Verslag Algemene Vergadering 2016
De vergadering werd gehouden op donderdag 19 mei 2016 in het ECHOS-Home “De
Schakel” bij de Generaal Spoorkazerne in Ermelo. Inclusief de leden van het hoofdbestuur
waren er 27 leden, waarvan één vergezeld door zijn echtgenote.
De deelnemers werden vanaf 10.00 uur ontvangen met koffie/thee en cake. Er was militair
vervoer van en naar het station van Ermelo beschikbaar.
Opening
Nadat de commandant van de Koninklijke Militaire School, de kolonel INF A. W., een ieder
welkom had geheten, opent de voorzitter de vergadering om 10.30 uur. Ook hij heet de
aanwezigen welkom, met een speciaal woord voor de meegekomen echtgenote, de
ereleden C.H.C. J., P.R. K. en F.M. W., het lid van de Algemene Raad P.A.C. B. v. B., onze
bijzonder hoogleraar Prof. dr. J. H., onze regio-vertegenwoordiger Noord- en Zuid-Holland
M.M.W. K. en – last but not least – de Prins Mauritsmedailledrager H.F. de B.
Bericht van verhindering werd ontvangen van hoofdbestuurslid J.L.N. R., de leden van de
Algemene Raad H.H. H. en B.J.M. v. V. tot V., de regio-vertegenwoordigers drs. T.J. B. en
C.H.J. V., van het lid van de kascontrolecommissie de heer E. J. alsmede van nog 15
andere leden.
Er zijn geen ingekomen stukken.
Verslagen
De verslagen van de Algemene Vergadering 2015 en de Buitengewone Algemene
Vergadering 2015 geven geen aanleiding tot vragen of opmerkingen en worden
ongewijzigd goedgekeurd. Hetzelfde geldt voor het secretarieel Jaarverslag 2015 met dien
verstande, dat op 4 mei de krans bij de Grebbeberg-herdenking werd gelegd door de heren
S.H. S. (lid van het hoofdbestuur) en C. de G.
Staat van de vereniging en haar perspectieven voor de toekomst
De voorzitter stelt dat de doelstellingen van onze vereniging op dit moment actueler zijn
dan ooit. Hij illustreert dit aan de hand van het Nederlandse beleid ten aanzien van onze
defensie sinds het verschijnen van het rapport “Clingendael’ s” visie op de krijgsmacht van
de toekomst” in maart 2013. De aan de krijgsmacht ter beschikking te stellen financiële
middelen zou moeten worden bepaald door de haar toebedeelde taken, voortvloeiende uit
de gekozen doelstellingen. In plaats daarvan werd het budget echter steeds bepaald door
de gestelde bezuinigingseisen. In 2014 werd door de NAVO-lidstaten (dus óók door
Nederland) afgesproken het defensiebudget binnen tien jaar (2019) weer naar minimaal
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2% van het BBP te brengen. Momenteel wordt aan Defensie in Nederland slechts 1.14%
van het BBP besteed. Dit percentage is des te beschamender omdat dit nauwelijks 0,9 %
zou bedragen indien een aantal kostenposten buiten beschouwing wordt gelaten die in alle
andere NAVO-landen niet worden meegeteld, zoals die pensioenen en wachtgelden, de
Kustwacht en voor een aantal taken van de Koninklijke Marechaussee. In maart
jongstleden liet de Minister van Defensie weten dat de komende jaren 2 miljard euro extra
zou moeten worden uitgetrokken om de uitgaven voor onze krijgsmacht op te trekken tot
1,43% van het BBP, het gemiddelde van alle NAVO-bondgenoten. Het bedrag van 220
miljoen euro extra dat Defensie in de laatste Miljoenennota werd toebedeeld is echter zelfs
voor de prijscompensatie onvoldoende. Recent rapporteerde de Algemene Rekenkamer
dat 40% van de krijgsmacht niet naar behoren functioneert en dat zij sinds eind vorig jaar
niet meer volledig kan voldoen aan haar meest fundamentele inzetbaarheidsdoelstelling:
de verdediging van het eigen en bondgenootschappelijke grondgebied. Er is wat onze
krijgsmacht betreft sprake van een structureel gebrek aan evenwicht tussen taken en
middelen. Dit probleem laat zich niet oplossen door een zoveelste “reorganisatie”. Een
krijgsmacht met de vereiste expertise en capaciteiten behoeft consistentie en continuïteit.
De voorzitter deelt mede voornemens te zijn namens de vereniging een brief te doen
uitgaan naar de Minister van Defensie, waarin – refererend aan het bovenstaande – de
hoop wordt uitgesproken dat zij de collega’s in het kabinet kan overtuigen van de noodzaak
van een krijgsmacht zoals beschreven in de Defensienota 2013: een krijgsmacht die zo
goed mogelijk moet kunnen omgaan met diffuse dreigingen en risico’s, die voorbereid is op
een scala aan inzetmogelijkheden in alle fasen van een conflict en die ook betaalbaar is
(zowel nu als op de lange termijn). Wellicht zou de heer B. v. B. willen overwegen om deze
brief als voorzitter van de Algemene Raad mede te ondertekenen.
De heer C. de G. zou liever “verwachting” uitgesproken zien dan “hoop”.
De heer A.E. de R. geeft in overweging de brief op onze website te plaatsen en ook te
verzenden aan de leden van de Vaste commissie voor Defensie van de Tweede Kamer en
aan de leden van de Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en
Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van de Eerste Kamer; en waarom in afschrift niet ook
aan de minister-president, die immers óók de verklaring van Wales heeft ondertekend.
Ook de heer J.L. E. adviseert om de publiciteit te zoeken; hij vreest dat er anders weinig
méér zal gebeuren dan het ontvangen van een beleefd antwoord.
De voorzitter antwoordt dat hij als vervolgactie in gedachten had om twee weken na het
verzenden van de brief contact op te nemen met de minister met het verzoek om een
persoonlijk gesprek. Een verslag van dit gesprek zou dan in ARMEX gepubliceerd kunnen
worden. Dit lijkt hem een wat nettere gang van zaken.
De heer R.W.M. van B. meent dat de brief ter kennisname zou moeten worden gestuurd
aan alle instanties die ertoe doen; dit zou voor de minister heel goed ondersteunend
kunnen zijn.
De heer P.A.J. B. stelt voor om aan de minister-president een aparte brief te verzenden,
waarin met het oog op de Rijksbegroting aandacht wordt gevraagd voor Defensie en
waarin hem wordt verzocht zich voor een adequate krijgsmacht in te zetten. Ook pleit hij
voor een plan de campagne: er zou een commissie moeten komen die namens de
vereniging onmiddellijk kan reageren op de Defensie- nota of actuele vraagstukken. Ook bij
de vervanging van onze onderzeeërs dreigt weer het gevaar dat (te) grote investeringen
ten koste gaan van operationele inzet. Verder zou hij de door de voorzitter voorgestelde
brief aan de minister wel wat pittiger geformuleerd willen zien. De inzetbaarheid van de
Nederlandse krijgsmacht is op dit moment onder de maat en dit tekort schieten is zowel in
nationaal als internationaal opzicht gevaarlijk. En als fatsoenlijke natie dient Nederland zich
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aan gemaakte afspraken te houden en verplichtingen die zijn aangegaan na te komen. Het
verdient naar zijn mening aanbeveling om altijd méér te vragen dan je krijgt (dat geeft ook
de ander speelruimte) en om in de politiek nooit te ondersteunen wat je niet echt goed vindt
(dat geeft namelijk steun aan verkeerd beleid).
De voorzitter stelt voor, dat de secretaris binnen een week een “pittiger” geformuleerd
concept van de brief aan de heer B. v. B. doet toekomen. Na verwerking van diens
eventuele wijzigingen en/of aanvullingen zal de brief dan worden verzonden.
De vergadering laat door een spontaan applaus haar instemming hiermee blijken.
De heer J. H. waarschuwt voor een dubbele agenda bij het gesprek met de minister. Naar
hij begreep wil de voorzitter immers twee dingen bereiken: steun voor een adequate
krijgsmacht en (dienstentechnische) ondersteuning van de vereniging “Ons Leger”.
Wat de toekomst van de vereniging betreft wijst de voorzitter erop dat 2016 het eerste jaar
is dat ARMEX in principe niet meer in gedrukte vorm wordt uitgegeven. Het lijkt dus
verstandig, de evaluatie van dit “proefjaar” af te wachten. De eerste digitaal verschenen
nummers van ARMEX werden goed ontvangen en het ledenverlies als gevolg van de
digitalisatie van ARMEX (ca 100) bleek minder groot dan gevreesd. Voor dit jaar kan een
sluitende begroting worden gepresenteerd terwijl de mogelijkheden van sponsoring zeker
nog niet ten volle zijn benut. Gezien ook de reeds gememoreerde actualiteit van onze
doelstellingen ziet hij op dit moment dan ook géén reden om te stoppen met de vereniging.
Financiële zaken
De penningmeester geeft een toelichting op de exploitatierekening 2015 en de balans per
ultimo 2015.
De contributie-inkomsten waren in 2015 iets lager dan begroot als gevolg van de
contributieverlaging waartoe werd besloten. Het bedrag aan ontvangen rente was lager
door de lage rentestand. De advertentieopbrengsten van ARMEX waren helaas nihil. De
drukker was gelieerd aan een bureau voor advertentie- werving maar dit
samenwerkingsverband werd zonder de KNVOL daarvan tijdig in kennis te stellen
beëindigd.
Aan de uitgavenkant waren de verzendkosten van ARMEX hoger dan begroot; de vorige
drukker (in België) bleek een uiterst gunstig contract met PostNL te hebben en buitendien
niet BTW- plichtig te zijn. Als gevolg van de hogere verzendkosten en het wegvallen van
advertentieopbrengsten was het uitbrengen van ARMEX ruim € 4.200 duurder dan begroot.
Door het betrachten van zuinigheid aan de uitgavenkant kon dit in de breedte van de
exploitatie enigszins worden gecompenseerd, zodat het boekjaar kon worden afgesloten
met een verlies van € 655,00.
De balans vermeldt per ultimo 2015 een vordering van € 3.752,00 vanwege het afsluitende
symposium voor de viering van KL 200; inmiddels resteert van deze vordering nog slechts
€ 902,00 en ook dit bedrag is onderweg. Het eigen vermogen blijft schommelen tussen de
€ 36.000 en € 37.000.
Bij afwezigheid van de heer E. J. leest de secretaris het door eerstgenoemde ondertekende
proces-verbaal van de kascontrolecommissie voor, waarin verslag wordt gedaan van het
onderzoek ten huize van onze ledenadministrateur de heer P.R. K. op 6 mei 2016.
Conform het advies van de kascontrolecommissie verleent de vergadering onder het
complimenteren van de penningmeester het hoofdbestuur bij acclamatie decharge voor het
in 2015 gevoerde financiële beleid.
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De voorzitter spreekt een woord van dank uit jegens de heer E. J., die deel zal blijven
uitmaken van de kascontrolecommissie voor 2016. De heer R. K., ter vergadering
aanwezig, was door het hoofdbestuur bereid gevonden zitting te nemen in de
kascontrolecommissie 2016 en wordt door de vergadering bij acclamatie als tweede lid
daarvan benoemd.
Vervolgens geeft de penningmeester een toelichting op de begroting voor 2016.
De contributie-inkomsten werden lager ingeschat dan vorig jaar binnenkwam vanwege de
vastgestelde contributieverlaging en het ledenverlies door de digitalisering van ARMEX.
Tegenover ruim € 7.500 minder inkomsten ten opzichte van vorig jaar staat een besparing
van bijna € 11.000 op de exploitatie van ARMEX. De overige uitgaven zijn zo’n € 2.500
hoger begroot. Al met al kon tot een sluitende begroting worden gekomen.
In de post “Investering Website” van € 1.500 is begrepen het bedrag van € 750 dat jaarlijks
aan EDITOO moet worden betaald voor toegang tot de voor het uitbrengen van ARMEX
noodzakelijke software.
Van ieder nummer van ARMEX worden in ieder geval tien exemplaren op papier gedrukt
(onder meer t.b.v. het archief). Bij hoge uitzondering zouden leden een gedrukte versie van
ARMEX kunnen blijven ontvangen, waarbij de extra drukkosten en verzendkosten zouden
moeten worden doorberekend. Uitgaande van zes nummers van ARMEX per jaar zou dat
neerkomen op € 20,00 per jaar bovenop de normale contributie. Meer dan tien à vijftien van
dergelijke uitzonderingen zou het hoofdbestuur echter niet willen maken.
De heer C. de G. meent dat het veel goedkoper zou zijn indien het hoofdbestuur deze
nummers zelf zou uitprinten en versturen.
De heer J.L. E. merkt op dat gedrukte exemplaren het voordeel hebben dat zij ergens
kunnen worden neergelegd, bijvoorbeeld in bibliotheken.
Ook de heer R.W.M. van B. pleit voor een groter aantal gedrukte exemplaren, met een
selectieve verzendlijst; zo lijkt het hem niet waarschijnlijk dat Kamerleden e.d. ARMEX
digitaal lezen.
In antwoord op een vraag van de heer C. de G. antwoordt de penningmeester dat voor
ruim 100 leden de digitalisering van ARMEX reden was hun lidmaatschap op te zeggen; de
voorzitter vult aan dat deze leden nog een laatste maal zullen worden benaderd met het
verzoek om hun besluit te heroverwegen. Met betrekking tot het werven van nieuwe leden
is het afgelopen decennium zo ongeveer alles zonder weinig succes geprobeerd. De hoop
is wat dat betreft nu vooral gevestigd op onze website.
De heer C. de G. acht het ledenverlies toch alarmerend en wijst erop, dat in het verleden
een ledental van 350 genoemd is als kritische ondergrens; het komt hem voor dat wij daar
niet meer ver vanaf zitten.
De heer P.K. S. is actief op Twitter en wijst erop dat het bijzonder gemakkelijk is om via dit
medium artikelen te verspreiden (middels een embleempje onder het artikel). De voorzitter
laat weten dat een Twitter-account inmiddels al is aangemaakt. De heer A.E. de R. vult aan
dat dan ook een PDF van elk afzonderlijk ARMEX-artikel beschikbaar zou moeten zijn. De
penningmeester laat weten dat op de KNVOL-website YellowTracker werd geïnstalleerd en

4

dat de site blijkens de eerste tellingen goed wordt bezocht. Op de site werd een
ledenwerfactie gestart (€ 15,00 contributie voor de rest van het jaar 2016).
Het aanpassen van de huidige website is volgens de penningmeester te duur (waarbij ook
het aan de bouwers toekomende intellectuele eigendom van de site een rol speelt) maar
t.z.t. (en wellicht volgend jaar al) zal er voor maximaal € 1.000 een geheel nieuwe en
gemakkelijk bij te houden website kunnen worden geïnstalleerd.
De heer J. H. brengt naar voren dat het zoals hij zelf heeft ervaren zaak is daarbij goed te
letten op de service (c.q.: “after sales”).
De heer C.H.C. J. is het opgevallen dat op Veteranendag in Den Haag veel burgerbedrijven
zich manifesteren en vraagt zich af, of de KNVOL daar niet een kraampje met gedrukte
exemplaren van ARMEX zou kunnen verzorgen. De voorzitter zegt toe dat dit voorstel door
het hoofdbestuur zal worden bezien maar wijst erop dat de termijn kort is en dat de laatste
keer dat een dergelijk initiatief werd gerealiseerd (tijdens de Marinedagen in Den Helder)
dit in twee dagen tijd slechts drie nieuwe leden opleverde. M de K. (C- LAS) is bijna
vertrokken maar hij zal zo spoedig mogelijk een gesprek met diens opvolger proberen te
hebben waarbij zeker ook de recente overeenkomst tussen het CLSK en KNV “Onze
Luchtmacht” inzake een tweejarig lidmaatschap voor dienstverlaters ter sprake zal worden
gebracht.
De heer C. de G. brengt naar voren dat op de website van “Ons Leger” als één van de
voordelen van het lidmaatschap het deelnemen aan excursies, lezingen en filmavond
wordt aangeprezen. In de praktijk blijken hiervoor echter steeds óók de leden van onze
zusterverenigingen”Onze Vloot” en “Onze Luchtmacht” en de leden van de KNNRO en de
KVEO te worden uitgenodigd, terwijl hem (behalve voor de KNVRO) niet is gebleken dat in
dezen sprake is van wederkerigheid.
Verder zijn momenteel alle vergaderstukken openbaar, want op onze website door
eenieder vrij te lezen; hij verzoekt het hoofdbestuur te heroverwegen of het besloten deel
van de website toch niet zou moeten worden geactiveerd. De voorzitter antwoordt dat uit
onze ANBI-status de verplichting voortvloeit om in ieder geval het Secretarieel Jaarverslag
en de financiële verantwoording (exploitatieoverzicht en balans) op de website te plaatsen.
Mogelijk is dat niet het geval voor de verslagen van de Algemene Vergadering of zouden
deze verslagen kunnen worden geanonimiseerd; de juridisch adviseur van het
hoofdbestuur zal worden gevraagd daar nog eens goed naar te kijken. Bij onze excursies is
het beleid dat aan niet-leden een (iets) hogere eigen bijdrage wordt gevraagd en dat bij een
beperkt aantal deelnemers de leden van “Ons Leger” altijd voorrang hebben. De
penningmeester voegt hieraan toe dat het activeren van het besloten gedeelte van onze
website technisch gezien geen enkel probleem zou zijn; de hiervoor benodigde module is
al ingebouwd. Als inlogcode zou bijvoorbeeld het lidmaatschapsnummer kunnen worden
gebruikt.
De heer M.M.W. K. zag graag wat kanttekeningen geplaatst bij de “gulheid” van het CLSK.
Dienstverlaters ontvangen een voucher voor een tweejarig lidmaatschap van “Onze
Luchtmacht” dat echter door henzelf moet worden ingeleverd. In het verleden ging maar
zo’n 5% daarop in. Ook zijn er de afgelopen jaren bij de Koninklijke Luchtmacht veel
faciliteiten in het leven geroepen voor de postactieven, hetgeen helaas geleid heeft tot
ledenverlies voor de KNV “Onze Luchtmacht”.
Vervolgens gaat de vergadering bij acclamatie akkoord met de begroting voor 2016.
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Personele zaken
In de Algemene Raad zijn er geen mutaties.
De voorzitter wijst erop, dat wij ons wat de digitalisering van ARMEX betreft nog in een
“proefjaar” bevinden. Zoals ook een jaar geleden reeds aangegeven is het voor het
aantrekken van een goede opvolger wenselijk, dat aan deze een (financieel) gezonde
vereniging kan worden gepresenteerd die ook digitaal haar zaken goed op de rails heeft.
Derhalve verzoekt hij, hoewel statutair niet herkiesbaar, zijn mandaat nogmaals met één
jaar te verlengen. De vergadering gaat hiermee bij acclamatie akkoord.
Aftredend en niet herkiesbaar zijn in het hoofdbestuur verder plaatsvervangend voorzitter
B.H. (die als actief dienend luitenant-kolonel een plaatsing in het buitenland toegewezen
heeft gekregen) en de Hr. H. v .L. (vanwege het bereiken van de FLO-gerechtigde leeftijd).
Er wordt nog gezocht naar aanvulling van het hoofdbestuur en naar personen die
behulpzaam zouden willen zijn bij de opmaak van de digitale ARMEX (“editors”).
De voorzitter memoreert dat de tevredenheid van de Universiteit Utrecht over onze
bijzonder hoogleraar Prof. dr. J. H. dusdanig groot is, dat hem een vaste aanstelling werd
aangeboden. De huidige bijzondere leerstoel vanwege de KNVOL komt daarmee te
vervallen. Met onder meer de professoren B. de G. en J. R. wordt overlegd over de
eventuele vestiging van een nieuwe bijzondere leerstoel. Het Nederlands Instituut voor
Militaire Historie heeft kenbaar gemaakt dit initiatief graag te willen ondersteunen.
Prof. dr. J. H. laat weten lid te zullen blijven van de KNVOL en dankt de vergadering voor
het al die jaren in hem gestelde vertrouwen. Gedurende één dag per week heeft hij
getracht het militaire element in te brengen in de opleiding van de studenten (die na hun
studie veelal bij ministeries en NGO’ s zouden belanden). Het deed hem goed dat de
aanmeldingen altijd overtekend waren.
De voorzitter meent dat professor dr. J. H. veel te bescheiden is. Volgens hem was het
beslag in tijd minstens twee dagen per week, en dat tien jaar lang! De voorzitter spreekt
jegens Prof. Dr. J. H. zijn dank uit voor diens grote inzet en voor de voorbeeldige en
inspirerende wijze waarop hij al die jaren inhoud heeft weten te geven aan zijn
leeropdracht. De vergadering laat middels een daverend applaus weten het met deze
woorden volkomen eens te zijn.
ARMEX
De hoofdredacteur van ARMEX, A.E. d. R., overhandigt aan de voorzitter een ingebonden
jaargang 2015 van het blad. Omdat de vergadering nogal is uitgelopen wil hij het hierbij
laten en overhandigt hij de woorden die hij had willen uitspreken schriftelijk aan de
secretaris, opdat ze in het verslag kunnen worden verwerkt en te zijner tijd op onze website
te lezen zullen zijn. De voorzitter dankt de hoofdredacteur en diens medewerkers hartelijk
voor hun grote inzet en complimenteert hen met het resultaat.
Hier volgt de bijdrage van de hoofdredacteur:
“Het jaar 2015 was, zoals ik u tijdens de Algemene Vergadering van vorig jaar (via de
secretaris) heb laten weten een overgangsjaar, De uitgave van ARMEX werd begin 2015
overgenomen door het bedrijf Lucas Bolhuis. Deze zou in samenwerking met Baflo Media
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ook de acquisitie op zich nemen. Deze acquisitie heeft echter geen enkele advertentie voor
ARMEX opgeleverd. Daarnaast moest Lucas Bolhuis in mei 2015 surseance van betaling
aanvragen. Het bedrijf is daarna overgenomen door Practicum.
Door het uitblijven van advertentie-inkomsten was het voortzetten van het op papier
uitgeven van ARMEX om financiële redenen niet langer een optie. Daarom heeft het
hoofdbestuur in het najaar van 2015 voorgesteld om vanaf 2016 ARMEX alleen digitaal uit
te geven. U hebt in de Buitengewone Algemene Vergadering van november 2015 met dit
voorstel ingestemd. Daarmee hebben wij inmiddels een start gemaakt. Vanaf 2016 wordt
de opmaak van ARMEX digitaal gedaan – voorlopig voornamelijk door mijzelf.
Softwarematige ondersteuning wordt verzorgd door EDITOO b.v. in Arnhem.
In 2015 hebben wij, gedwongen door de financiële situatie van de vereniging, slechts vier
nummers van ARMEX uitgegeven. Het betrof drie edities van 28 bladzijden en één (de
laatste papieren ARMEX) van 32 bladzijden.
Qua medewerkers was 2015 een rustig jaar. Er heeft niemand afscheid genomen. Daarom
en door de onzekere tijden heb ik ook geen nieuwe medewerkers gezocht. Deze situatie is
inmiddels enigszins veranderd. Vanaf begin 2016 hebben de heren V. R. en dr. C. W. hun
medewerking aan ARMEX toegezegd.
Ik wil toch een korte blik vooruit werpen. Ik heb u gezegd dat de opmaak van ARMEX op dit
moment grotendeels in mijn handen ligt. Dit is een interim-oplossing. De opmaak neemt
heel veel tijd in beslag, waardoor andere activiteiten in de knel komen. Wij zijn bezig dit
probleem op te lossen. Daarnaast is gebleken dat digitale uitgaven qua omvang beperkt
moeten zijn. Wij streven naar edities van gemiddeld 16 pagina’s. Daar staat wel tegenover
dat het Verenigingsnieuws niet langer in ARMEX is opgenomen, maar op de website is te
vinden. Daarnaast besparen wij ruimte door het weglaten van een inhoudsloze
achterpagina en het verkleinen van de inhoudsopgave.
Tenslotte hebben wij in het hoofdbestuur afgesproken toch nog 10 exemplaren van elke
editie te laten drukken. Dit is het minimum aantal waarmee EDITOO werkt. Deze
exemplaren worden voor zaken als archiefvorming gebruikt. Dit aantal zou kunnen worden
uitgebreid. Daar zit echter wel een prijskaartje aan vast.
Hiermee wil ik mijn bijdrage aan deze vergadering afsluiten.”
Rondvraag / sluiting
In de rondvraag toont de heer S.H. S. een aardewerken bordje dat door hem daags tevoren
werd veilig gesteld bij de opheffing van een Infanterie- collectie. Het is vervaardigd voor
“Ons Leger” en toont verder de tekst “ONTWAAKT” en de datum 31 augustus 1917.
Het bordje wordt aangeboden aan de voorzitter en met dank aanvaardt.
Na sluiting van de vergadering om 12.30 uur wordt overgegaan tot het gebruiken van de
lunch.
Om 13.30 uur volgt een boeiende presentatie door KMS-adjudant M. die inzicht geeft in de
huidige structuur en inhoud van de Nederlandse onderofficiers-opleidingen.
Als dank ontvangt hij een cadeaubon en een exemplaar van onze Jubileum-CD
“’MUZIKAAL APPÉL”.
Een uur later begeeft men zich naar de Historische Collectie van de Koninklijke Militaire
School (waarbij gebruik kan worden gemaakt van militair vervoer). De ontvangst door de
aldaar aanwezige deskundige vrijwilligers is bijzonder hartelijk en ook zij worden voor hun
inzet bedankt met een cadeaubon en enkele exemplaren van onze Jubileum-CD.
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Na terugkeer in de ECHOS-Home “De Schakel” volgt dan een afsluitend gezellig samenzijn
onder het genot van een drankje.
In afwachting van juridisch advies en eventuele activering van het besloten gedeelte
van de website werd dit verslag zo veel als mogelijk is geanonimiseerd.
Leden die de beschikking wensen te krijgen over de volledige tekst wordt verzocht
contact op
te nemen
met de
secretaris via
info@onsleger.nl
of
p.c.dijkgraaf@quicknet.nl dan wel telefonisch: 06 – 53483627.
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