
                                                                         

Verslag van het CIOR Summer Congress van 07.08.2021 – 08.08.2021 
 

Inleiding 
Initieel zou het Summer Congress plaats vinden in ATHENE, Griekenland. Door Corona-beperkingen 
besloot de CIOR Presidency om dit jaar het Summer Congress (SC) net als eerdere bijeenkomsten 
virtueel via Zoom te organiseren. Het SC vond plaats op 07 en 08 augustus 2021.  

De aan het SC gekoppelde evenementen MILCOMP en CIMEX vonden respectievelijk tussen  16-17 
juli en 31 juli – 1 augustus  plaats. CIOMR had in deze periode geen programma. 

NLD delegatie 
De Nederlandse delegatie bestond uit 4 personen in Council en committees en 4 personen als 
deelnemer in CIMEX. 

 CIOR Council: lkol Verkerk (VP) en lkol Kieftenbeld (ASG) 
 CIMEX Committee: maj Capel 

o Deelnemers CIMEX: elnt Bernards, kol Scherjon, kap Wellen, maj Melotte 
 MILCOMP Committee: kap Veerman 

Verslag vanuit de council 
Agenda 
Globaal bestond de agenda uit: 

 update op governance thema’s, zoals finance, constitution en corporate structure; 
 een presentatie hoe de Duitse marine omgaat met reservisten 
 toetreding van North Macedonia als nieuw full member; 
 een mini symposium; 
 update op toekomstige presidencies en congressen; 
 terugkoppeling van de committees. 

Reservisten in de Duitse marine 
Een presentatie door admiraal Kuchler, waarin hij uitlegt hoe de Duitse marine omgaat jong 
personeel dat de marine verlaat verleid om reservist te worden en te blijven. Bezien vanuit de marine 
locatie Wilhelmshaven, waarbij weinig soldaten in de buurt wonen, is dit nog een stevige opgave. De 
Duitse marine doet er alles aan om jonge mensen toch te verleiden om inde buurt te blijven wonen. 
Dit doen zij onder andere door banen te organiseren in de buurt en zorg te dragen voor 
kinderopvang. Voor de Duitse marine is de beschikbaarheid van voldoende reservisten noodzakelijk, 
omdat ze er voor een deel op draaien. 

North Macedonia 
North Macedonia toegetreden tot de NATO. Daardoor kunnen zij ook toetreden als CIOR member. 



Mini symposium 
Het mini symposium bestond uit twee lezingen. De eerste lezing betrof de betrokkenheid van 
reservisten in de diverse landen binnen de COVID-19 bestrijding-organisatie. Hierin waren grote 
verschillen zichtbaar, de UK bijvoorbeeld maakte enorm veel gebruik van hun reservisten bij de 
ondersteuning van COVID-19. 

De tweede lezing was meer generiek van aard en behandelde ideeën hoe landen hun reservisten 
voor kunnen bereiden op nationale resilience. 

Terugkoppeling van de committees 
Elke voorzitter van de committees gaf een terugkoppeling over de afgelopen periode en de planning 
voor de komende periode. CIOR kent onderstaande committees: 

 CLA – CIOR Language Academy 
 LEGAL Affairs 
 DEFSEC – Defense Attitudes and Security Issues 

o CYBER  
 Seminar  
 Symposium 
 YROS/YROW – Young Reserve Officers Seminar/Workshop 
 CIMIC – Civil Military Cooperation 
 OUTREACH – uitbreiding van lidmaatschappen 
 STRATCOM – Strategic Communication 
 MILCOMP – Military Competitions 

In de committees Seminar, CIMIC, CYBER en MILCOMP heeft de KVNRO vertegenwoordigers. 

 
Verslag van CIMEX 
Het thema van de CIMEX was “HOW DO CIMIC RESERVISTS SUPPORT RESILIENCE IN THE FIGHT 
AGAINST A PANDEMIC AND ASSOCIATED RESILIENCE CHALLENGES”. Maj Philip Capel (als secretary 
van het CIMEX Committee) nam deel. In zijn verslag neemt hij ons mee in zijn ervaringen.  
Link naar het verslag: https://www.kvnro.nl/wp-content/uploads/2021/09/20210731-CIOR-Summer-
Congress-CIMEX.pdf 

 
Verslag van de MILCOMP committee 
In 2021 koos de committee MILCOMP voor een alternatieve uitvoering.  Kaptmarns Marco Veerman 
geeft hierover een duidelijke weergave. Link naar het verslag: https://www.kvnro.nl/wp-
content/uploads/2021/09/20210716-CIOR-Summer-Congress-MILCOMP.pdf 

 


