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
Mooi dat het samen met het Defensie
Joint IV Commando (JIVC) en de NIDV
gelukt is om een IT-projectendag te organiseren op 29 maart.
De gepresenteerde ontwikkelingen, programma’s en projecten gaan de komende jaren een grote rol spelen bij de
uitbreiding en verbetering van de informatievoorziening van onze krijgsmacht,
zowel in de dagelijkse bedrijfsvoering
als in de militair-operationele omgeving,
tijdens missies en oefeningen.
Het bedrijfsleven maakt zich nu op om
de gevraagde producten en diensten
te gaan offreren, leveren, beheren en/
of onderhouden. Van AFCEA mag u
verwachten dat we actief de informatie-uitwisseling blijven stimuleren, zodat
Defensie, bedrijven en kennisinstituten
gezamenlijk succesvol blijven.
Bgen b.d. Bert Booman

Impressie voorgaande meetings
Als vervolg op de viering van het 30-jarige jubileum van AFCEA The Hague
Chapter op 10 november vorig jaar, hebben op 16 januari in het Leerhotel
Het Klooster in Amersfoort de Algemene Ledenvergadering en het Lustrum
Diner plaatsgevonden. Tijdens deze ALV heeft KLTZ Hans Kwakernaak een
briefing gegeven over Federated Mission Networking (FMN) in de Nederlandse context. Voor de partners van de leden van AFCEA heeft boswachter
Jeroen Glissenaar een voordracht gehouden over ‘de waarde van groen voor
de stad’. Ook het bestuur is (opnieuw) aangesteld, waarbij afscheid werd genomen van kol b.d. Ton Bijl. Zie overzicht in kader.
De bijeenkomst werd vervolgd met een aperitief en een stijlvol diner in de feestelijk aangeklede Kerkzaal.

Komende meetings 2018
Het jaarprogramma voor 2018 is nog
in ontwikkeling. Zie voor de uitwerking
onze website www.afcea.nl
• Een bezoek aan het C2 Centre of

BESTUUR
President: Bgen b.d. Bert Booman | Vice President: Commissaris b.d. Wim
Broer | Secretaris(1): Jaap van der Lelie (KPN) | Secretaris(2): Lkol b.d.
Martin van Riemsdijk | Jaarprogramma: Tjeerd de Groot (TNO) | Penningmeester en Mediamaster: Ad Koolen (Compumatica) | Young AFCEAN’s:
Maj Martijn Hädicke (CLAS) | Women in AFCEA: Maaike Scheepens (NCIM)
Bedrijfsrelaties: Maj (R) Barry Bastiaansen (Gem. Eindhoven) | Reservisten:
Kap (R) Arnold Franse (Belastingdienst) | Adviseur: Toon Akkermans (NCIM).
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Excellence van de NAVO te Utrecht
op 26 april.
In mei staat het onderwerp ‘onverklaarbaar vermogen’ (samenwerking
tussen belastingdienst en de Politie)
op de rol, dan wel Defence Innovation Greenhouse
In september wordt een bezoek
aan het nieuwe NAVO Hoofdkwartier in Brussel en in oktober een
bijeenkomst met/bij KPN gerelateerd aan mobiele communicatie
geprogrammeerd.
De ALV en het Annual Dinner 2018
op 6 of 13 december.

Contactgegevens - secretariaat: E-mail: jaap.vanderlelie@kpn.com | Tel: 06 5324 5648.
Voor het bijwonen van onze meetings geldt voor leden een gereduceerd tarief van e€20 in plaats van e€30 per persoon.
Overheidsmedewerkers en militairen, lid of geen lid, hebben gratis toegang!
Zie ook Twitter: @AFCEA_NL | LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/1469607
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