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140 JAAR KVMO

Op 10 april 1883 is de ‘Vereniging tot behandeling van de zeemacht betrekking hebbende 
onderwerpen’ opgericht. Hoofdreden voor het ontstaan ervan was het vergaan van 
rammonitor Zr.Ms. Adder op woensdagavond 5 juli 1882 op 4,5 mijl uit de kust van 
Scheveningen. Bij de ramp (de grootste bij de Koninklijke Marine in vredestijd) kwamen 
alle 65 opvarenden om het leven. Om de toestand van de marine en diverse technisch-
operationele vraagstukken te behandelen, organiseerden marineofficieren zich in 
belangengroepen, waaronder de ‘Marine-vereeniging’. 

KVMO | 1883 – 2023

140 jaar op de bres

Na de Tweede Wereldoorlog maakte de Mari-
ne-vereniging in 1947 een doorstart en werd 
het tot Vereniging van Marineofficieren 
(VMO) gedoopt. In 1983 ontving de VMO het 

predicaat ‘Koninklijk’. Traditiegetrouw vindt de aftrap 
van het jubileum plaats op 12 april bij het monument 
van Zr.Ms. Adder in Den Helder. De ramp van 1882 
vormt een hoeksteen in het bestaansrecht van de 
KVMO als belangenvereniging. In 140 jaar is veel 
veranderd, maar het behartigen van de belangen 
van de marineofficier is vandaag de dag nog net 
zo relevant. De redactie ging kort in gesprek 
met voorzitter KVMO KLTZ Rob Pulles.

Oproep tot gezamenlijke bijeenkomst

Voorzitter KVMO KLTZ Rob Pulles
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Hoe staat de KVMO er anno 2023 voor? 
’Het gaat goed met de vereniging! De organisatie is ge-
zond, met nog steeds een hoge vertegenwoordigingsgraad 
bij de marineofficieren. Het vinden van vrijwilligers voor 
bestuursfuncties blijft een uitdaging, maar gelukkig zijn er 
nog steeds de nodige mensen die zich inzetten voor hun 
collega’s en de vereniging.‘

Je hebt het voorzitterschap overgenomen in 
een bijzondere tijd, hoe heb je dat ervaren?  
’De afgelopen jaren waren best lastig. Door COVID zijn 
veel evenementen niet doorgegaan en is het contact met 
de leden minimaal geweest. Daarnaast liepen de gesprek-
ken met de werkgever heel stroef. Er was te weinig geld 
beschikbaar om een goed akkoord voor de leden te sluiten. 
Vanaf begin vorig jaar is het bergop gegaan. We konden 
weer meer fysieke bijeenkomsten organiseren en door het 
extra budget hebben we een heel mooi arbeidsvoorwaar-
denakkoord kunnen sluiten. Het symposium in november 
was een mooi hoogtepunt van afgelopen jaar, met goede 
sprekers en een groot aantal deelnemers.‘

Wat is de toekomstige uitdaging voor de 
KVMO? Is er nog steeds vraag naar een 
belangen vereniging? Wat zal voor de komende 
jaren kenm erkend zijn? 
’De uitdaging voor de KVMO zal zijn om de doelstelling in 
de statuten, individuele en collectieve belangenbehartiging 
en het bijdragen aan een op haar taak berekende zeemacht, 

vorm te blijven geven. Daarbij is het dienen van de belangen 
van onze leden het belangrijkste en zullen we in gesprek 
moeten blijven om die belangen goed scherp te hebben. 
Er is zeker nog steeds behoefte aan belangenbehartiging. 
Je merkt dat ondanks alle goede bedoelingen de belangen 
van het personeel soms te veel worden achtergesteld bij 
de belangen van de organisatie. In het balanceren van die 
belangen spelen wij een cruciale rol. Kenmerkend voor de 
komende tijd zal de verdergaande samenwerking met de 
Nederlandse Officierenvereniging (NOV) en de Koninklijke 
Vereniging van Nederlandse Reserveofficieren (KVNRO) 
zijn. Door, met behoud van de eigen identiteit, effectiever 
samen te werken kunnen we de belangen van onze leden 
nog beter behartigen.‘

Wat mogen we dit jaar van de KVMO 
verwachten?
’140 jaar is een lange tijd, maar de redenen waarvoor de 
KVMO is opgericht bestaan nog steeds. We beginnen het 
jubileumjaar met de herdenking bij het Addermonument 
in Den Helder. Gedurende het jaar zullen we de leden gaan 
bevragen hoe zij denken het personeelstekort op te kun-
nen lossen. Aan de hand van die verhalen organiseren we in 
november weer een symposium, waar we mogelijke oplos-
singen voor het personeelstekort willen bespreken.  Daar-
naast zullen onze normale taken blijven uitvoeren, het AV-
akkoord verloopt op 1 januari 2024 en we willen daarvoor 
een nieuw akkoord hebben.‘

De gezamenlijke bijeenkomst van de VMO in de Amsterdam-Rai, 24 oktober 1975 (foto: collectie NIMH)
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