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Van de President
De crisis in de Oekraïne, de oorlog in 

en rond Syrië en Islamitische Staat, de  

grote vluchtelingenstromen naar Europa 

via Turkije en Italië, de gewelddadige strijd 

in Mali en de ebola-uitbraak in Afrika; 

onze ‘westerse’ veiligheid wordt steeds 

meer bedreigd. Binnen de NAVO en in de 

lidstaten, dus ook in Nederland, worden 

nu in hoog tempo ideeën besproken en 

plannen ontwikkeld als antwoord op al die 

dreigingen. Dat was zelfs een jaar gele-

den nog niet echt denkbaar. 

En het is evident dat we moeten zoeken 

naar slimme antwoorden, waarbij nieuwe 

methoden en technieken de effectiviteit 

verhogen, tegen beheersbare kosten. Dat 

lukt alleen als nauw wordt samengewerkt 

tussen landen en met onderzoeksinsti-

tuten en het bedrijfsleven. Vanuit AFCEA 

stimuleren we de informatie-uitwisseling 

die daarvoor nodig is. 

Ons jaarprogramma is opgezet om hier-

aan uitvoering te geven. Alle reden dus 

om lid te worden van AFCEA Internatio-

nal en de meetings van ons Chapter The  

Hague bij te wonen. Kijk naar ons pro-

gramma voor 2015!

Het jaarprogramma 2015
Ons jaarprogramma bestaat veelal uit lun-

cheon meetings die om de zes tot acht 

weken op diverse locaties worden gehou-

den. Zoals de naam aangeeft, wordt een 

luncheon meeting gehouden van 11.00 

tot ca. 14.00 uur en is inclusief lunch. 

De kosten voor deelname zijn € 20,- 

voor leden van AFCEA International en  

€ 25,- voor niet-leden, tenzij anders  

aangegeven. Daarnaast worden jaar- 

lijks een of meer speciale bijeenkomsten 

georganiseerd in samenwerking met 

bijvoorbeeld het Command-and-Control 

Technology Platform van de NIDV. In 

december wordt steeds een zgn. 

Annual Dinner georganiseerd waarbij ook 

de partners welkom zijn.

Preventing Identity Fraud & ICT 
at Schiphol Airport (29 januari)
Luncheon bij: Koninklijke Marechaussee, 

Badhoevedorp, Koningin Máximakazer- 

ne. Luchthaven Schiphol is een druk in-

ternationaal transportknooppunt, dat be-

schermd moet worden tegen crimineel 

gebruik en terreur. Om het veiligheids- 

niveau hoog te houden investeert de 

KMAR en Schiphol Airport in state of the 

art ICT & identificatie middelen. 

Dit Luncheon geeft een verassend inzicht 

in de huidige stand van zaken bij activitei-

ten en middelen van de KMAR op Schip-

hol Airport . 

Nieuwe Meldkamer (12 maart) 
Luncheon bij: Nationale Politie (Den 

Haag). Deze bijeenkomst bij het Regio-
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op toekomstige militaire mobiele ad hoc 

netwerken en civiele cellulaire netwerken, 

worden gegeven.

Rol bedrijfsleven in het veilig-
heidsbeleid (24 september)
Luncheon bij: het Haags Centrum voor 

Strategische Studies. Het Haags Centrum 

voor Strategische Studies (HCSS) onder-

steunt overheden en particuliere sectoren 

in Nederland op het gebied van veiligheid. 

Hiertoe zal HCSS in dit luncheon hun 

toekomstvisie geven op Veiligheidsbeleid 

& Bedrijfsleven  in een snel veranderen-

de wereld, zodat de private- en publieke 

sectoren hierop kunnen anticiperen. 

Beter beveiligen Defensie 
Cyberspace & SMP 
(12 november)
Luncheon bij: Defensie Cyber Expertise 

Centrum (Amersfoort). 

Voor deze lunch meeting zijn we te gast 

bij het Defensie Cyber Expertise Centrum 

op de Bernardkazerne te Amersfoort. 

Het DCEC is opgericht in mei vorig jaar 

en is een eerste stap naar een Defensie 

Cyber Commando. 

Tijdens de bijeenkomst zal de visie van 

Defensie worden gepresenteerd op ‘cy-

bergeweld met ontwrichtende effecten’. 

Er wordt ook gekeken naar de relatie  

van cyber met het Soldier Modernization 

Program.

naal Coördinatiecentrum van de Nationale  

Politie, laat zien hoe de hulpverlening 

wordt gecoördineerd en aangestuurd 

vanuit een nieuwe, ultramoderne meld-

kamer. 

Focus op innovatie en veiligheid waarbij 

de mens centraal staat heeft geresul-

teerd in terug naar de eenvoud, in alles. 

Met technieken en kennis van nu speelt 

de mens in de meldkamer nu een ef-

fectievere rol als lifeline voor de burger. 

Global Solutions Projects &
Defence Exchange (SPADE) 
Conference (21 mei)
Tijdens deze door IBM en AFCEA ge- 

organiseerde conferentie wordt gespro-

ken over nieuwe militair operationele 

concepten die de complexiteit van cyber- 

space, special operations, en intelligence 

surveillance & reconnaissance (ISR) met 

zich meebrengt. De conferentie wordt  

gehouden van 19 tot en met 21 mei. Ons 

chapter zal op een van deze dagen wel-

kom zijn.

Mobile Ad Hoc Networking &
Cellular Communication 4/5G
(25 juni)
Luncheon bij: Cisco (Amsterdam).

Dit Luncheon is gewijd aan een belangrijk 

onderdeel van de typisch militaire mobiele 

communicatie infrastructuur (MANET) dat 

in de verstedelijkte samenleving steeds 

belangrijker wordt bij operaties. 

In een tweetal presentaties zal de visie 
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Annual Dinner (10 december)
Dinner bij: het Nationaal Militair Muse-

um (Soesterberg). Deze keer wordt het  

Annual Dinner georganiseerd bij het  

Nationaal Militair Museum op de voor-

malige vliegbasis Soesterberg. Naast 

gezelligheid bieden wij een rondleiding 

door dit vorig jaar geopende museum dat 

de tradities voortzet van het Luchtvaart- 

museum en het Legermuseum.

Kijk voor meer bijzonderheden op 

www.afcea.nl en www.afcea.org

Wist u dat ook niet-leden van AFCEA 

onze bijeenkomsten kunnen bezoeken?

Geef u op bij Jaap van der Lelie en ont-

vang de informatie over komende meet-

ings. Contactgegevens - secretariaat: 

jaap.vanderlelie@kpn.com.
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