Kltz Henk Rohaan, Aftredend voorzitter VID

-

De Vereniging Informatici Defensie (VID) is opgericht op
-

1 december 2000 en komt voort uit de in 1992 opgerichte
Vereniging Officieren Informatica (VOI) van de Koninklijke

-

Landmacht en stelt zich tot doel:

-

• het bevorderen van een juist inzicht betreffende opleiding, taak en tewerkstelling;
• het bevorderen van de uitbreiding van de deskundigheid
op het gebied van informatica;
• het behartigen van alle zaken, welke voor de leden van
belang zijn en niet reeds door andere reguliere verenigingen worden behartigd en het bevorderen van de

-

kameraadschap en het onderling contact tussen leden.
We doen dit door het organiseren van seminars c.q.
symposia op IV/BV/ICT gebied, het bezoeken van bedrijven
en werkplaatsen, het verzorgen van contacten tussen leden
onderling en met derden binnen en buiten Defensie, het
onderhouden van contacten met Defensie-instanties, het
instellen van werkgroepen/commissies, die als gesprekspartner kunnen fungeren.
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Relaties
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