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Highlights
 Seminardag

 Openingsspeech door plv SG NATO
 Presentaties rondom het thema Oekraïne door vooraanstaande sprekers

 CIOR COUNCIL
 Een council met veel besluitvorming, waaronder

 Aanpassing van de CIOR-organisatie om daarmee slagvaardiger te worden
 Financiële discussies
 Denemarken als CIOR presidency in periode 2026-2028

 Terugkoppeling van de committee’s
 Young Reserve Officers Seminar in maart 2023
 Voorbereidingen voor het Summer Congress
 Aanbod vanuit de Cyber Committee om de eigen ICT-middelen te beoordelen
 Nieuwe leden gezocht voor Legal en Stratcom committees

 Vooruitblik naar de komende events



•

• Albania

• Austria

• Belgium

• Canada

• Czech Republic

• Denmark

• Estonia 

• Finland

• France

• Germany

• Greece

• Hungary

• Netherlands

• Norway

• Portugal

• Romania 

• Spain

• Sweden

• Switzerland

• United Kingdom

• United States
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Presense



CIOR Seminar
 Introductie

 LtCol (EST) Toomas Luman – President of CIOR
 LtCol (NOR) Johan Storm Munch – President of CIOMR
 Brig Gen (DNK) Charlotte Ployart Wetche – President of NFRC

 Seminar speakers
 Mircea Geoana – Nato Deputy Secretary General
 General Riho Terras – Member of European Parliament  Russion Imperialism, Ukraine and the west (*)
 Edward Lucas – Security Expert
 LtCol Jamie Monument – Training and support to the Armed Forces of Ukraine (*)
 Kenneth Myrup (DAN) -

(*) Presentatie beschikbaar op www.kvnro.nl



CIOR Counsil – 1/3
 Administratieve zaken

 Update over CIOR Bank Accounts en CIOR Office

 Besluitvorming op vooraf verstuurde vraagstukken
 Ontnemen van stemrechten voor CIOR-leden met een betalingsachterstand (AANGENOMEN met 16 stemmen voor)
 Staken van achterhalen van betalingsachterstanden van voor 2023 (AANGENOMEN met 19 stemmen voor)
 Aanpassing van CIOR BYLAW 8 met als doel om het aantal committees samen te voegen (AANGENOMEN met 14 stemmen voor)
 Verhogen van het CIOR lidmaatschapsgeld om hiermee een inflatiecorrectie door te voeren (AANGENOMEN met 12 stemmen voor)

 Sinds 1998 is geen lidmaatschapsverhoging doorgevoerd
 Nederland heeft zich onthouden van een stem, omdat we op moment van stemmen niet kunnen instaan voor landen met een beperkter budget

 Goedkeuring op het budget voor het komende loopjaar (AANGENOMEN met 17 stemmen voor)
 Met restrictie dat de MILCOMP en CLA kosten gefinancieerd worden in de fee

 Motie voor financial guidelines (AANGENOMEN met 20 stemmen voor)
 Financiële controle door Marie Claire (AANGENOMEN Met 20 stemmen voor)
 Denemarken als presidency CIOR voor periode 2026-2028 (AANGENOMEN met 20 stemmen voor)

 Inclusief de rollen: President: Lkol Bak en Secretary General: maj Astrup

 Mogelijkheid om CIOR Honorally badge te dragen voor oud Presidents en SGs (AANGENOMEN met 18 stemmen voor)



CIOR Counsil – 2/3

 Committee reports
 YRO – Young Reserve Officers

 YRO Seminar eind maart 2023 in Brno – Tjechië. Een uitgelezen kans voor jonge officieren om internationale ervaring op te doen
 YRO Workshop tijdens het Summer Congress

 Cyber
 Terugkoppeling van eerste International Cyber Event (ICE) in november 2022
 Voorstel om met leden de eigen CIOR ICT omgeving te beschouwen vanuit een Cyber perspectief

 CIMIC – Cival Military Coorperation
 Voorbereidingen van de CIMEX tijdens het Summer Congress in volle gang 
 Thema gaat waarschijnlijk over de oorlog in Oekraïne

 MILCOMP – Military Competition
 Voorbereidingen verlopen voor de uitvoering van MILCOMP tijdens het Summer Congress

 CLA – CIOR Language Academy
 De committee is nog steeds op zoek naar “native” docenten voor STANAG Engels/Frans
 Daarnaast is de committee op zoek naar hosting locaties, zowel Spanje, Engeland, Roemenië als Griekenland bieden aan om dit te verzorgen



CIOR Counsil – 3/3
 Committee reports

 LEGAL
 Door beperkte beschikbaarheid binnen de committee weinig voortgang op de gestelde doelen
 De committee is op zoek naar nieuwe juristen die aan willen haken
 Aan de slag met herijking van diverse juridische documenten voor onder andere MILCOMP en YROW

 DEFSEC
 LtCol Bobby Hollis als nieuwe voorzitter per 02.02.2023
 Doelen: opzetten nieuwe strategie voor 2026-2030 (concept gereed IBM 2/4) en uitlijning van CIOR trainingen met CCP

 OUTREACH
 Samen te voegen met DEFSEC tot één committee.

 STRATCOM
 Stratcom is aan de slag met FaceBook en de CIOR website. 
 Leden komt vooral uit Estland en Finland. 
 De committee is op zoek naar nieuwe leden
 Voorstel aangenomen om te komen tot een samenvoeging met SYMPOSIUM en SEMINAR om te komen tot een nieuw committee Strategy and Communication

 SYMPOSIUM
 Voorbereidingen lopen voor het symposium tijdens het Summer Congress
 Keynote speaker is aangetrokken
 Thema rondom security issues binnen de Baltische zeeregio
 Voorstel aangenomen om te komen tot een samenvoeging met STRATCOM en SEMINAR om te komen tot een nieuw committee Strategy and Communication

 SEMINAR
 Voorstel om de opzet aan te passen en seminar voorafgaand aan de Mid Winter Meeting uit te voeren
 Voorstel aangenomen om te komen tot een samenvoeging met STRATCOM en SYMPOSIUM om te komen tot een nieuw committee Strategy and Communication
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Upcoming events

• Maart 2023 YROS – Brno [CZE]

• MEI 2023 In Between Meeting 2/4 – Tallinn [EST]

• Juni 2023 Summer Congress – Helsinki [FIN]

• November 2023 In Between Meeting ¾ - Stockholm [SWE]


