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Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserveofficieren  

 

 

NIEUWSBRIEF KVNRO  

31 augustus 2021 

 

Hoofdbestuur zoekt uitbreiding 

Om de vastgestelde missie, visie en strategie verder te kunnen uitrollen wordt veel gevraagd van de 

KVNRO. Het HB zoekt daarom uitbreiding van zijn leden. De hulpvraag richt zich op ondersteuning 

bij financiën, ledenwerving, arbeidsvoorwaarden en communicatie. Mocht uw interesse gewekt zijn, 

zien wij graag een reactie tegemoet via secretaris@kvnro.nl. Voor meer informatie omtrent vacante 

posities kunt u contact opnemen met voorzitter HB luitenant-kolonel Ronald Vuijk (06-31975058) of 

vice voorzitter HB kapitein Ayelt Gijzen (06-41009964). 

Afdelingen KVNRO – activiteiten en nieuws  

Naar verwachting kondigt het kabinet morgen aan de anderhalve meter-regel af te schaffen. Dit biedt 

ongetwijfeld mogelijkheden voor onze afdelingen. Hieronder vindt u het laatste nieuws per afdeling:  

1. 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. 

2. Brabant:  Afdeling Brabant organiseert op 10 oktober a.s. de Traditionele Herfstwandeling voor 

haar leden en eventuele introducés.  

3. Curaçao: er zijn nog geen aankomende 

events. 

4. Den Haag: er zijn nog geen 

aankomende events. 

5. Friesland: het bestuur heeft een krans 

gelegd tijdens de Indië Herdenking op 

15 augustus. 

6. Groningen-Drenthe: er zijn nog geen 

aankomende events. 

7. Limburg: er zijn nog geen aankomende 

events. 

8. Oost: de Afdeling Oost is voornemens 

om een ‘Diner Dansant’ te organiseren 

in november aanstaande, op de ‘Knobbel’ bij Oldebroek in de historische Officierskantine. Het 

evenement is voor alle leden toegankelijk. Doorgang hangt af van de kabinetsmaatregelen. Voor 

meer informatie contacteert u de voorzitter Kol b.d. Gerard Lettinga via g.lettinga@gmail.com.  

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

dinsdagavond van de maand. 

mailto:secretaris@kvnro.nl
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/friesland/
https://www.kvnro.nl/afdelingen/groningen-drenthe/
https://www.kvnro.nl/afdelingen/limburg/
https://www.kvnro.nl/afdelingen/oost/
mailto:g.lettinga@gmail.com
https://www.kvnro.nl/afdelingen/rotterdam/
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10. Twente: er zijn nog geen aankomende events. 

11. Utrecht: op zaterdag 30 oktober staat een excursie gepland naar het Brandweer 

Opleidingscentrum Amsterdam Amstelland Schiphol (BOCAS) alwaar ook Defensie oefent. 

Tijdens de briefing en rondleiding vinden vuurbestrijdingsdemonstraties plaats. Aanmelden kan 

via utrecht@kvnro.nl.  

12. Zeeland: er zijn nog geen aankomende events. 

Oproep: Projectgroep-voorzitters voor uitwerking van de 4 domeinen uit Strategisch Plan 

Het door de AV aangenomen Strategisch Plan benoemt een aantal speerpunten en geeft invulling 

aan de missie en visie van de KVNRO. In 2025 is de KVNRO een actieve nationale en internationale 

netwerkorganisatie "voor reservisten - door reservisten". Om dit te bereiken zijn vier domeinen 

onderkend: het sociale domein, het kennisdomein, het leerdomein en het strategisch domein.  

Om de werkdomeinen uit te voeren wil het Hoofdbestuur voor elk van deze domeinen een 

projectgroep instellen. Enerzijds om te voorkomen dat het HB 'alles' zelf doet, anderzijds, en veel 

belangrijker: zorgen en borgen dat de leden zelf de ruimte krijgen betrokken te zijn, initiatief te 

nemen, invulling te geven aan de strategie en mee te bouwen aan onze mooie vereniging. 

Het HB zoekt per projectgroep een voorzitter (v/m) die de contacten met het HB onderhoudt en zorgt 

voor het vullen van haar/zijn team om snel en actief aan de slag te gaan. Voor de voorzitters zoeken 

we leden die voldoen aan het volgende profiel: 

• Zelfstarter / entrepreneur 

• Team kunnen leiden 

• Onderwerp-deskundig (dus op zijn minst affiniteit hebbend met het domein) 

• Verbinder 

• Organisatorisch sterk (samenstelling team, activiteiten, verslaglegging, contacten met en 

informatieverstrekking naar het HB enz.) 

• Bekend met de plan-do-check-act cyclus 

De aansturing van de projectgroepen en de onderlinge samenhang tussen de projectgroepen wordt 

bewaakt door het Hoofdbestuur. De Strategische Adviesraad (SAR) wordt hier nadrukkelijk bij 

betrokken.   

Heb je interesse? Meld je dan (met korte motivatie) aan bij de Secretaris van de KVNRO, via 

secretaris@kvnro.nl. 

Situatie Afghanistan – contactgegevens Veteraneninstituut 

Naar aanleiding van de situatie in Afghanistan hebben minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten 

en Commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim een brief geschreven aan het 

Veteraneninstituut voor alle veteranen. Deze kunt u lezen via de website van Defensie: 

https://www.defensie.nl/onderwerpen/veteranen/nieuws/2021/08/18/brief-aan-veteranen-over-

https://www.kvnro.nl/afdelingen/twente/
https://www.kvnro.nl/afdelingen/utrecht/
mailto:utrecht@kvnro.nl
https://www.kvnro.nl/afdelingen/zeeland/
mailto:secretaris@kvnro.nl
https://www.defensie.nl/onderwerpen/veteranen/nieuws/2021/08/18/brief-aan-veteranen-over-situatie-afghanistan


 

 3 

situatie-afghanistan. Veteranen kunnen altijd contact opnemen met het Veteraneninstituut (088-

3340000 en info@veteranenloket.nl) als ze over de situatie in Afghanistan willen praten.  

CIOR Zomercongres 

Net als vorig jaar vond het CIOR Summer Congress virtueel plaats. 

Dit jaar kwam de Council bijeen op 7 en 8 augustus. Op beide 

dagen was de animo groot. Het verslag van het Summer Congress 

staat binnenkort op de KVNRO-website.  

Vaste Commissie voor Defensie – Tweede Kamer 

Het HB volgt de politieke ontwikkelingen en dus ook wat de Tweede Kamer bezighoudt ten aanzien 

van Defensie. De commissie voor Defensie behandelt onderwerpen die gaan over het 

Defensiematerieel en -personeel, waaronder de deelname van Nederland aan vredesoperaties in 

het buitenland. De commissie voert over deze onderwerpen regelmatig overleg met de minister van 

Defensie. Voor wie meer wil weten over deze commissie, wanneer en waarover zij vergadert, zie 

https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/commissies/def.   

Symposium KVNRO – 25 november 2021 

Op 25 november vindt het KVNRO Symposium plaats met als titel ‘Coronacrisis accentueert 

noodzaak civiel-militaire samenwerking’. Het symposium staat open voor maximaal 300 fysieke 

deelnemers (mits de coronamaatregelen dit toestaan). Voor meer informatie en het 

aanmeldformulier kijkt u op https://www.kvnro.nl/2021/05/05/symposium-2021-coronacrisis-

accentueert-noodzaak-civiel-militaire-samenwerking/. Tijdens het symposium kunnen deelnemers 

een pitch geven over creatieve ideeën en ontwikkelingen binnen civiel-militaire samenwerking t.b.v. 

de nationale veiligheid. Belangstellenden die in aanmerking willen komen moeten hun onderbouwde 

idee indienen bij de symposiumorganisatie (gjludden@icloud.com) vóór 1 oktober 2021.  

Tweedaagse Militaire Prestatie Tocht (TMPT) 2021 - AFGELAST 

Even leek het erop dat de TMPT Commissie in 2021 alsnog een TMPT kon organiseren. 

Door de aanhoudende onzekerheden rondom COVID-19 en de daarmee gepaard 

gaande organisatorische uitdagingen heeft de TMPT Commissie het besluit genomen 

om ook in 2021 de TMPT niet door te laten gaan. De TMPT 2021 komt hiermee te 

vervallen. De volgende TMPT vindt plaats op 24 en 25 mei 2022. 

Openen bijlagen bij emails van de KVNRO – wordt aan gewerkt 

Eerder meldden wij u dat we onderzoeken hoe we de functionaliteit van emails van de KVNRO 

kunnen verbeteren zodat bijlagen bij emails (zoals deze Nieuwsbrief) wel altijd goed te openen zijn. 

De hoofdwebmaster is hiervoor in gesprek met de maker van het emailprogramma. Hopelijk hebben 

we binnenkort goed nieuws voor u. 

https://www.defensie.nl/onderwerpen/veteranen/nieuws/2021/08/18/brief-aan-veteranen-over-situatie-afghanistan
mailto:info@veteranenloket.nl
https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/commissies/def
https://www.kvnro.nl/2021/05/05/symposium-2021-coronacrisis-accentueert-noodzaak-civiel-militaire-samenwerking/
https://www.kvnro.nl/2021/05/05/symposium-2021-coronacrisis-accentueert-noodzaak-civiel-militaire-samenwerking/
mailto:gjludden@icloud.com
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Kandidaten gezocht voor vertegenwoordigingsorgaan ABP 

In het voorjaar van 2022 vinden verkiezingen plaats voor nieuwe leden van het 

verantwoordingsorgaan van het ABP. Als deelnemer of gepensioneerde bij het ABP kunt u zich 

kandidaat stellen. Dan kan individueel, maar ook via de KVNRO. Meer informatie vindt u op 

https://www.abp.nl/over-abp/onze-organisatie/verantwoordingsorgaan. U kunt zich opgeven bij Maj 

Jan Haitsma (janhaitsma@hotmail.com). Uw naam wordt dan doorgegeven aan het CMHF dat voor 

de KVNRO en de andere aangesloten verenigingen de verkiezingen coördineert. 

Werving leden bij Koninklijke Marine Reserve 

De KVNRO heeft binnenkort een vervolggesprek met de Koninklijke Marine Reserve over de 

mogelijkheid om leden te werven bij evenementen of na afloop van opleidingen voor 

reserveofficieren. We hopen t.z.t. nieuwe leden van de KMR te kunnen verwelkomen. 

Esports via de KVNRO  

In de vorige Nieuwsbrief deed het HB een oproep aan haar leden voor een heus KVNRO Esports-

team. Hier is al een aantal aanmeldingen op binnen gekomen. Aanmelden kan nog steeds, bij LTZ2 

Wouter de Wijs via secretaris@kvnro.nl.   

 

 

 

 

Erecouloir Prinsjesdag 21 september 2021 – AFGELAST 

Het in de vorige Nieuwsbrief aangekondigde Erecouloir van het Veteranen Platform tijdens 

Prinsjesdag 2021 gaat helaas niet door.  

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

Door uw gegevens achter te laten op de website www.zorgzaam.nl/kvnro kunt u 

geheel vrijblijvend kans maken op een tas met artikelen, de Zorgzaam-goodiebag. 

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.  

Korpsherdenking op Grebbeberg 

Op 4 augustus jl. hield het Korps Nationale Reserve haar jaarlijkse herdenking bij het monument 'Als 

't Moet' op militair Ereveld Grebbeberg. Bij deze ceremonie werden de gevallen vrijwilligers herdacht 

https://www.abp.nl/over-abp/onze-organisatie/verantwoordingsorgaan
mailto:janhaitsma@hotmail.com
mailto:secretaris@kvnro.nl
http://www.zorgzaam.nl/kvnro
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en is stilgestaan bij de oprichting van het Korps en haar traditievoorgangers. Het in 1984 opgerichte 

Korps zet de traditie voort van de in 1914 opgerichte Vrijwillige Landstorm en de in 1948 opgerichte 

Nationale Reserve. Op 4 augustus 2021 was het 107 jaar geleden dat de Nederlandse regering 

besloot tot oprichting van de Vrijwillige Landstorm. Deze was bedoeld om vrijwilligers de kans te 

geven dienst te nemen om in 1914 tijdens de mobilisatie van de Eerste Wereldoorlog ons land te 

helpen beschermen. Korpscommandant luitenant-kolonel Hans Berding opende de ceremonie met 

een toespraak. Daarna droeg ceremoniemeester kapitein Ayelt Gijzen een bijzonder verhaal voor 

van een gevallen landstormer. Deze vrijwilliger is postuum onderscheiden met het Bronzen Kruis 

voor zijn dappere laatste optreden voordat hij om het leven kwam. Vervolgens besteedde 

Aalmoezenier Niek Nijhuis in een buitengewone toespraak aandacht aan een landstormer die in de 

meidagen van 1940 gevallen is nabij Dordrecht. Kransen werden gelegd namens de Koninklijke 

Landmacht, Het Korps Nationale Reserve, het Instituut Inspecteur Generaal der Krijgsmacht, de 

Stichting de Nationale Landstorm Commissie, de gemeente Rhenen en de Oorlogsgravenstichting. 

Onder leiding van Paradecommandant majoor Cees Spee werd een strakke en mooie ceremonie 

gehouden.  

Benoeming Maj Jan Haitsma – bestuurslid ledenraad GOV MHB 

Het HB heeft besloten zijn HB-lid Maj Jan Haitsma te benoemen tot bestuurslid van de ledenraad 

van GOV MHB, de Gezamenlijke Officieren Verenigingen & Middelbaar en Hoger Burgerpersoneel 

bij Defensie. 

In Memoriam – Eddie Moret en Rob Trietsch 

Het HB heeft helaas moeten vernemen dat Eddie Moret uit Den Haag en Rob Trietsch van de 

Afdeling Oost zijn overleden. Onze gedachten gaan uit naar hun familie en naasten. 

Landelijke Korpsdag Korps Nationale Reserve – zaterdag 2 oktober 2021 

Op de Generaal Winkelman Kazerne te Harskamp vinden dit jaar drie activiteiten plaats: de 

Landstormcup (LSC), een informatie-demonstratie bijeenkomst en diverse shows op het 

Federatieplein. Omdat de Natresbataljons dit jaar 25 jaar bestaan is een speciale coin gemaakt. 

Iedere bezoeker ontvangt een coin bij het bezoek aan de Historische Collectie.  

 

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

