
 
 
 

ALGEMENE VERGADERING 2020, woensdag 22 april 2020 
 
 

Het is het hoofdbestuur van de Koninklijk Nederlandse Vereniging “Ons Leger” een genoegen 
alle leden en hun echtgenoot/ echtgenote / partner uit te nodigen voor de Algemene Vergadering 
2020.  
 
De vergadering wordt gehouden in de voormalige Officiersmess op de Legerplaats bij Oldebroek 
(De Knobbel). Adres: Eperweg 149, 8084 HE ’t Harde. NS- station: ‘t Harde 
 
Mobiel telefoonnummer van de secretaris: 06 - 53483627. 
 
Het programma is als volgt: 
     •  09.30 - 10.00 uur: Ontvangst en registratie deelnemers, met koffie/thee en cake. 
     •  10.00 - 12.00 uur: Algemene Vergadering 2020.  
     •  12.00 ~ 13.00 uur: Lunch  
     •  13.00 ~ 15.30 uur: Presentatie Vuursteun Commando, static show NLD 

vuursteunmiddelen en presentatie en bezoek aan de Historische 
Collectie Korps Veldartillerie  

     •  15.30-16.15 uur: Afscheidsdrankje met snacks in de voorm. Officiersmess.   
 
De Agenda vindt u hieronder en de overige vergaderstukken zijn te lezen en evt. uit te printen op 
onze website: https://onsleger.nl/av-2020/ 
 
Bij de vergadering zullen deze stukken ook in gedrukte vorm beschikbaar zijn. 
 
Indien U voornemens bent de vergadering bij te wonen, wordt u in verband met de 
toegangsregeling tot de kazerne vriendelijk verzocht dit uiterlijk 8 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 voornaam, achternaam, postcode, huisnummer, woonplaats, 
geboortedatum, type ID (b.v. rijbewijs of paspoort), nummer ID en liefst ook 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.  
 
Tot 22 april 2020 ! 
 
 

 
 
Drs. P.C. Dijkgraaf, secretaris KNVOL   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:p.c.dijkgraaf@quicknet.nl


 
                                                      
  

 
 
AGENDA 
 
voor de Algemene Vergadering 2020 
 
Datum: Woensdag 22 april 2020 
 
Locatie:  Officierscantine ‘De Knobbel’, Legerplaats bij Oldebroek,  
               Eperweg 149, 8084 HE ’t Harde.  
               GSM secretaris KNVOL: 06 - 53483627 
 
Aanvang: 10.00 uur 
 
1.     Opening 
         a.  Welkom en presentie 
         b.  Huishoudelijke mededelingen 
         c.  Goedkeuren agenda 
         d.  Ingekomen stukken / berichten van verhindering 
                   
2.     Goedkeuren verslag AV 2019 
 
3.     Goedkeuren secretarieel jaarverslag 2019   
 
4.     ARMEX Business Club en de perspectieven voor toekomst van de vereniging 
 
5.     Financiële zaken 
        a.  Toelichting penningmeester op de exploitatierekening/balans 2019 
        b.  Verslag van de kascontrolecommissie 2019 
        c.  Goedkeuren exploitatierekening/balans 2019 
        d.  Decharge hoofdbestuur en penningmeester over 2019 
        e.  Benoeming kascontrolecommissie 2020 
        f.  Toelichting op de begroting voor 2020 
        g.  Goedkeuren begroting voor 2020 
 
6.     Personele zaken 
        De voorzitter en de secretaris zijn aftredend en statutair niet herkiesbaar. 
        Het hoofdbestuur vraagt voor het komende verenigingsjaar dispensatie van  
        artikel 8.7 van de Statuten teneinde hun herbenoeming mogelijk te maken. 
 
6.     ARMEX-zaken 
         
7.     Rondvraag 
 
8.     Sluiting: 12.00 uur (zo nodig uitloop tot uiterlijk 12.30 uur) 
 
 
 
 
 



 
 

               
 
 
ROUTEBESCHRIJVING NAAR “DE KNOBBEL” / LEGERPLAATS BIJ OLDEBROEK 
 
 
Route vanuit richting Utrecht: 
 
A-28 richting Zwolle. Afslag 16 ’t Harde. Aan het einde van de afrit rechtsaf, richting Epe-Apeldoorn 
(N-309). U passeert de spoorwegovergang en de afslag van de Lkol Tonnetkazerne. Enkele 
honderden meters verder (net onderaan de ‘Knobbel’) neemt u de uitvoegstrook naar links = de 
toegangsweg tot de Legerplaats bij Oldebroek. Rondweg blijven volgen tot de kazernepoort. 
 
 
Route vanuit richting Zwolle: 
 
A-28 richting Amersfoort. Afslag 16 ’t Harde. Aan het einde van de afrit linksaf, richting Epe-
Apeldoorn (N-309). Verder conform route vanuit richting Utrecht. 
 
 
Route vanuit richting Arnhem/Apeldoorn: 
 
A-50 richting Zwolle. Afslag 27 Epe-Nunspeet. Aan het einde van de afrit rechtsaf richting Epe-
Nunspeet. Bij verkeerslichten rechtdoor. Bij 2e rotonde rechtsaf, richting ’t Harde-Elburg (N-309). 
Passage ‘Knobbel’ bij vluchtheuvel, 1e weg rechts. Rondweg blijven volgen tot de kazernepoort. 
 
 
Per openbaar vervoer: 
 
De afstand vanaf het NS- station ’t Harde is ongeveer 3 kilometer (= ca een half uur lopen). Helaas 
is er geen aansluitend openbaar vervoer naar de legerplaats. Wilt u worden opgehaald, kunt u 
contact opnemen met de secretaris ( p.c.dijkgraaf@quicknet.nl of 06 - 53483627) en hem het tijdstip 
van uw aankomst op station ’t Harde doorgeven. 
 


