VERENIGING OFFICIEREN VERBINDINGSDIENST
hamerstuk
Het is al weer even geleden, maar in maart
is het overleg tussen Defensie en de Centrales weer hervat en zijn de reorganisaties
weer opgepakt. De vertraging die is ontstaan, heeft een behoorlijk verdringingseffect gehad en zodoende heeft het drie maanden stil leggen van het overleg voor veel
reorganisatietrajecten geresulteerd in zes
maanden vertraging. Dat kwam deels door
de vertraging zelf, deels doordat de SG Aanwijzing URD (Uitvoering Reorganisaties
Defensie) licht is aangepast en deels doordat
er een nieuwe planning moest worden gemaakt om ophoping van reorganisaties te
voorkomen. Voor de CIS-bataljons betekent
dit dat ze in oktober pas gaan reorganiseren.
Gezien de vertraging is dat dan met een
nieuwe projectleider en onder leiding van
een nieuwe commandant
bij beide bataljons.
In april hebben we de
jaarlijkse
Algemene
Vergadering gehad, gecombineerd met het
voorjaarssymposium.
Voor het eerst was dit in
het nieuwe KEK-gebouw
in Garderen met alle moderne faciliteiten en
ruime parkeermogelijkheden. Het verslag van de
vergadering kunt u lezen
in de Intercom. Het symposium was zeer geslaagd.
Dat vindt niet alleen het
bestuur, maar we hebben
diverse
complimenten
gehad, ook van niet-leden. Er waren prominente sprekers, waaronder de
commandant Landstrijdkrachten en de directeur
van de Veiligheidsregio
Utrecht, maar ook de pelotonscommandant die het – voor wat betreft de CIS-ondersteuning – moet uitvoeren. Daarnaast hadden we ook prominente
deelnemers, zowel vanuit Defensie als vanuit
de veiligheidsregio’s.
De afgelopen maanden is de vereniging vertegenwoordigd geweest bij een aantal evenementen. Op 28 april was ik namens de
vereniging en samen met onze wapenoudste
aanwezig bij de reünie van de Identiteitsgroep Steenrode Baretten. Meerdere verenigingsleden zijn uitgezonden geweest als
lid van de Multinational Force and Observers
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in de Sinaï, dus als vereniging worden we
daar jaarlijks voor uitgenodigd. Daar werd
ook de mededeling gedaan dat Nederland
de bijdrage aan deze missie weer heeft hernieuwd met vier mensen. Misschien niet veel,
maar we staan daar weer op de kaart. Op 23
mei ben ik aanwezig geweest op de Veteranendag Verbindingsdienst, georganiseerd
door de Vereniging van Veteranen en
Postactieven van het Regiment Verbindingstroepen (VVPRV). ’s Middags werd de jaarlijkse Herdenking Gevallenen Verbindingsdienst gehouden, waar namens de
vereniging een bloemstuk is gelegd bij het
monument. Het is toch altijd weer een indrukwekkend moment wanneer de 119
namen worden voorgelezen en je ziet dat
velen actief mee doen met een dergelijke

herdenking, van veteraan van de Tweede
Wereldoorlog tot toekomstig collega’s in
opleiding bij het BPV-peloton. Voor de oudere collega’s: BPV staat voor Beroeps Praktijk Vorming. In dat peloton zitten leerlingen van Regionale Opleidingscentra die
gekozen hebben voor de opleiding Veiligheid en Vakmanschap met het oog op een
toekomstige baan bij Defensie.
De enthousiaste vrijwilligers van ons Museum – sorry, onze Historische Collectie
(ik kan er maar moeilijk aan wennen) – zijn
druk bezig om de plannen die waren gemaakt

voor de inrichting in gebouw C op de
Bernhardkazerne om te zetten in concrete
acties. Door zorg van Defensie zullen er dit
jaar aanpassingen aan het gebouw worden
gerealiseerd, zodat ze volgend jaar kunnen
beginnen met de daadwerkelijke inrichting.
De wens is om dat te doen met moderne
middelen, zoals multi-touch tafels en informatiezuilen, maar daar hangt natuurlijk een
prijskaartje aan. De vrijwilligers zijn druk
doende om daar sponsoren voor te krijgen
en wij zullen ze daar als vereniging bij helpen.
In juni is de Regimentsportdag gepland
met na afloop voor al onze leden een barbecue. Een ideale gelegenheid om de verbrande calorieën weer aan te vullen met een hapje
en een drankje onder het genot van een gezellig samenzijn. Om
misverstanden te voorkomen: de barbecue is
ook bedoeld voor leden
die niet hebben kunnen
deelnemen aan de sportdag om dienstredenen,
fysieke ongemakken of
anderszins.
We zijn ook al weer druk
bezig met de voorbereidingen voor het najaarssymposium. Onderwerp zal zijn de
comprehensive approach
en in het bijzonder de
invloed daarvan op commandovoering en de
commandovoeringsondersteuning. Ook sprekers van buiten Defensie
komen aan bod, want
dat is de essentie van de
comprehensive
approach. Het gaat om de
samenwerking tussen
Defensie en andere actoren, gouvernementeel en niet- gouvernementeel.
Na een voorjaar waar een najaar bijna jaloers
op zou worden, lijkt de zomer er toch aan
te komen. Ik wens u allen een fijne, leerzame,
sportieve en/of rustige zomervakantie, afhankelijk van wat uw plannen zijn en hoop
u na de vakantie weer in goede gezondheid
te mogen begroeten op het symposium in
oktober.
Kolonel Frank Peersman
Uw voorzitter
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