CIOR | Mid-Winter Meeting
29th – 30st January 2022

Highlights


CIOR heeft een guideline finance als werkdocument goedgekeurd






Nederland levert voorzitter voor working group Cyber







Na een periode van fijnslijpen ligt er een guideline CIOR finance op tafel.
Deze guideline beschrijft de financiële planning en control cyclus van CIOR.
Het document is nu als werkdocument geaccepteerd door de Council en wordt de komende vergadering goedgekeurd als de
laatste controles zijn uitgevoerd.

De Cyber working group ressort onder de committee DEFSEC.
Vanuit de NLD delegatie heeft maj Reimer van der Vlugt de voorzitterrol op zich genomen.
Maj van der Vlugt betrekt zo snel mogelijk andere nationaliteiten om deze working group verder vorm te geven.
Deze working group geeft mogelijkheden voor NLD cyberreservisten om te leren of een bijdrage te leveren in internationaal
verband.

Seminar over Noord-Afrika





De working group Seminar onder leiding van lkol Hans Garrels organiseert op 8 februari een seminar over Noord-Afrika.
Twee gerenomeerde sprekers nemen deelnemers virtueel mee in de huidige (militaire) ontwikkelingen.
Op basis van goedkeuring van CIOR Counsil is dit seminar kostenloos voor deelnemers.
Op www.kvnro.nl staat nadere informatie en de mogelijkheid om aan te melden.
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Overview


Net als de vorige CIOR overleggen, vond de Mid Winter Meeting virtueel plaats.



De eerste dag stond vooral in het teken van council gerelateerde zaken. Details van de bespreekpunten
staan op pagina 5.



Tijdens de tweede dag gaven de voorzitters van de diverse committees een update. Pagina 6 en 7 tonen
aanvullende informatie.



Tot slot staan op pagina 8 de eerstvolgende CIOR events.
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Presence
Albania*

Germany

Sweden

Austria

Greece

Switzerland

Belgium

Italy

Turkey*

Bulgaria

Moldova*

United Kingdom

Canada

Netherlands

United States

Croatia

North Macedonia

Czech

Portugal

Denmark

Norway

Estonia

Romania

Finland

South Africa

France

Spain

*HoD currently unknown
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Concil (dag 1)


Huidige ontwikkelingen NRFC






Council onderwerpen







Membership matters
Financiën: goedkeuring van de guideline finance als werkdocument
Future leadership

Strategisch plan
Komende presidencies




Ook NRFC is genoodzaakt om meetings virtueel te houden
Corona-maatregelen hebben hun impact op bijvoorbeeld de NATO School in Oberammergau, maar ook op de toekomstige
meetings.
Besproken zijn de toekomst voor NRFC en daarbinnen specifiek het Working plan 2022-2024.

Nederland bood de reservering aan om de Presidency van 2024-2026, inclusief de zomer en winter congressen, te organiseren

Samenwerking van met andere organisaties




CIMOR
CISOR
NATO Shape
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Updates van committees en
werkgroepen (1/2)


Stratcom





Outreach





Afstemming met inactieve leden
Onderzoek naar potentieel nieuwe leden: Marokko en Algerije

DEFSEC





Communicatieplan 2022-2024 gereed
Communicatie via website, Twitter en LinkedIn

DefSec strategie document opgeleverd, inclusief concreet stappenplan
Planning van congres met twee van de volgende thema’s: Emerging technology, Migrations, Crisis response and pandemics.
Cyber and AI, Access to critical resources, Knowledge based economy, knowledge warfare, Spaece and beyond.

Cyber




Geen voorzitter meer in de working group
NLD biedt aan om het voorzitterschap op te nemen en de working group nieuw leven in te blazen
De Council accepteert het voorstel
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Updates van committees en
werkgroepen (2/2)


Seminar




YRO





Terugkoppeling van de virtuele workshop (YROW) tussen 6 en 8 augustus 2021
Een nieuwe workshop wordt gepland in juni 2022, het concept programma is hiervoor gereed. Dit programma kent allerlei
interessante thema’s, zoals NATO Simulation, Mental Health Awareness and Strategies, Diversity Challenges and Ukraine

CLA





Op 8 februari een kort seminar met twee sprekers over het thema Noord-Afrika

Summer academy is in planning; uitvoering voorafgaand aan het Summer Congress in Athene
De committee is op zoek naar reservisten die taalles (FRA/ENG) kunnen geven

MILCOMP




De MilComp activiteiten zijn in planning; uitvoering voorafgaand aan het Summer Congress in Athene
Er zijn 5 leden voor de technische jury
NLD ploeg is in training hiervoor; de verwachting is dat er 40 teams aanwezig zijn
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Upcoming events
8 februari Seminar “Noord-Afrika” [virtueel]
2-6 apr 2022 In Between Meeting –Wilhelmshaven [GER]
31 jul/ 06 aug 2022 Summer Congress – Athene [GRE]
• CLA start op 16 jul
• MilComp start op 26 jul
• YROW start op 27 jul
• 26-30 jun 2023 Summer Congress – Helsinki [FIN]
• Jun/jul 2024 Summer Congress – Estland [EST]
•
•
•

Pagina 8

