Secretarieel Jaarverslag 2015.
Algemeen.
Het ledental daalde dit jaar met ongeveer tien procent. Van twaalf leden had de vereniging
het overlijden te betreuren, waaronder kolonel b.d. E.H. Lensink, drager van de Prins
Mauritsmedaille. Slechts drie nieuwe leden konden worden verwelkomd.
De gestaag dalende contributie- inkomsten, de gebleken onmogelijkheid van het aantrekken van
adverteerders voor ARMEX en het (als gevolg van bezuinigingen) wegvallen van subsidies en
vrijwel alle andere vormen van facilitering door Defensie stelden de KNVOL in toenemende
mate voor een structureel financieel probleem.
Op 30 november 2104 had het hoofdbestuur besloten de Prins Mauritsmedaille ter gelegenheid
van het 100-jarig bestaan van het Korps Nationale Reserve toe te kennen aan dit Korps; de
uitreiking daarvan vond plaats op 11 april.
Het rapport van de Werkgroep Toekomst KNVOL (ingesteld tijdens de Algemene Vergadering
2014) werd eind augustus uitgebracht. Het hoofdbestuur bleek vrijwel alle daarin gedane
aanbevelingen te kunnen overnemen. Een samenvatting van het rapport en de reactie van het
hoofdbestuur daarop zijn op de KNVOL-website geplaatst, van welk feit mededeling werd
gedaan bij het verenigingsnieuws in ARMEX.
Algemene Vergaderingen.
De reguliere Algemene Vergadering vond plaats op 14 april in de Generaal-majoor De Ruijter
van Steveninck Kazerne te Oirschot.
De voorzitter, aftredend en na twee termijnen statutair niet herkiesbaar, verzocht om praktische
redenen om verlenging van zijn mandaat met nog één jaar; de vergadering ging hiermee akkoord.
Wegens het aflopen van hun benoemingstermijn traden de heren P.R. Klop en P.P.B. Greup uit
het hoofdbestuur. Voormalig regio-vertegenwoordiger Noord prof. dr. J.L.N. Roodenburg werd
gekozen als lid van het hoofdbestuur, met als specifieke taak het voorzitterschap van het
curatorium van de bijzondere leerstoel vanwege de KNVOL en het onderhouden van de contacten
met de Universiteit Utrecht. Hoofdbestuurslid mevrouw B. Hamstra aanvaardde de benoeming tot
plaatsvervangend voorzitter. De heer P.R. Klop zal in afwachting van de invoering van een met de
financiële administratie geïntegreerd systeem de ledenadministratie blijven verzorgen.
Als lid van de kascontrolecommissie voor 2015 en 2016 werd benoemd de heer E. Jaspers.
Een buitengewone Algemene Vergadering vond plaats op 27 november in de Kromhoutkazerne
te Utrecht. Aldaar werd besloten om het magazine ARMEX met ingang van 2016 uitsluitend nog
in digitale vorm uit te brengen en de minimumcontributie weer te verlagen tot € 30,00 (voor
jeugdleden: € 20,00) per jaar.
Activiteiten hoofdbestuur.
Het hoofdbestuur kwam achtmaal in vergadering bijeen, steeds in de Kromhoutkazerne te Utrecht.
Een aantal leden van het hoofdbestuur was aanwezig op het afsluitende symposium van de
viering van 200-jarige bestaan van de Koninklijke Landmacht op 8 januari te Stroe
(“Grensverleggen is ….. logisch”) en verzorgde daar met het oog op vergroting van de
naamsbekendheid en ledenwerving ook een KNVOL-stand.
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De voorzitter reikte op 11 april in het Nationaal Militair Museum te Soesterberg de aan het Korps
Nationale Reserve toegekende Prins Mauritsmedaille tijdens een landelijke Korpsbeëdiging uit
aan de Korpscommandant.
Leerstoel.
Ook in het jaar 2015 heeft onze bijzonder hoogleraar, professor dr. J. Hoffenaar, zijn
werkzaamheden weer naar volle tevredenheid verricht. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af
en wegens de vigerende regelgeving kan hij niet voor een derde termijn worden aangesteld. De
Universiteit Utrecht heeft echter aangegeven hem via een interne regeling graag als hoogleraar te
willen behouden. Over het instellen van een bijzondere leerstoel vanwege de KNVOL met een
nieuwe leeropdracht is overleg gaande met de Universiteit Utrecht en met het Nederlands
Instituut voor Militaire Historie.
ARMEX.
Ook dit jaar is de hoofdredacteur en met zijn team er weer in geslaagd de hoge kwaliteit van ons
onafhankelijk defensiemagazine te handhaven. Door het om financiële redenen terugbrengen van
de verschijningsfrequentie van zes nummers (van 32 pagina’s) naar vier nummers (van 24
pagina’s) per jaar werd soms plaatsgebrek ervaren, bijvoorbeeld voor het verenigingsnieuws.
Hoewel met ingang van 2015 in zee werd gegaan met een (goedkopere) drukker gelieerd aan een
gerenommeerd advertentieacquisitiebedrijf, bleek uiteindelijk helaas geen enkele advertentie te
kunnen worden geworven. Omdat met het blijven uitgeven van ARMEX in gedrukte vorm het
maken van een sluitende begroting niet mogelijk bleek, werd besloten het magazine met ingang
van 2016 uitsluitend nog in digitale vorm op de KNVOL-website het licht te doen zien Zie
hierboven). In principe zal weer zesmaal per jaar een verzameling artikelen op de website worden
geplaatst maar indien de actualiteit dit wenselijk maakt kan dat ook vaker het geval zijn. Gelet op
de doelstellingen van de KNVOL zal eenieder vrijelijk toegang kunnen krijgen tot de website en
alle daar geplaatste artikelen kosteloos kunnen inzien en desgewenst ook downloaden, afdrukken
of doorsturen. Het is de bedoeling dat de leden van de KNVOL (en ook de personen en instanties
die voorheen het blad gratis ontvingen) er met een e-mailbericht van op de hoogte worden gesteld
wanneer een nieuwe ARMEX op de website is geplaatst.
Herdenkingen / excursies.
Op 4 mei was namens het hoofdbestuur de vice- voorzitter aanwezig bij de Nationale Herdenking
in Amsterdam terwijl bij de herdenkingsplechtigheid op de Grebbeberg namens de KNVOL een
krans werd gelegd door de heren S.H. Steendam, lid Hoofdbestuur en C. de Groen.
Op 10 mei vertegenwoordigde de heer P.R. Klop de KNVOL bij de herdenking van de Slag om
Ypenburg.
Op 30 september werd door de regiovertegenwoordiger Zuid een excursie georganiseerd naar
de Veiligheidsregio Zuid (VRZ) te Vlissingen. Om organisatorische redenen konden daaraan
slechts negentig personen deelnemen (waaronder vijftig KNVOL-leden) maar het aantal
aanmeldingen bedroeg meer dan 120!
Een door de regiovertegenwoordiger Oost voor 13 oktober geplande excursie naar het Joint
ISTAR Commando in de Generaal Winkelmankazerne (Harskamp) moest vanwege wijzigingen in
het oefenprogramma van Defensie helaas worden verschoven naar 19 februari 2016.
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Themadag.
Vanwege een ernstige ziekte was de voorzitter van de Stichting Organisatie Themadagen Vrede
en Veiligheid, generaal-majoor b.d. mr. drs. C. Homan, in 2015 helaas niet in staat zijn
werkzaamheden te verrichten. Voor de secretaris van deze stichting, die in de tweede helft van
2014 zijn functie plotseling ter beschikking stelde, kon nog geen opvolger worden gevonden en
hetzelfde geldt voor het tijdens de Algemene Vergadering 2015 reglementair afgetreden studentlid van het hoofdbestuur de heer P.P.B. Greup. Derhalve moest in het jaar 2015 worden afgezien
van het organiseren van een themadag.
P.C. Dijkgraaf,
Secretaris van de KNVOL.
Aldus goedgekeurd door het hoofdbestuur van de KNVOL op 10 december 2015.
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