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Kolonel A. Straver, voorzitter VOV
In mijn laatste hamerstuk gaf ik een toelichting op de overwegingen van het bestuur om het symposium en de algemene ledenvergadering op 8 oktober j.l. toch doorgang te laten vinden. Dit alles op
basis van de destijds versoepelde coronarichtlijnen en onder het voorbehoud dat de situatie zou
kunnen veranderen. Maar de situatie bleek snel te verslechteren waardoor het bestuur zich toch
genoodzaakt zag zowel het symposium als de ledenvergadering op het laatste moment wederom
uit te stellen.

Uit de reacties die het bestuur heeft mogen ontvangen blijkt een breed gedeeld begrip voor deze beslissing. Niettemin streeft het bestuur ernaar om alsnog
een ledenvergadering en symposium te organiseren
zodra de omstandigheden dit weer toelaten.
Het belang van een algemene ledenvergadering is
duidelijk; het bestuur dient verantwoording af te
leggen aan de leden over het gevoerde beleid en
goedkeuring te verkrijgen voor de activiteiten in de
komende jaren. De huidige omstandigheden dwingen ons nu echter de termijnen waarover dit gebeurt,
wat op te rekken.
Ook de doorgang van de symposia is van belang.
Niet alleen omdat hiermee de doelstelling van onze
vereniging is gediend wat betreft saamhorigheid en
het informeren van onze leden over de laatste ontwikkelingen in ons vakgebied.
Maar ook om samen met onze partner Green Paper
Association de publicatie van ons verenigingsblad
Intercom mogelijk te maken. Op dit moment onderzoeken wij samen wat hiertoe de mogelijkheden zijn
onder de huidige omstandigheden. De activiteiten
zoals de social in 2021 plannen we vooralsnog onder
voorbehoud. Wij zullen u tijdig informeren indien deze
activiteiten niet mogelijk blijken te zijn.

Ook wij als vereniging zullen flexibel met de wijzigende omstandigheden moeten omgaan. Wij volgen
hierbij de landelijke regelgeving aangevuld met de
specifieke richtlijnen binnen Defensie.
Vooralsnog schrijven deze voor dat wij in principe
thuiswerken en alleen bij dringende noodzaak een
uitzondering kunnen maken. Ik denk dat veel van
onze leden inmiddels intensieve gebruikers zijn geworden van de diverse vergaderapplicaties. Aan de
ene kant leidt dit tot effectievere vorm van vergaderen, aan de andere kant gaat er ook veel verloren. Al is
het maar vanwege de verschraling van persoonlijke contacten. Ondanks onze affiniteit met ITondersteuning blijft ook voor een officier van de
verbindingsdienst de onderlinge samenwerking van
groot belang.
Daarom hoop ik dat wij snel weer in staat zijn
fysieke bijeenkomsten te organiseren, omdat dit
positieve energie geeft en de saamhorigheid in onze
vereniging daadwerkelijk bevordert.
Wij houden u op de hoogte!
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