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ALGEMENE LEDENVERGADERING EN SYMPOSIUM

8 APRIL 2014, GENM KOOtKAzERNE tE StROE

OM 10.00 UUR ONtVANGSt VAN DE VOV LEDEN. DE ALV bEGINt OM 11.00 UUR EN DUURt tOt 12.00 UUR

De ALV agenda is als volgt samengesteld:
1.   Opening door de voorzitter.
1.   Goedkeuring verslag ALV van 9 april 2013 (zie Intercom nr. 2 van juli 2013).
2.   Verslag activiteiten afgelopen verenigingsjaar en plannen voor het komende verenigingsjaar.
3.   Presentatie en overhandiging van het boek ‘Anders en Beter’ over de geschiedenis Vbdd 1989-2013.
4.   Verslag Intercom.
5.   Verslag website www.vovklict.nl.
6.   Financieel verslag 2013 en begroting 2015.
7.   Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe commissie.
8.   Bestuurs(her)verkiezing.
9.   Rondvraag.
10. Sluiting.

Indien u punten aan de agenda wenst toe te voegen, wordt u verzocht zich vóór 28 maart 2014 tot de secretaris te wenden 
(zie HHR artikel 5 lid 1).

(HER)VERKIEzING bEStUURSLEDEN
In verband met het aanstaande FLO (31 mei 2014) van de voorzitter, kol F.F.M. Peersman, wisselen hij en vicevoorzitter kol A.P.P
Visser van functie.
Maj L.H. Siebering treedt reglementair af, maar stelt zich herkiesbaar. (zie HHR artikel 4 lid 1 b en c).

Na sluiting van de vergadering krijgt de regimentscommandant het woord.

VAN 12.00 tOt 13.30 UUR: 
LUNcH EN ONtVANGSt VAN OVERIGE DEELNEMERS AAN HEt VOV SYMPOSIUM.

Het programma wordt in de middag vervolgd met een symposium met het thema “C2ost in 2020, technologische 
ontwikkelingen in internationaal verband” met dagvoorzitter kol Frank Peersman en interessante bijdragen van: 

 SbN R.P. (Rob) Bauer  Directeur Plannen van de Defensiestaf 

 Ir. T. (Teus) van der Plaat  Lead Innovatiemanager/ KIXS/JIVC

 Kol B.R. (Bart) Klaren  Hoofd KIXS/JIVC

 Lkol D.M. (Duco) Brongers  Senior Projectmanager Innovatie CD&E/KIXS/JIVC

“Alles draait tegenwoordig om aanpassingsvermogen: het vermogen om je aan veranderende omstandigheden aan te 
passen. Voortdurend moderniseren is dan ook de meest cruciale eigenschap van een toekomstbestendige krijgs-
macht.” Aldus Commandant der Strijdkrachten (CDS) generaal Tom Middendorp.

Tijdens de hele dag zullen aan het thema gelieerde bedrijven toelichting geven over hun getoonde producten 
en zullen bij het thema betrokken militaire eenheden materieel opstellen.

Om 17.30 uur afsluiting van het symposium, gevolgd door een social met borrel en hapjes tot 18.00 uur.
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