans gelegd samen met 44 

Pantserinfanteriebataljon en op 04-05 zal weer een kranslegging plaatsvinden, onlangs 

organiseerde de afdeling ook een digitale meeting met lezing over een actueel onderwerp 

5. Den Haag: de afdelingsvergadering vindt plaats op 06-05, de ALV van de afdeling vindt in 

mei plaats 

6. Groningen-Drenthe: de afdeling zal op 04-05 een krans leggen, het kleiduivenschieten is tot 

nader order uitgesteld 

7. Limburg: de afdeling is voornemens deel te nemen aan de Dodenherdenking te Maastricht  

8. Oost: op 28-04 is er een digitale ledenbijeenkomst 

9. Rotterdam: organiseert elke maand een digitale bijeenkomst met lezing, per bijeenkomst 

behandelt een deelnemer kort een onderwerp 

10. Twente: activiteiten liggen stil 

11. Utrecht: activiteiten staan op een laag pitje omdat veel leden al vele online bijeenkomsten 

hebben voor werk e.d., op 11-05 is de online afdelingsledenvergadering 

12. Zeeland: geen nieuws 

  

https://www.kvnro.nl/afdelingen/
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Online meeting Ereleden KVNRO en Hoofdbestuur 

Vorige week heeft het Hoofdbestuur uitvoerig kennisgemaakt en gesproken met de ereleden van 

de KVNRO. Het was een zeer geanimeerd gesprek dat ruim twee uur duurde. Interessante en 

leerzame onderwerpen passeerden de revue zoals de tradities en gebruiken, traditiebewaking, 

historie van de huidige ereleden, verenigingsonderscheidingen, ledenwerving in het verleden, 

inhoud van het erelidmaatschap etc. Leuk detail dat het HB te horen kreeg: “Formeel bestaat het 

kapittel van ereleden niet”. Het HB heeft met de ereleden de afspraak gemaakt dat de ereleden 

te allen tijde welkom zijn bij alle vergaderingen. Zij kunnen de soms relatief kort lid zijnde 

Hoofdbestuursleden gevraagd en ongevraagd met goede raad en daad bijstaan. Het HB maakt 

gaarne gebruik van hun grote kennis en kunde.   

Symposium KVNRO civiel-militaire samenwerking – 25 november 2021  

Donderdag 25 november organiseert de symposiumcommissie van de KVNRO het jaarlijkse 

KVNRO Symposium. Thema dit jaar is: ‘Coronacrisis accentueert noodzaak civiel-militaire 

samenwerking’. Al meer dan een jaar is de hele wereld, en dus ook Nederland, in de ban van de 

coronapandemie. Op tal van terreinen is personeel en materieel van de krijgsmacht ingezet. Meer 

dan ooit tevoren blijkt dat defensiesteun tijdens deze 

crisis onontbeerlijk is. Grote vragen die zich hierbij 

aandienen zijn: Wat hebben we hiervan geleerd? Waar 

ging het goed en wat kan er nog beter, ter voorbereiding 

op grootschalige toekomstige crises? Tijdens het 

symposium wordt de mogelijkheid geboden enkele 

powerpitches te geven over creatieve 

ideeën/ontwikkelingen binnen de civiel-militaire samenwerking ten behoeve van de nationale 

veiligheid. Het belooft een zeer interessante dag te worden die waarschijnlijk in hybride vorm 

plaatsvindt (grotendeels online). Meer informatie volgt.  

De Reserveofficier – publicatie zeer binnenkort! 

De nieuwe editie van het KVNRO-blad De Reserveofficier volgt zeer binnenkort! Zodra gereed 

ontvangt u het blad per email. Uiteraard plaatsen we het ook op de website en social media. 

Brochures rechtspositie reservisten – ter informatie 

De Centrale Medezeggenschapscommissie Defensie (CMC) zet zich in voor veiligheid, welzijn 

en bedrijfsvoering. In 2020 heeft de CMC de werkgroep Reservisten ingesteld.  De technisch 

voorzitter van de werkgroep is reservist bij de luchtmacht en heeft een drietal brochures over de 

rechtspositie van de luchtmachtreservist ontwikkeld. Bekijk ze hier: 
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 Rechtspositie Reservist Algemene Rechtspositie:  

https://www.cmc-defensie.nl/wp-

content/uploads/2021/03/Brochure-rechtspositie-

reservist-algemeen-2020.pdf  

 Rechtspositie Reservist Sociale Zekerheid:  

https://www.cmc-defensie.nl/wp-

content/uploads/2021/03/Brochure-rechtspositie-

reservist-sociale-zekerheid-2020.pdf  

 Rechtspositie Reservist op Uitzending:  

https://www.cmc-defensie.nl/wp-

content/uploads/2021/04/Brochure-rechtspositie-

reservist-op-uitzending-2021-def.pdf  

Laatste HB-vergadering: in teken Algemene Vergadering 19-05 

De laatste HB-vergadering stond in het teken van de (technische) voorbereiding van de 

aanstaande Algemene Vergadering van de KVNRO. Diverse technische mogelijkheden werden 

getest om de AV zo goed mogelijk voor te bereiden. Deze vindt 19 mei a.s. online en live plaats. 

Algemene Vergadering Veteranen Platform - verslag 

Het Veteranen Platform hield onlangs zijn AV. Hier waren 51 aanwezigen en 31 stemgerechtigden 

bij aanwezig onder wie kapitein Kim Bogte van de KVNRO (zij is ook veteraan). Het VP 

behandelde o.a. het jaarverslag maar gaf ook uitleg over diverse projecten zoals: 

 Vernoemingen omgekomen militairen op bruggen en viaducten – vorig jaar was het 75 jaar 

geleden dat Nederland werd bevrijd. De ministeries van Defensie en Infrastructuur en 

Waterstaat ontwikkelden samen met het Veteranen Platform een plan om bruggen en 

viaducten te vernoemen naar militairen die sinds de Koreaanse Oorlog tijdens hun inzet voor 

vredesmissies zijn omgekomen. Inmiddels zijn meerdere bruggen en viaducten vernoemd. 

Voor 2021 staan 15 vernoemingen op het program. Voor meer informatie zie bijvoorbeeld 

https://veteranenplatform.nl/namen-omgekomen-militairen-op-bruggen-en-viaducten/ en  

https://veteranenplatform.nl/weer-drie-vernoemingen-omgekomen-militairen/;  

 Veteranendag – Veteranendag vindt op zaterdag 26 juni 2021 met een aangepast 

programma plaats. Zie https://www.nlveteraneninstituut.nl/nederlandse-veteranendag-dit-

jaar-weer-anders/ voor meer informatie; 

 Indiëonderzoek – dit grote onderzoek wordt uitgevoerd door het Koninklijk Instituut voor Taal- 

Land- en Volkenkunde (KITLV), het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en 

NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en Genocidestudies, en moet in september 2021 

klaar zijn. Het moet resulteren in een beknopte synthese en diverse toegankelijke 

https://www.cmc-defensie.nl/wp-content/uploads/2021/03/Brochure-rechtspositie-reservist-algemeen-2020.pdf
https://www.cmc-defensie.nl/wp-content/uploads/2021/03/Brochure-rechtspositie-reservist-algemeen-2020.pdf
https://www.cmc-defensie.nl/wp-content/uploads/2021/03/Brochure-rechtspositie-reservist-algemeen-2020.pdf
https://www.cmc-defensie.nl/wp-content/uploads/2021/03/Brochure-rechtspositie-reservist-sociale-zekerheid-2020.pdf
https://www.cmc-defensie.nl/wp-content/uploads/2021/03/Brochure-rechtspositie-reservist-sociale-zekerheid-2020.pdf
https://www.cmc-defensie.nl/wp-content/uploads/2021/03/Brochure-rechtspositie-reservist-sociale-zekerheid-2020.pdf
https://www.cmc-defensie.nl/wp-content/uploads/2021/04/Brochure-rechtspositie-reservist-op-uitzending-2021-def.pdf
https://www.cmc-defensie.nl/wp-content/uploads/2021/04/Brochure-rechtspositie-reservist-op-uitzending-2021-def.pdf
https://www.cmc-defensie.nl/wp-content/uploads/2021/04/Brochure-rechtspositie-reservist-op-uitzending-2021-def.pdf
https://veteranenplatform.nl/namen-omgekomen-militairen-op-bruggen-en-viaducten/
https://veteranenplatform.nl/weer-drie-vernoemingen-omgekomen-militairen/
https://www.nlveteraneninstituut.nl/nederlandse-veteranendag-dit-jaar-weer-anders/
https://www.nlveteraneninstituut.nl/nederlandse-veteranendag-dit-jaar-weer-anders/
https://www.cmc-defensie.nl/wp-content/uploads/2021/03/Brochure-rechtspositie-reservist-sociale-zekerheid-2020.pdf
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deelstudies. Het standpunt van het VP vindt u hier: https://veteranenplatform.nl/wp-

content/uploads/2018/03/03032018-Standpunt-Bestuur-VP-inzake-het-Indie-Onderzoek.pdf  

Wat plaatste de KVNRO op de diverse social media kanalen 

De KVNRO heeft vier social media accounts: op LinkedIn, Facebook, Twitter en Instagram. Hierbij 

een selectie van wat onlangs zoal op de kanalen geplaatst is: 

 

 

 

 

https://www.defensie.nl/

binaries/defensie/docum

enten/jaarverslagen/202

1/03/15/jaarrapportage-

igk/WEB_Brochure_IGK+J

aarrapportage+2020_+A4

_def.pdf  

https://veteranenplatform.nl/wp-content/uploads/2018/03/03032018-Standpunt-Bestuur-VP-inzake-het-Indie-Onderzoek.pdf
https://veteranenplatform.nl/wp-content/uploads/2018/03/03032018-Standpunt-Bestuur-VP-inzake-het-Indie-Onderzoek.pdf
https://www.defensie.nl/binaries/defensie/documenten/jaarverslagen/2021/03/15/jaarrapportage-igk/WEB_Brochure_IGK+Jaarrapportage+2020_+A4_def.pdf
https://www.defensie.nl/binaries/defensie/documenten/jaarverslagen/2021/03/15/jaarrapportage-igk/WEB_Brochure_IGK+Jaarrapportage+2020_+A4_def.pdf
https://www.defensie.nl/binaries/defensie/documenten/jaarverslagen/2021/03/15/jaarrapportage-igk/WEB_Brochure_IGK+Jaarrapportage+2020_+A4_def.pdf
https://www.defensie.nl/binaries/defensie/documenten/jaarverslagen/2021/03/15/jaarrapportage-igk/WEB_Brochure_IGK+Jaarrapportage+2020_+A4_def.pdf
https://www.defensie.nl/binaries/defensie/documenten/jaarverslagen/2021/03/15/jaarrapportage-igk/WEB_Brochure_IGK+Jaarrapportage+2020_+A4_def.pdf
https://www.defensie.nl/binaries/defensie/documenten/jaarverslagen/2021/03/15/jaarrapportage-igk/WEB_Brochure_IGK+Jaarrapportage+2020_+A4_def.pdf
https://www.defensie.nl/binaries/defensie/documenten/jaarverslagen/2021/03/15/jaarrapportage-igk/WEB_Brochure_IGK+Jaarrapportage+2020_+A4_def.pdf
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 https://magazines.defensie.nl/landmacht/2021/03/06_natres-force-protection-erbil  

 

        

 

  

 

https://www.kvnro.nl/wp-content/uploads/2021/03/PERSBERICHT-KVNRO-Defensie-uitgaven-

moeten-omhoog-14mrt21.pdf 

https://magazines.defensie.nl/landmacht/2021/03/06_natres-force-protection-erbil
https://www.kvnro.nl/wp-content/uploads/2021/03/PERSBERICHT-KVNRO-Defensie-uitgaven-moeten-omhoog-14mrt21.pdf
https://www.kvnro.nl/wp-content/uploads/2021/03/PERSBERICHT-KVNRO-Defensie-uitgaven-moeten-omhoog-14mrt21.pdf
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De social media kanalen van de KVNRO zijn te vinden via: 

1. LinkedIn: https://nl.linkedin.com/company/kvnro;  

2. Facebook:  @reserveofficier (https://www.facebook.com/reserveofficier/)  

3. Twitter: KVNRO_  

4. Instagram: kvnro_  

 

Nacht van de Militaire Muziek in het Nationaal Militair Museum – livestream terugkijken 

Op zaterdagavond 17 april vond een unieke online editie plaats van de Nacht van de Militaire 

Muziek. Verschillende militaire orkesten gaven op 3 podia acte de présence in een sfeervol 

verlicht museum. De livestream is hier (geheel gratis) terug te kijken: 

https://www.youtube.com/watch?v=hJF_A0Or9Wk&ab_channel=StafMilitaireMuziek  

 

 

Hebt u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Of wenst u de nieuwsbrief 

niet langer te ontvangen? Stuur dan aub een email naar secretaris@kvnro.nl. Uw bericht wordt 

zo spoedig mogelijk beantwoord.  

 

Namens het Hoofdbestuur, 

Kapitein Kim Bogte 

Communicatie 

https://nl.linkedin.com/company/kvnro
https://www.facebook.com/reserveofficier/
https://www.youtube.com/watch?v=hJF_A0Or9Wk&ab_channel=StafMilitaireMuziek
mailto:secretaris@kvnro.nl

