THE ARMED FORCES COMMUNICATIONS AND
ELECTRONICS ASSOCIATION
CHAPTER THE HAGUE
Welkom bij AFCEA Nederland, Chapter Den Haag.
AFCEA International is een wereldwijde non-profit organisatie ten diensten van
defensie, overheid, industrie en onderzoekscentra, en dient als een internationaal
ethisch forum voor professionele kennis en netwerken op het gebied van communicatie, IT, inlichtingen en veiligheid.

HET BESTUUR

President: Bgen Bert Booman (SHAPE)
Vice President: Kol Ton Bijl (HDIO)
Wnd president: CDRA b.d. Willem Voogt
Secretaris(1): Jaap van der Lelie (KPN)
Secretaris(2): Lkol b.d. Martin van Riemsdijk
Jaarprogramma: Arnold Franse (TNO)
Penningmeester en Mediamaster:
Ad Koolen (Compumatica)
Internationale Zaken: Marcel de Krom
Adviseur: Toon Akkermans (NCIM)
(Vanwege drukke werkzaamheden heeft
genmaj bd Ruud van Dam zich teruggetrokken uit het bestuur)

Sustainment Support Centre (onderdeel
van het nieuwe NATO Communications &
Information Agency) in Brunssum. Na het
zomerverlof zetten we belangrijke ontwikkelingen binnen de Nederlandse defensieorganisatie centraal (zie onder ‘Programma’).
Volgend jaar pakken we dan de mondiale
draad weer op, vanuit de wetenschap dat de
internationalisering van Defensie & Veiligheid niet zal ophouden.
AFCEA wijst u daarin de weg!
Partners/bedrijven

EEN INTERNATIONALE
ACTIVITEIT IN HET DIEPE
ZUIDEN VAN ONS LAND

Op 16 mei 2013 waren AFCEA The Hague
Chapter, vertegenwoordigers van AFCEA
Brussels Chapter en leden van NIDV te
gast bij het NAVO Joint Forces Command
Brunssum.
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“ZWAAR WEER” IN
LEIDSCHENDAM

Op 27 juni 2013 was AFCEA The Hague
Chapter te gast bij de NCIM Groep. De
heer Jos Martens, General Manager van Eurotempest hield een interessant betoog over
zijn bedrijf dat inmiddels 5 jaar bestaat en erg
succesvol is in het tempest approved maken
van commerciële IT apparatuur, zowel in
Nederland alsook in een zeer groot aantal
andere landen. De heer Martens sloot af met
een demo, waarbij hij liet zien dat het mogelijk is om met eenvoudige middelen een
terminal op afstand ‘uit te lezen’

Kijk voor meer bijzonderheden op
www.afcea.nl

WIST U DAT:

Ook niet-leden van AFCEA onze bijeenkomsten kunnen bezoeken?
Geef u op bij Jaap van der Lelie en ontvang
de informatie over komende meetings.

CONTACTGEGEVENS

VAN DE PRESIDENT

In lijn met de politieke keuze om veel meer
internationaal te gaan samenwerken, kiezen
de defensieonderdelen voor vergaande internationale verstrengeling op operationeel en
tactisch niveau. AFCEA Chapter The Hague
vaart uiteraard dezelfde koers. Zo hebben we
in maart het NAVO C2 Centre of Excellence
op de Kromhoutkazerne in Utrecht bezocht
en zijn we in mei op bezoek geweest bij het
NATO Joint Forces Command en het CIS

kens, over de veranderingen binnen de
NATO Command Structure en de ISAF
operaties werd een rondleiding verzorgd in
het CIS Sustainment and Support Centre,
het voormalige CIS Logistics Depot.

Na een uitgebreide briefing door de Chef
Staf van het JFCBS, lgen ir. Richard Ties-

secretariaat:
jaap.vanderlelie@kpn.com
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 presentaties deelt. Zie http://tinyurl.
com/AFCEA-FOTO
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