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HET BESTUUR
•  President: Bgen Bert Booman (NATO CIS 

Group)
• Vice President: Kol Ton Bijl (HDIO)
• Wnd President: CDRA bd Willem Voogt 
• Secretaris(1): Jaap van der Lelie (KPN)
• Secretaris(2): Lkol bd Martin van Riemsdijk
• Jaarprogramma: Cor van Waveren (TNO) 
•  Penningmeester en Mediamaster:Ad Koo-

len (Compumatica) 
•  Internationale Zaken: Marcel de Krom 

(CISCO)
• Adviseur: Toon Akkermans (NCIM)

Vanwege reorganisaties heeft TNO haar af-
gevaardigde vervangen: Arnold Franse is 
opgevolgd door Cor van Waveren.

VAN DE PRESIDENT

Niet alleen de Nederlandse defensie zit in 
zwaar weer. In strategisch opzicht is dat zelfs 
het geval voor onze ‘grote broer’, de Ver-
enigde Staten. In zijn rol als opperbevelheb-
ber lijkt de president steeds minder zeker 
van voldoende steun in eigen land en van de 
veronderstelde bondgenoten. Die onzeker-
heid over het draagvlak wordt voor een be-
langrijk deel bepaald  door het financiële 
onweer. De economie lijkt weliswaar aan te 
trekken, maar er komt niet zomaar weer extra 
geld beschikbaar voor de krijgsmacht. Voor 
Nederland durven we daar inmiddels al jaren 

niet meer op te rekenen. Maar tegenslag 
moet ons ook creatiever maken en we zijn 
‘in’ voor verdere vernieuwing. Een extra 
reden om goed om ons heen te blijven kijken 
en de relatie met het bedrijfsleven - nationaal 
en internationaal - op haar waarde te schat-
ten. AFCEA kan en wil daarin een rol blijven 
vervullen. Kijk bijvoorbeeld naar ons pro-
gramma voor volgend jaar. Ik ga ervan uit 
dat het militaire lezerspubliek van Intercom 
hier nog altijd warm voor loopt. 
U bent bij deze uitgenodigd!

BOOT CAMP NEW AMSTERDAM
Op woensdag 18 september is bij de JIVC 
(voormalige IVENT) de vorige bijeenkomst 
gehouden. Tijdens deze meeting, die werd 
gehouden in Soesterberg (Camp New Am-
sterdam) heeft dhr. Adriaan Blankenstein, 
directeur van het Joint IV Commando,  een 
introductie gegeven van het nieuw opge-
richte JIVC.
 Aansluitend is een presentatie gegeven door 
het DEFCERT (Defensie Computer Emer-
gency Response Team) over de Cyber Secu-
rity en de rol van DefCert in de praktijk. 

Op 14 november kwamen wij bijeen in het 
CAMS Force Vision in Den Helder, dat ook 
onderdeel wordt van het JIVC. Onderwerp is 
was het nieuwe patrouillevaartuig van de Marine.

ANNUAL DINNER 12 DECEMBER
Het programmajaar wordt op donderdag 12 
december afgesloten met ons traditionele 
Annual Dinner. Deze keer wordt het dinner 
gehouden bij het Museum der Koninklijke 
Marechaussee te Buren (Gelderland). Buren 
heeft historische banden met het Huis van 
Oranje. Het dinner wordt geheel in stijl ge-
houden. Er is deze keer een speciaal ladies 
program separaat van de jaarvergadering 
voor leden. Zo is er o.a. een rondleiding in 
het museum.
Kijk voor meer bijzonderheden op 
www.afcea.nl

PREVIEW PROGRAMMA 2014
Ook het jaar 2014 wordt weer goed gevuld 
met interessante bijeenkomsten bij defensie 
en industrie. Een deel is internationaal  
georiënteerd.

Er zijn bijvoorbeeld bezoeken gepland bij 
het CIMIC Center of Excellence (Den 
Haag), Maintenance Valley (West Brabant), 
EATC (Eindhoven), Europol (Den Haag), 
Admiraal Benelux (Den Helder), AOCS 
(Nw Milligen) en andere interessante objec-
ten. 
Wij streven ook nu weer naar een mix van 
defensie versus industrie, en nationaal versus 
internationaal.

U bent van harte welkom!

WIST U:
- dat ook niet-leden van AFCEA onze bij-
eenkomsten kunnen bezoeken ?
Geef u op bij Jaap van der Lelie en ontvang 
de informatie over komende meetings.
- dat u een jaarkaart kunt aanschaffen voor 
€110? Handig voor u én onze penningmees-
ter Ad Koolen.

CONTACTGEGEVENS 
secretariaat:
jaap.vanderlelie@kpn.com
Zie ook www.afcea.nl

Naast deze website kunt u ons volgen op 
Twitter: @AFCEA_NL , op LinkedIn waar 
u zich kunt aansluiten bij de groep AFCEA 
NL Chapter .

Sinds kort is er ook ruimte voor foto’s waar 
AFCEA_NL vele afbeeldingen en presenta-
ties deelt. 
Zie http://tinyurl.com/AFCEA-FOTO

PARTNERS/BEDRIJVEN
KPN
NCIM

THE ARMED FORCES COMMUNICATION AND 
ELECTRONICS ASSOCIATION

CHAPTER THE HAGUE

Welkom bij AFCEA Nederland, Chapter Den Haag. 
AFCEA International is een wereldwijde non-profit organisatie ten dienste van 
defensie, overheid, industrie en onderzoekscentra, en dient als een internationaal 
ethisch forum voor professionele kennis en netwerken op het gebied van com-
municatie, IT, inlichtingen en veiligheid.


