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Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserveofficieren  

 

 

NIEUWSBRIEF KVNRO  

31 juli 2021 

 

Nieuws van het Hoofdbestuur 

Deze week hield het HB de maandelijkse HB-vergadering. Onder andere werd de voortgang van de 

Strategische Adviesraad besproken. Deze krijgt onder leiding van LKol Robert Adrian inmiddels 

vorm. De samenstelling van de SAR volgt spoedig. Ook heeft het HB plannen voor nieuwe 

activiteiten. Daarover spoedig eveneens meer. 

Verjaardag erelid KVNRO LKol b.d. ing. P.J. (Piet) Antonissen op 9 augustus aanstaande 

Op 9 augustus viert erelid Piet Antonissen hopelijk zijn 85e verjaardag. Het HB wenst hem alvast 

een zeer aangename dag toe. Eventuele felicitaties kunt u richten aan secretaris@kvnro.nl.  

Afdelingen KVNRO – activiteiten en nieuws  

De coronamaatregelen nemen geleidelijk af. De afdelingen proberen evengoed zoveel mogelijk te 

organiseren voor de leden. Klik op de naam van de afdeling hieronder om de actuele programma’s 

van de afdelingen online te zien. Hieronder vindt u het laatste nieuws per afdeling:  

1. Friesland: het bestuur zal een krans leggen tijdens de Indië Herdenking op 15 augustus 

aanstaande om 12:00 in het Westbroekpark te Den Haag. Voor meer informatie zie de 

internetpagina https://denhaag.com/nl/agenda/indie-herdenking. Ook dit jaar zal een live 

uitzending van de herdenking door de NOS op tv te zien zijn. 

2. Amsterdam-Kennemerland: verzoekt hun leden hun emailadres op te geven om hen op de hoogte 

te kunnen houden van plannen en activiteiten. Er zijn nog geen aankomende events. 

3. Brabant: er zijn nog geen aankomende events. 

4. Curaçao: er zijn nog geen aankomende events. 

5. Den Haag: er zijn nog geen aankomende events. 

6. Groningen-Drenthe: er zijn nog geen aankomende events. 

7. Limburg: er zijn nog geen aankomende events. 

8. Oost: u kunt zich via een email aan de Afdeling Oost aanmelden voor de Whatsapp-groep. Er zijn 

momenteel geen aankomende events. 

9. Rotterdam: traditioneel treffen de leden van de Afdeling Rotterdam elkaar vaste prik op de derde 

dinsdagavond van de maand. 

10. Twente: er zijn nog geen aankomende events. 

11. Utrecht: zie de Utrecht-pagina voor bijeenkomsten en activiteiten in het najaar. 

12. Zeeland: er zijn nog geen aankomende events. 

mailto:secretaris@kvnro.nl
https://www.kvnro.nl/afdelingen/friesland/
https://denhaag.com/nl/agenda/indie-herdenking
https://www.kvnro.nl/afdelingen/amsterdam-kennemerland/
https://www.kvnro.nl/afdelingen/brabant/
https://www.kvnro.nl/afdelingen/curacao/
https://www.kvnro.nl/afdelingen/den-haag/
https://www.kvnro.nl/afdelingen/groningen-drenthe/
https://www.kvnro.nl/afdelingen/limburg/
https://www.kvnro.nl/afdelingen/oost/
https://www.kvnro.nl/afdelingen/rotterdam/
https://www.kvnro.nl/afdelingen/twente/
https://www.kvnro.nl/afdelingen/utrecht/
https://www.kvnro.nl/afdelingen/zeeland/
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Seminar Personeelsmodel Defensie – gehouden op 2 juli van 13:00-16:30 op Oirschot 

Op 2 juli organiseerde de KVNRO in nauwe samenwerking met de GOV MHB, de voorzitter van de 

NOV en de voorzitter van de KVMO een seminar over het Personeelsmodel Defensie. Vanuit 

Defensie waren o.a. kolonel Lobbezoo en lkol Moerman aanwezig. Kolonel Lobbezoo leidde in, 

waarbij het Total Force-concept en de verandering van de rol van de reservist aan de orde kwamen. 

"We gaan in dialoog naar een nieuw HR-model, dat is geen vraag. Defensie heeft een groot aantal 

vacatures en gezamenlijk met de bonden zullen we dit in dialoog moeten aanpakken”. Lobbezoo 

was blij dat we dit seminar gezamenlijk organiseerden.  

Voorzitter NOV, generaal b.d. Ruud Vermeulen gaf in zijn presentatie ‘HR-Transitie Defensie, 

Informatieverstrekking in dialoog’ aan dat een holistische benadering van belang is. Het O-model, 

P-model en B-model (Organisatie, Personeel, Beloning) zijn van groot belang in hun samenhang. 

Defensie kiest daarbij voor flex als uitgangspunt, GOV loopt het aan vanuit professionaliteit. En 

breder dan alleen voor officieren! Een soldaat van een infanterie-eenheid verdient momenteel net 

zo veel/weinig als een schoffelaar SSW, en een groepscommandant korporaal net zoveel als een 

koffiemedewerker van Paresto. Waardering is meer dan geld, maar de bijzondere positie is er wel, 

en die moet worden beloond. Uitgangspunten: eerlijk, uitlegbaar en vergelijkbaar. 

Na deze inleidingen was het tijd voor een uitgebreide dialoog aan de hand van een aantal stellingen. 

In de volgende Reserveofficier een uitvoeriger verslag met de stellingen en de follow-up. Want... De 

KVNRO gaat met de NOV en KVMO het land in. Houd de agenda in de gaten. 

Met een hartelijke groet,  

Maj Jan Haitsma - Arbeidsvoorwaarden KVNRO 
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Esports binnen de KVNRO ! 

U hebt er vast wel eens van gehoord: ‘esports’ (uitgesproken als: ie sports). De term ‘esports’ duikt 

steeds vaker op in de media. Niet zo gek, aangezien het spelen van videogames de afgelopen 

jaren is uitgegroeid van een hobby tot een heuse sport met zeer grote toernooien en prijzengeld. 

Waar staat esports precies voor? De term ‘esports’ is een samenvoeging van de woorden 

‘electronic’ en ‘sports’. De meest gangbare definitie is het competitief spelen van videogames met 

meerdere spelers op professioneel niveau. 

Het HB heeft een heuse esports-specialist in zijn midden. Secretaris LTZ2 Wouter de 

Wijs is gelieerd aan het Esports Team van Defensie. Dit team is opgericht om 

Defensie onder de aandacht brengen bij jonge gamers. Zo kunnen ze op een 

laagdrempelige manier in contact komen met militairen en Defensie. Maar het is ook 

een manier om gamers vanuit alle onderdelen van Defensie bij elkaar te brengen. Samen spelen 

ze videogames tegen andere teams. 

Dit bracht de KVNRO op het idee om te kijken of er animo is voor een Esports Team van de 

KVNRO. In eerste instantie zal de focus op de game ‘Call of Duty’ liggen.  

Bij dezen derhalve een oproep aan de jongere leden – de oudere jongeren zijn natuurlijk ook van 

harte welkom! 

Lijkt het je leuk om esports binnen de KVNRO te beoefenen? Wil je meedenken over de 

ontwikkeling van een eventueel Esports-team? En eventueel meedoen aan esports-toernooien?  

Meld je dan aan bij LTZ2 Wouter de Wijs via secretaris@kvnro.nl   

 

 

 

 

 

mailto:secretaris@kvnro.nl
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In Memoriam – Maj Infanterie b.d. Wim Guldenmund – Afdeling Utrecht 

Het droevige bericht heeft het HB bereikt dat Maj Infanterie b.d. Wim Guldenmund van de Afdeling 

Utrecht is overleden. Wim was een markant, bevlogen en zeer gewaardeerd lid van de afdeling. Het 

afdelingsbestuur heeft hem in militair tenue de laatste eer bewezen.  

Lid KVNRO schrijft boek over ervaringen als reserveofficier 

Majoor Ivo De Waard werkt ruim 20 jaar als reservist bij de landmacht. Afgelopen maand heeft hij 

een boek uitgegeven over zijn periode als reservist. Wie een voorproefje wil zien of eventueel het 

boek wil kopen, zie https://www.bruna.nl/boeken/met-open-vizier-9789464242102.  

Opgave Erecouloir Prinsjesdag 21 september 2021 – voor veteranen van de KVNRO 

Het Veteranen Platform organiseert ook dit jaar het erecouloir tijdens Prinsjesdag op 21 september 

in Den Haag. Veteranen - actief dienende en postactieve militairen - vormen dit erecouloir. Een en 

ander vindt plaats onder voorbehoud van eventuele COVID19-maatregelen. 

Bent u veteraan, lid van de KVNRO en wilt u ook deel uitmaken van het erecouloir tijdens 

komende Prinsjesdag? Dan kunt u zich via het secretariaat van de KVNRO aanmelden per e-mail: 

secretaris@kvnro.nl.  

Vermeld bij uw aanmelding de volgende gegevens: 

• Voorletters en achternaam 

• Adres 

• Nummer Veteranenpas = uw registratienummer 

• E-mailadres 

• Mobiele nummer 

Doet u dit s.v.p. uiterlijk 15 augustus a.s.! Dan heeft de 

KVNRO de tijd om alle aanmeldingen te verwerken. 

N.B. Aanmelding leidt niet automatisch tot deelname. Dit 

komt door het beperkte aantal plaatsen (77). Het 

Veteranen Platform streeft ernaar een evenredig deel van 

alle aangemelde veteranen te laten deelnemen. Dat kan 

ertoe leiden dat een deel van de aangemelde veteranen 

van de KVNRO niet kan worden geplaatst. 

Tenue: naar keuze DT of veteranentenue (oude of 

nieuwe stijl) of een eenkleurig donker kostuum (geen 

spijkerbroek). De veteranen die namens de KVNRO 

kunnen deelnemen aan het erecouloir worden t.z.t 

geïnformeerd, ook met details over het tenue. 

https://www.bruna.nl/boeken/met-open-vizier-9789464242102
mailto:secretaris@kvnro.nl
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Nationale Taptoe – met speciale voorstellingen voor veteranen op 23 en 24 augustus  

Zoals in de vorige Nieuwsbrief aangekondigd vinden twee Veteranenvoorstellingen plaats op 

maandag 23 en dinsdag 24 augustus van 14.30 tot 16.00 uur. Er zijn nog enkele plekken 

beschikbaar. Op de website https://nationaletaptoe.nl/informatie-voor-veteranen/ vindt u alle 

nadere informatie over het programma en kunt u uw kaarten bestellen. Uiteraard kunt u ook als 

niet-veteraan de taptoe bijwonen, zie dan aub de algemene website www.nationaletaptoe.nl.  

Actie Zorgzaam – maak kans op mooie artikelen (‘goodiebag’) 

In het laatste nummer van De Reserveofficier (RO) stond een aanbieding waarbij u via 

www.zorgzaam.nl/kvnro kans maakte op een Zorgzaam-goodiebag. Door uw 

gegevens achter te laten op de website kunt u geheel vrijblijvend kans maken op 

de tas met artikelen. Zorgzaam biedt collectieve zorgverzekeringen voor militairen 

en burgers die een relatie hebben of hebben gehad tot Defensie. Zij zijn er ook 

voor post-actieve militairen en andere (oud)medewerkers van Defensie. Dit is voor 

u als actief of post-actief reserveofficier dus ook mogelijk interessant.  

Eerste speech van Chair Military Committee van de NAVO luitenant-admiraal Rob Bauer gaat 

ook over reservisten 

In de eerste speech als CMC van de NAVO haalde luitenant-admiraal Rob Bauer, voormalig 

Commandant der Strijdkrachten uitdrukkelijk het belang van reservisten aan. Hij sprak onder andere 

over hun onmisbaarheid, hun bijdrage aan de weerbaarheid van de samenleving en hun inzet tijdens 

de COVID19-pandemie. 

 

 

https://nationaletaptoe.nl/informatie-voor-veteranen/
http://www.nationaletaptoe.nl/
http://www.zorgzaam.nl/kvnro


 

 6 

Vertegenwoordiging KVNRO bij de Memorial Day te Margraten van 30 mei jl. 

De KVNRO was vertegenwoordigd tijdens de traditionele Memorial Day op de Amerikaanse 

begraafplaats in Margraten. De opzet was allesbehalve traditioneel. Net als vorig jaar was er geen 

publiek, maar in tegenstelling tot vorig jaar wel met een klein gezelschap speciale genodigden. De 

afdelingsvoorzitter van de Afdeling Limburg van de KVNRO, LKol (R) D.G. Reijnen, mocht hier 

deel van uitmaken, naar vermoeden vanwege zijn rol voor het Defensie Ondersteuningscommando 

(DOSCO) op het militaire complex Eygelshoven waardoor hij een bijzondere band heeft met de US 

Army. Op de zaterdag voor de herdenking werd een krans gelegd namens de KVNRO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

communicatie@kvnro.nl  

mailto:secretaris@kvnro.nl
mailto:communicatie@kvnro.nl

