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Vermeulen – geen lid van het bestuur! –
waren de aanwezigen te gast aan boord

Hoe het begon

van het LCF Zr. Ms. Tromp, op dat mo-

Sinds 1992 waren de Nederlandse leden

ment in Den Helder. In aanwezigheid van

van de Association of Old Crows (AOC)

mevrouw Sue Robertson, International

min of meer zonder gezamenlijk nest.

Director van de AOC, die speciaal daar-

Door veel wisselingen in het toenmalige

voor uit Engeland was overgekomen,

Mevrouw Robertson ontving het eerste

bestuur ging de club van EOV-geïnteres-

vond daar de eerste bijeenkomst plaats

‘wapenschild’ van de Stichting De Ooievaars,

seerden ten onder. Een paar leden van

van de Stichting De Ooievaars.

uitgereikt door de voorzitter bgen b.d. Ent.

toen ging dat aan het hart, zeker nu we

De aanwezigheid van mevrouw Robertson

in een tijdvak leven waarin het beheersen

weerspiegelde dat de Stichting weer mag

lkol b.d. Huijsman met als e-mailadres

van het elektromagnetisch spectrum al-

worden beschouwd als het Nederlandse

gj.huijsman@xs4all.nl.

leen maar aan belang wint.

Chapter van de AOC.

Betaling kan rechtstreeks aan de AOC per

Het tij is gekeerd!

Wie zijn we?

Nederlandse bankrekening van de stich-

Op 30 maart 2018 is de Stichting De

Het bestuur van de Stichting De Ooievaars

ting; de penningmeester zal dan zorgdra-

Ooievaars (weer) opgericht, vastgelegd in

bestaat momenteel uit brigadegeneraal

gen voor overmaking naar de AOC.

een akte van oprichting en statuten. Deze

b.d. Theo Ent als voorzitter, luitenant-kolo-

stichting heeft als doel ‘het samenbrengen

nel b.d. Gerrit Jan Huijsman als secretaris

Wat zijn de plannen?

en verbinden van de aangeslotenen en op

en kapitein Harm Jan Kroon als penning-

De bedoeling is tweemaal per jaar een bij-

die manier de aangeslotenen en organisa-

meester.

eenkomst te houden, waarvan een bij een

ties, zowel nationaal als internationaal, te

Er zijn inmiddels 32 leden (aangeslotenen)

operationele eenheid van Defensie. Voor

verbinden met overheids- en defensie-in-

en hopelijk worden dat er spoedig meer.

2019 staat een presentatie bij TNO op het

stellingen, (wapen)industrie en academici,

Iedereen die lid is van de AOC, de Neder-

programma en waarschijnlijk een bezoek

de uitwisseling van ideeën en informatie

landse nationaliteit bezit dan wel woon-

aan het Defensie Grondgebonden Lucht-

op het gebied van oorlogsvoering in het

achtig/werkzaam is in Nederland kan lid

verdedigingscommando in de Peel.

elektromagnetisch spectrum te bevor-

worden, en om met name jongeren aan

Ook voor 2020 zijn er al ideeën: een be-

deren en een platform te bieden voor de

te moedigen lid te worden is besloten dat

zoek aan 102 EOVCie in ’t Harde alsook

waardering van vooruitgang en bijdragen

nieuwe leden tot 26 jaar gedurende drie

een bezoek aan een EOV gerelateerd

op genoemde gebieden; en voorts al het-

jaar geen contributie zullen hoeven te be-

bedrijf.

geen in de ruimste zin met een en ander

talen. Er wordt onderzocht of die leeftijd

verband houdt, daartoe behoort en/of

kan worden opgetrokken naar 30 jaar,

Vanaf dit nummer zult u in Intercom regel-

daartoe bevorderlijk kan zijn’. Een beetje

dus… wat houdt u nog tegen?

matig nieuws over De Ooievaars kunnen

creditcard en bij problemen ook via de

formele taal, maar vooruit.

lezen. Daarvoor zijn wij het VOV bestuur
Aanmelding kan via bezoek aan de web-

en de Intercom redactie dankbaar.

Op 11 juli kwamen op een bijzondere lo-

site van de AOC www.crows.org en ver-

Wees welkom bij Stichting De Ooievaars

catie een vijftiental mensen bij elkaar om

volgens te kiezen voor Membership.

en meldt u aan bij de AOC. Dan wordt u

weer tot een eerste bijeenkomst te komen.

Vooralsnog is Stichting De Ooievaars be-

vanzelf op de hoogte gehouden van onze

Dankzij de inspanningen van adjudant

reikbaar via de secretaris van de stichting,

bijeenkomsten!
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