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Vanwege COVID-19 kon onze Algemene Ledenvergadering en het aansluitende symposium over  
IT-strategie Defensie en informatiegestuurd optreden op 9 april van dit jaar helaas niet doorgaan.  
De algemene inschatting van de situatie en de maatregelen die nationaal werden afgekondigd, gevolgd 
door de specifieke richtlijnen intern Defensie, lieten het bestuur weinig ruimte anders te beslissen. Nu  
de situatie lijkt te verbeteren en er sprake is van een versoepeling van de maatregelen, heeft het  
bestuur besloten om zowel de uitgestelde ledenvergadering als het symposium op 8 oktober te houden. 

hame rstu k

In de afweging om deze activiteiten door te laten gaan 
speelt de noodzakelijkheid of wenselijkheid een be-
langrijke rol. Volgens onze statuten en huishoudelijk  
regelement dient jaarlijks in de Algemene Ledenverga-
dering het bestuur verantwoording af te leggen over 
het afgelopen verenigingsjaar en o.a. goedkeuring te 
verkrijgen van de activiteiten en begroting. Ook dienen 
enkele bestuursleden te worden herkozen. Afgezet te-
gen de ingrijpende effecten die het corona-virus heeft 
op onze maatschappij is het belang van onze ledenver-
gadering natuurlijk slechts zeer beperkt. 
De versoepeling van de nationale maatregelen is ech-
ter van dien aard dat wij de ledenvergadering door wil-
len laten gaan, met in achtneming van alle COVID-19 
richtlijnen uiteraard. Op deze wijze zijn wij toch in staat 
de continuïteit van onze vereniging te realiseren.

Het moge duidelijk zijn dat onze vereniging die als doel 
heeft de saamhorigheid onder haar leden te bevorde-
ren en o.a. deze leden te informeren over de laatste 
ontwikkelingen in ons vakgebied, ernstig belemmerd 
wordt door de opgelegde maatregelen. Ondanks alle 
digitale hulpmiddelen van deze tijd blijft het fysiek bij-
eenkomen een belangrijk aspect van ons verenigings-
leven. Daarom is besloten ook het symposium door te 
laten gaan. Uiteraard in een aangepaste vorm. 

Zo wijken we nu uit naar de Oranjekazerne in Schaars-
bergen omdat deze betere mogelijkheden biedt om 
onderling de 1,5 meter te handhaven. We kunnen zo 
toch nog een behoorlijk aantal deelnemers toelaten.  
In aanvulling hierop zullen we zorgen dat de presen- 
taties ook digitaal via het internet te volgen zijn. Dit 
biedt ook de gelegenheid voor leden die om persoon-
lijke redenen het risico wellicht nog te groot achten,  
het symposium te kunnen volgen.

Op deze wijze trachten we de juiste balans te vinden 
tussen de noodzaak en wenselijkheid van deze activi-
teiten enerzijds en de veiligheid van onze leden ander-
zijds. Uiteraard houden wij de ontwikkelingen nauw- 
gezet in de gaten. Mocht de situatie of de maatregelen 
van de overheid daartoe aanleiding geven zullen wij de 
ALV en het symposium alsnog wederom uitstellen. 
De statuten en het huishoudelijk regelement voorzien 
hier weliswaar niet in, maar dit is dan een duidelijk ge-
val van overmacht waar het bestuur zich dan nader op 
zal beraden. 
Ondanks alle perikelen hoop ik u te mogen verwel-
komen op onze ALV op 8 oktober, gevolgd door het 
symposium over IT-strategie Defensie en informatiege-
stuurd optreden, dat we dus ook zullen trachten digi-
taal m.b.v. Microsoft Teams toegankelijk te maken.


