a fcea n e de r lan d

AFCEA is een wereldwijde non-profit organisatie ten dienste van veiligheidsorganisaties binnen de overheid (waaronder Defensie), kennisinstituten en bedrijven. Het is een internationaal ethisch forum voor het uitwisselen van kennis en
het onderhouden van een professioneel netwerk op het gebied van cyber, IT, communicatie en inlichtingen & veiligheid.

Van de president
Defensie krijgt de komende jaren eindelijk meer financiële slagkracht. Zeer
noodzakelijk om onze krijgsmacht een
positieve push te kunnen geven. Binnen
Defensie spreekt men over ‘doorontwikkeling van de krijgsmacht’, afgekort tot
DOKM. Dit zal ongetwijfeld leiden tot
nieuwe investeringen.
Bij recente evenementen als Purple
Nectar (georganiseerd door de DMO)
en het NIDV Symposium in AHOY Rotterdam zag je dan ook de aantrekkingskracht hiervan op de industrie.
De Europese militaire inspanningen worden vanaf nu eveneens geïntensiveerd,
waarbij heel veel extra geld uit de EUkas wordt ingezet voor onderzoek en
ontwikkeling. En waarbij de samenwerking tussen de Europese krijgsmachten
wordt gestimuleerd. AFCEA volgt dit
inmiddels al 30 jaar en kijkt in alle opzichten ‘over de grens’.
Alle reden dus om aan te sluiten bij dit
jarige, internationale netwerk!
Bgen b.d. Bert Booman

Impressie voorgaande meetings
Op 4 september was een aantal leden van AFCEA The Hague Chapter samen
met leden van de VID, VOV en NIDV/C2TP te gast op Zr. Ms. Holland, een
Oceangoing Patrol Vessel, voor een vaartocht van Rotterdam naar Den Helder.
Tijdens deze vaardag werd door LTZ1 David Boom een capability briefing over
het schip verzorgd. Aan de IT aspecten werd aandacht geschonken in de vorm
van briefings over Guardian Integrated Mission Environment.
Tijdens een geanimeerde bijeenkomst op 10 november werd in de Bernhardkazerne te Amersfoort stil gestaan bij het 30 jarige jubileum van AFCEA
The Hague Chapter. Speciaal voor deze gelegenheid heeft de heer Martin de
Zwarte, bestuurslid van het eerste uur en jarenlang penningmeester, een
presentatie verzorgd over de historie van AFCEA The Hague Chapter.

Komende meetings 2018
Het jaarprogramma voor 2018 is nog
in ontwikkeling. Zie voor de uitwerking
onze website www.afcea.nl
• 16 januari de ALV en het 6e Lustrum
Dinner (nog tegoed uit 2017), in Leerhotel Het Klooster te Amersfoort.

Annual Dinner op 16 januari 2018
Op dinsdag 16 januari zal ons Annual Dinner plaatsvinden en omdat ons
chapter 30 jaar bestaat heeft het als titel “6e Lustrum Dinner”. Deze avond
zal in het teken staan van dit 30-jarig bestaan. Ter verhoging van de gezelligheid zal een houtblaasensemble van de Koninklijke Militaire Kapel Johan
Willem Friso de muzikale omlijsting verzorgen.

• ICT projectendag, door Defensie
(samen met NIDV); waarschijnlijk in
februari.
• In maart of april een bezoek aan het
C2 Centre of Excellence van de
NAVO te Utrecht.
• In mei staat dan het onderwerp
‘onverklaarbaar vermogen’ (samenwerking tussen belastingdienst en de
Politie) op de rol.
• In het najaar worden een bezoek
aan het nieuwe NAVO Hoofdkwartier
in Brussel en een bijeenkomst met/bij
KPN geprogrammeerd.
• ALV en Annual Dinner 2018 in
december.

Contactgegevens - secretariaat: E-mail: jaap.vanderlelie@kpn.com | Tel: 06 5324 5648. Lid worden kan natuurlijk ook!
Zie ook Twitter: @AFCEA_NL | LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/1469607
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