UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE ALGEMENE
VERGADERING 2019 VAN DE
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING ONS LEGER

Het hoofdbestuur nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene
Vergadering, te houden op vrijdag 12 april 2019 om 10.00 uur in gebouw ‘ de Brik’ op
Camp New Amsterdam (CNA), (Ingang) Dolderseweg 34, 3712 BR, Huis ter Heide.

Tijdschema 12 april
Ontvangst:
AV:
Aperitief:
Lunch:

09.30- 10.00 in gebouw ‘de Brik”
10.00- 12.00 in de Base Chapel
12.00- 12.30
12.30- 13.30

Middagprogramma: vanaf 14.00 diverse presentaties van de KMar, de
oprichting/vestiging van het Landelijk Tactisch Commando (LTC) KMar op CNA, de
Brigade Speciale Beveiliging (BSB) en grenstoezicht, toegespitst op inzet KMar op
luchthaven Schiphol
15.30- 16.00:

afsluiting in de Brik.

Agenda AV KNVOL d.d. 12 april 2019
1. Opening
a. Welkom en presentie;
b. Huishoudelijke mededelingen;
c. Goedkeuren agenda;
d. Ingekomen stukken / berichten van verhindering;
e. Mededelingen van de voorzitter;
f. ARMEX Business Club ( in oprichting).
2. Goedkeuren Verslag AV 2018
3. Goedkeuren Secretarieel Jaarverslag 2018
4. Financiële zaken
a. Toelichting penningmeester op de exploitatierekening/balans 2018;
b. Verslag van de kascontrolecommissie 2018;
c. Goedkeuren exploitatierekening/balans 2018;
d. Decharge hoofdbestuur en penningmeester over 2018;
e. Benoeming kascontrolecommissie 2019;
f. Toelichting voorzitter op de begroting voor 2019;
g. Goedkeuren begroting voor 2019.
5. Personele zaken
a. De voorzitter en de secretaris zijn aftredend en statutair niet herkiesbaar. Het
hoofdbestuur vraagt de leden voor het verenigingsjaar 2019 dispensatie van
artikel 8.7 van de Statuten teneinde hun herbenoeming mogelijk te maken.
b. Aftredend en herkiesbaar is het lid van het hoofdbestuur de heer D.J. Vuijk,
penningmeester.
6. ARMEX-zaken
7. Wat verder ter tafel komt/ Sluiting
8. Sluiting: 12.00 uur

Vergaderstukken
De uitnodiging, de agenda en de overige vergaderstukken zijn te bekijken, te downloaden en
door u uit te printen via de KNVOL website ( INFORMATIE/ALGEMENE/
VERGADERINGEN/AV2019/Bekijk hier). Bij de vergadering zullen de vergaderstukken ook in
geprinte vorm beschikbaar zijn.

Aanmelding
Indien U voornemens bent de vergadering bij te wonen, wordt u in verband met de
aangescherpte toegangsregelingen tot kazernes vriendelijk verzocht dit uiterlijk 5 april a.s.
kenbaar te maken aan de secretaris, per e-mail ( p.c.dijkgraaf@quicknet.nl ) of schriftelijk
(Pluto 210 te 1785 AZ Den Helder).
Onder vermelding van:
1. Voor- en achternaam;
2. postcode, huisnummer en woonplaats;
3. geboortedatum, type ID (b.v. rijbewijs of paspoort), nummer ID en het liefst ook uw
telefoonnummer (de vet gedrukte gegevens zijn vereist om toegang tot het complex te
verkrijgen).
U ontvangt dan, in principe per e- mail, een bevestiging van uw deelname.

Komt u met het openbaar vervoer, dan kunt u na aankomst op NS-station Den Dolder U/OV
Bus 59 richting Zeist-Centrum nemen en na enkele minuten uitstappen bij bushalte Park
Rodichem/ Huis ter Heide; van daar af is het nog ongeveer vier minuten lopen tot de ingang
van CNA.
Melden bij de poort van CNA, de toegang tot het complex wordt gecontroleerd met uw
aanmeldgegevens, na slagboom na 50 m rechtsaf en daarna 1e links, na 800 m bent u bij
het bedrijfsrestaurant ‘de Brik’.
Tot 12 april, met vriendelijke groet,
Namens het HB,

Locatie CNA ( Dolderseweg 34, 3712 BR)

