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Uitnodiging

Voorlopige agenda
1.  Opening en welkom
2.  Bijzonder welkom aan ereleden en leden van verdiensten
3. Bericht aan Zijne Majesteit de Koning
4. Appèl van afgevaardigden
5. Herdenking van overledenen
6. Vaststellen verdere agenda
7.  Vaststelling vergaderverslag
 a.  Concept vergaderverslag Algemene Vergadering  

van 6 december 2018
8.  Mededelingen voorzitter
 a.  Virtueel voorstellen nieuwe HSGO, afscheid nemen  

oude HSGO.
b Staat van de vereniging
  i Strategie 2020
  ii Beleidsplan 
 c. Stichting
  i  Voorstel tot het wederoprichting van de stichting d.z.v. 

vicevoorzitter Ruud van Dam, aansluitend stemming AV
9. Mededelingen secretaris
 a. Stand van zaken t.a.v. leden. 
 b.  Uitvoering contributieverhoging actief dienende leden  

en post-actieve leden (UGM), zoals in de AV 2018  
overeengekomen. 

Algemene Vergadering van de Nederlandse Officieren Vereniging

De Nederlandse Officieren Vereniging houdt op woensdag 4 december 2019  

haar Algemene Vergadering van leden. Het betreft hier een besloten vergadering.  

Alle leden van de NOV hebben toegang, stemrecht is voorbehouden aan de afdelingsafgevaardigden.

Plaats: Kromhoutkazerne te Utrecht,  
gebouw V5 Waterliniezaal 
Datum: woensdag 4 december 2019  
Tijdstip: 13:00 uur
Onderliggende stukken worden ter beschik-
king gesteld aan de besturen van de afdelin-
gen en behandeld tijdens de voorafgaande 
afdelingsvergadering.
Aanmelden: U kunt zich aanmelden via de 
link info@nederlandseofficierenvereniging.nl  
o.v.v. Aanmelding AV, of schriftelijk op het 
adres: Nederlandse Officieren Vereniging, 
Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag. 

10. Mededelingen penningmeester
 a. Antwoorden HB t.a.v. aanbevelingen kascontrolecommissie
 b. Ter info: Financiële situatie 2019 (stand op 30 november)
 c. Verslag kascommissie, aansluitend stemming AV
 d. Benoemen lid kascontrolecommissie: 
  i Aftredend lid: Peter van Harmelen
  ii Voorgedragen lid: Co Kessen, aansluitend stemming AV
 e. Begroting 2020, aansluitend stemming AV.
11. Benoemen nieuwe leden hoofdbestuur: stemming AV
 a. Aftredend 
  i Vacature 
 b. Verkiesbaar
  i Marcel Duvekot
  ii John van Veenhuizen
  iii aansluitend stemming AV
12. 15.00 uur: Uitreiking spelden 50-jarig lidmaatschap
13. Rondvraag
14. Voorlezen antwoord op bericht aan Zijne Majesteit de Koning
15. 15.45: uur Sluiting AV
16.  16.00 uur: Prikkelende uitdaging aan de aanwezige leden, 

maar ook-niet leden, om op het scherpst van de snede, o.l.v. 
een ter zake kundige moderator, te reageren op een aantal 
stellingen rond een actueel arbeidsvoorwaardelijk onderwerp. 
De stellingen en de moderator zullen tijdig per nieuwsbrief en 
op de site bekend worden gesteld.

17. 17.00 uur: Borrel met bitterballen

Algemene Vergadering van de Nederlandse Officieren Vereniging
4 december 2019, aanvang 13.00 uur

Opgave a.u.b. voor maandag 25 november. 
Als u niet in het bezit bent van een geldig mi-
litair identiteitsbewijs, dient u bij de opgave 
te vermelden: naam, geboortedatum, ge-
boorteplaats, type en nummer van het identi-
teitsbewijs dat u gaat gebruiken. Dit i.v.m. de 
nieuwe toegangsregelingen voor kazernes. 
Natuurlijk worden uw gegevens conform de 
regelgeving van de AVG behandeld.
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Vele jonge officieren en cadetten zijn in de afgelopen periode lid geworden van de NOV. 

Zij staan aan het begin van hun carrière bij de krijgsmacht en sluiten zich zo aan bij het 

netwerk, de community van officieren die onze vereniging vormt. Wij heten hen welkom.

voor vijftigjarig lidmaatschap

uitreiken. Ook bestaat de mogelijkheid om 
de speld, met oorkonde, thuisgestuurd te krij-
gen. Iedereen die in aanmerking komt voor 
de speld zal voor 31 oktober een persoonlijke 
uitnodiging krijgen, waarbij aangegeven kan 
worden op welke wijze men de speld wenst 
te ontvangen.

Het is natuurlijk mogelijk dat in een halve 
eeuw ledenadministratie wat foutjes zijn ge-
slopen. Mocht u als vijftig-plus lid geen uit-
nodiging hebben gekregen, of kent u iemand 
die ten onrechte geen uitnodiging heeft ont-
vangen, aarzel dan niet en neem onverwijld 
contact op met de secretaris van de NOV.

De NOV is er trots op dat zij in haar gele-
deren een groot aantal leden mag koes-
teren die al heel lang lid zijn. Vele jaren 
na hun uitdiensttreding en pensionering 
zijn zij de NOV trouw gebleven, soli-
dair met hun collega-officieren. Solidair 
met de nieuw aangetreden leden van 
de NOV, die toen zij lid werden, moge-
lijk nog niet eens het levenslicht hadden 
aanschouwd. Deze ancien combattants 
laten zien dat zij geen wig laten drijven 
tussen generaties en zij aan zij voor de 
belangen van officieren, maar ook voor 
de krijgsmacht in zijn geheel staan; toen, 
nu en in de toekomst. 

Goede wijn behoeft geen krans is het ada-
gium van deze leden. Toch wil de NOV op 
bescheiden wijze getuigen van haar waar-
dering en dankbaarheid. Daarom heeft de 
NOV een speld laten ontwerpen, voor ie-
der lid dat vijftig jaar of langer lid is van de 
NOV en de verenigingen die destijds zijn 
opgegaan in de NOV. De uitreiking van 
de speld kan op een aantal manieren ge-
beuren. De eerste keer zal geschieden op 
de Algemene Vergadering van Leden op 4 
december 2019, te Utrecht. Voor die leden 
die niet aanwezig zijn, wordt de mogelijk-
heid geboden om de speld op een van de 
vergaderingen van de afdelingen te laten 

In Memoriam

In de afgelopen periode zijn ons 
de volgende leden ontvallen: 

Maj b.d. E.M.W. den Besten 6-9-2019
Kol b.d. K.P. de Jong 13-9-2019
Kol b.d. G.J. Felius 21-9-2019

Het hoofdbestuur betuigt de 
nabestaanden oprechte deelneming 
met hun verlies.

LKOL I.C. Veltens CLAS
CAD H.T. Blokland KMAR
CAD N.J. de Bruijn KMAR
SLD3 L. Cullens CLAS
WMR P. Deijs KMAR
CAD F.J.M. Fijnaut KMAR
CAD J. Hultink CLAS
WMR J.C. van Keulen KMAR
CAD R.L.J. Letworij KMAR
CAD L. van der Meer CLAS
CAD R. Rust KMAR
CAD D. Schuurman CLAS
CAD M. Sluiter KMAR
CAD G. Smink KMAR
HUZ3 I.M. Spijker CLAS
CAD L.R. van der Velden CLAS
CAD J.H. Verhoeven KMAR
CAD N. Verolme KMAR
CAD X. de Vos CLAS
CAD I. Voshart KMAR
CAD B. Waterham KMAR
AOO J.H.T. Wijnen KMAR

CAD G.J.B. Averesch CLAS
CAD J. Bakker CLAS
CAD J. Beumer CLAS
CAD J.T. Blom CLAS
CAD H.M. Bruijstens CLAS
CAD Z. Daniëls CLAS
CAD J.J. van Dijk CLAS
CAD R.H.P. van Geffen CLAS
CAD Y.B. de Groot CZSK
CAD J.C.M. Koenen CLSK
CAD F. Kooi CLAS
LTZ 3 M. Korthuis CZSK
CAD J.J. Lensen KMAR
CAD V.L. Mossinkoff CLAS
CAD M.J. Mulder KMAR
CAD W.W.J. van Oostrum KMAR
CAD J. Raats CLSK
CAD T.G. Scheepstra CLAS
CAD A.M. Verwijs KMAR
CAD D. Vriend CLAS
CAD M. de Wert CLSK
CAD M. ter Wolbeek CLAS

Nieuwe leden
Nieuwe 
bijzondere leden
Wed. M. de Jong-Breunissen

NOV-speld


