De Koninklijke Vereniging Ons Leger (KNVOL) zet zich sinds 30 maart 1912 in voor

een goede, slagvaardige en kwalitatief hoogwaardige krijgsmacht, die in staat is
en blijft een bijdrage te leveren aan 1. de bescherming van het eigen en
het bondgenootschappelijk grondgebied, 2. Bevordering van de internationale
rechtsorde en stabiliteit en 3. zowel nationaal als internationaal, civiele autoriteiten
te ondersteunen bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp.

De KNVOL is dan ook van mening dat Nederland zich aan de NAVO-afspraak
uit 2014 om in tien jaar tijd ( 2024) de defensie-uitgaven in de richting van de NAVO-norm
van 2 % van het BBP te bewegen, moet houden.

De KNVOL beroept zich daarbij op de brief van de MinDef, Mevrouw A Bijleveld- Schouten
van 2 oktober 2019, waarin zij de 2e Kamer informeert dat de regering voornemens is
medio juni 2020 de 2e kamer te informeren over de door de Nederlandse regering voorziene
processtappen in het kader van de herijking van de Defensienota om tot die 2% te komen.
Echter op 2 juni 2020, laat de MinDef de 2e kamer weten dat de Nederlandse regering de
belofte los laat om
in 2024 aan de militaire verplichtingen te voldoen die het heeft afgesproken met de NAVO.
Blijkbaar heeft onze regering geen boodschap aan: Belofte maakt schuld. De NAVO is een
verzekering
Voor Vrede, Veiligheid en Stabiliteit en de premie voor die verzekering moet betaald worden.
Nederland laat de belofte los om binnen vier jaar aan de militaire verplichtingen te voldoen die het
heeft afgesproken met de NAVO

Spreekt deze doelstelling van de KNVOL u aan en wilt u daar uitdrukking aan geven?
Wordt dan donateur van de KNVOL.
U kunt uw donatie overmaken op
IBAN NL 31 INGB 0001 5166 39 t.n.v. Kon Ned Ver Ons Leger, onder vermelding van
1. Donatie 2020 en 2. Uw e-mail adres.

Ook is het mogelijk een gift te doen aan de KNVOL. Uw gift is fiscaal aftrekbaar, de KNVOL
is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), het
RSIN/ fiscaalnummer van de KNV Ons Leger is: 8376621.
U kunt uw gift overmaken op
IBAN NL 31 INGB 0001 5166 39 t.n.v. Kon Ned Ver Ons Leger, onder vermelding van
1. Gift 2020 en 2. Uw e-mail adres.

Uw donatie of gift, als aanvulling op de gelden van onze leden en sponsors stelt de KNVOL
in staat zich in te blijven zetten voor haar doelstelling.

De KNVOL streeft ernaar medio januari 2021 het doneren en het doen van een gift
mogelijk te maken met

