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Ledenraadplegingen deelresultaat 

CAO onderhandelingen. 

De komende weken zal het bestuur van 

de CMHF-sector Defensie, waarbij de 

KVMO is aangesloten, op verschillende 

locaties in het land de leden raadplegen 

over het eerste deelresultaat in de CAO-



 

onderhandelingen. 

Tijdens deze ledenraadplegingen zullen de 

onderhandelaars het eerste deelresultaat 

toelichten en zullen zij de vragen 

beantwoorden die bij de leden leven. 

 

   
 

 

 

Klik hier voor de locaties, data en 

(richt)tijden van deze 

ledenraadplegingen. Op de locaties 

zelf zullen door middel van flyers de 

exacte tijden en locaties bekend 

worden gemaakt. 

 

NB: de bijeenkomsten zijn ook 

toegankelijk voor militairen en 

burgermedewerkers die geen lid zijn 

van een van de verenigingen die zijn 

aangesloten bij de CMHF-sector 

Defensie. 
 

naar boven 

 

   
 

 

Uitnodiging voor de 101e Algemene Vergadering van de KVMO op 8 juni 2015 

  

De 101e Algemene Vergadering wordt gehouden op de Van Ghentkazerne in Rotterdam. 

Tijdens het huishoudelijk gedeelte staan de vereniging, het verenigingsbeleid, de begroting 

2015 en het jaarverslag 2014 centraal. 

  

Het huishoudelijk gedeelte (alleen voor KVMO leden)  wordt ‘s morgens gehouden  van 

10.00 tot 12.00 uur. 

Vanaf 09.30 uur bent u van harte welkom. Na afloop (ca. 12.00 uur) wordt een 

http://www.kvmo.nl/pdf/Planning_bijeenkomsten_(website).pdf
http://kvmo.us5.list-manage.com/track/click?u=31242576c37b8a24d9cef8cd4&id=b49f9090c5&e=2772fda8a3


 

gezamenlijke maaltijd genoten. 

 

Openbaar gedeelte 

’s Middags is het openbaar gedeelte van de Algemene Vergadering, met het symposium 

‘Defensie weer zichtbaar in de samenleving’. 

  

Keynote speaker is Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam, sinds  januari 

2009. Hij heeft zich vorig jaar met succes sterk gemaakt voor het behoud van de 

marinierskazerne in Rotterdam. Ook zet hij zich in voor grotere zichtbaarheid van de 

mariniers in zijn stad. 

  

 

   

 

Daarnaast spreken Brigadegeneraal der mariniers mr. Richard Oppelaar, commandant 

van het Korps Mariniers en directeur operaties van de Koninklijke Marine en Prof. dr. Ben 

Schoenmaker, hoofd afdeling Operationele Dienstverlening van het Nederlands Instituut 

voor Militaire Historie. 

  

http://kvmo.us5.list-manage.com/track/click?u=31242576c37b8a24d9cef8cd4&id=7f5d37c85e&e=2772fda8a3


 

Het middagprogramma begint om 13.00 uur. Na afloop, om ca. 16.15 uur, is er een borrel. 

Via Marineblad, www.kvmo.nl en de KVMO-Nieuwsbrieven wordt u op de hoogte gehouden 

van het definitieve programma. 

  

Locatie 

Van Ghentkazerne, Toepad 120, 3063 NJ Rotterdam 

 

Hier kunt u zich opgeven voor deze dag. 

 

naar boven  

 

 

Bespreking Beschrijvingsbrief 

 

Het hoofdbestuur nodigt haar leden uit voor de bespreking van de Beschrijvingsbrief 2015 in 

de afdelingen. 

  

7 april - Afdeling Midden 

Locatie: PKC, Den Haag 

Tijd: 16.30 -18.30 uur 

  

13 april - Afdeling Noord 

Locatie: KIM, Den Helder 

Tijd: 14.00 – 15.00 uur 

  

Bespreking in de afdeling Zuid heeft reeds plaatsgevonden. 

  

NB: De Beschrijvingsbrief is opgenomen in Marineblad nr. 2 2015 

 

naar boven 

   

 

Ceremoniële plaatsing gedenkteken Zr. Ms. Adder  

 

Op vrijdag 10 april 2015 vindt in de Oude Kerk in Scheveningen de herdenking 

plaats van het vergaan van Zr. Ms. Adder in 1882, waarbij alle 65 opvarenden 

http://www.kvmo.nl/
http://kvmo.us5.list-manage1.com/track/click?u=31242576c37b8a24d9cef8cd4&id=e74218669d&e=2772fda8a3
http://kvmo.us5.list-manage.com/track/click?u=31242576c37b8a24d9cef8cd4&id=2dcf120f80&e=2772fda8a3


 

om het leven kwamen. 

  

Naar aanleiding van deze ramp is op 10 april 1883 de voorloper van de KVMO 

opgericht. Ter nagedachtenis van de slachtoffers is een gedenkteken 

ontworpen (zie afbeelding onder), dat op 10 april a.s., na afloop van de 

herdenking, aan de boulevard van Scheveningen zal worden geplaatst.  

Het hoofdbestuur van de KVMO nodigt haar leden van harte uit om bij de 

herdenking in De Oude Kerk en bij de ceremoniële plaatsing van het 

gedenkteken aan de boulevard van Scheveningen aanwezig te zijn. 

  

Datum 10 april 2015 

Locatie: Oude Kerk, Keizerstraat 8 te Scheveningen 

Aanvang: 18.45 uur 

Indien u wilt deelnemen gelieve u  aan te melden voor 8 april a.s. via 

info@kvmo.nl 

  

Het gedenkteken is een initiatief van de Stichting Gedenkteken Zr. Ms. Adder. 

De KVMO is betrokken bij het initiatief en heeft zitting in het Comité Van 

aanbeveling. Op www.kvmo.nl/adder staat meer informatie over de stichting 

en over het vergaan van de Adder. 

  

Donaties: NL 12 RABO 0194 3009 27, ten name van Stichting Gedenkteken Zr. 

Ms. Adder te Scheveningen. 
 

naar boven  

mailto:info@kvmo.nl?subject=Aanmelding%20plaatsing%20gedenktken%20Adder
http://kvmo.us5.list-manage.com/track/click?u=31242576c37b8a24d9cef8cd4&id=c4299149ed&e=2772fda8a3


  

 

 

KVMO 64-jarigendag 

Dinsdag 12 mei 2015 wordt de jaarlijkse KVMO 64-jarigendag georganiseerd “Van UKW naar 

pensioen”. Deze dag is bestemd voor de postactieve leden en de elders actieve leden van 64 

jaar die op korte termijn met pensioen gaan en is bestemd voor leden uit geboortejaar 

1951. 

Deze  64-jarigendag vindt plaats bij het Evenementen Centrum van het Marine-

etablissement Amsterdam (MEA), Kattenburgerstraat 7 te 1018 JA Amsterdam. 

Leden die hiervoor in aanmerking komen zijn ook separaat per brief  uitgenodigd. 

 

naar boven 

   

 

 

Terugblik KVMO Veteranendag 2015 

 

Op donderdag 19 maart werd de vierde 

KVMO Veteranendag, georganiseerd door 

de Werkgroep Post-Actieven van de KVMO, 

gehouden in het Nationaal Militair Museum 

te Soesterberg. 

Het is niet direct een locatie waar de 

marine alom aanwezig is, maar wel een 

locatie waar op een bijzondere wijze 

http://kvmo.us5.list-manage1.com/track/click?u=31242576c37b8a24d9cef8cd4&id=b19c46dfef&e=2772fda8a3


 

Defensie wordt gepresenteerd, met veel 

aandacht voor de mensen waaruit Defensie 

bestaat. En om die mensen, speciaal de 

veteranen, ging het op deze dag. 

Lees hier het verslag. 

 

naar boven  
 

 

4e Maritime Shipping Game 

 

Op 21 mei organiseert de KVMO de vierde editie van de Maritime Shipping Game. Na 

eerdere edities bij Damen Shipyards, TNO en het KIM zal deze keer Thales Nederland (in 

Delft) de gastheer zijn. 

  

Als thema voor deze Game is gekozen ‘technologische ontwikkelingen in het maritieme 

domein’. In deze Game zullen de deelnemers dan ook op zoek gaan naar de invloeden van 

toekomstige ontwikkelingen op het optreden in het maritieme domein. De omgeving van 

Thales zal ongetwijfeld tot extra inspiratie dienen, om tot verrassende inzichten te komen. 

De operatienaam van deze game luidt dan ook Operatie Amazing Discoveries. 

  

U kunt zich tot 8 mei 2015 opgeven bij de secretaris van de KVMO (e-mail: 

secretaris@kvmo.nl). Er zijn dertig plaatsen beschikbaar. 

Na aanmelding ontvangt u meer details over exacte locatie en tijdstip. 

 

naar boven 

   

http://kvmo.us5.list-manage.com/track/click?u=31242576c37b8a24d9cef8cd4&id=10341e4345&e=2772fda8a3
mailto:secretaris@kvmo.nl?subject=vierde%20editie%20van%20de%20Maritime%20Shipping%20


  

 

 

Heildronk KVMO 

   

Uitnodiging 

  

Op vrijdagmiddag 24 april 2015 

organiseert de KVMO, in samenwerking 

met de Marineclub, voor haar leden de 

jaarlijkse Heildronk, ter gelegenheid van de 

verjaardag van de Koning. 

   

Het programma: 
16.30 uur   Ontvangst met partner in de 

Marineclub, met een drankje 

17.30 uur   Heildronk, aansluitend Oosters 

buffet met receptiedrankjes 

18.30 uur   Afsluiting met koffie/thee 

compleet 

19.00 uur   Vertrek naar Taptoe 

(pendeldienst heen/terug) 



 

  

Locatie      : de Marineclub, Den Helder 

Reserveren: 0223-416225 of per email 

naar: am.wilhelmus@mindef.nl 

 

naar boven 

   
 

 

 

 Oranjeborrel afd. Zuid 

 

De KVMO Afd. Zuid organiseert op zondag 19 april aanvang 13.00 een Oranjeborrel.  De 

borrel wordt gehouden in de Merelhoeve ( Langeweg 3, 4339 NA Nieuw- en Sint Joosland). 

De kosten voor de broodmaaltijd zijn € 15,= p.p. de KVMO zorgt voor de oranje bitter de 

overige drankjes zijn voor eigen rekening. 

 U kunt zich via e-mail of telefoon opgeven bij mij, KVMOZuid@aim.com / 06-53595304 tot 

4 dagen voor de borrel. De kosten van de drankjes en de broodmaaltijd dienen ter plaatse te 

worden voldaan. 

 

naar boven 

 

 

 

Nieuwe website voor de KVMO 

De KVMO website zal begin april worden vernieuwd en in een nieuw jasje worden gestoken. 

De website is nu ook geschikt gemaakt voor mobiele apparaten die dan automatisch  de 

website aanpassen voor gebruik op het platform (Androïd, Apple of Windows) voor zowel 

telefoon of tablet. 

U wordt van harte uitgenodigd een kijkje te nemen op de vernieuwde website op 

www.kvmo.nl. 

 

naar boven  

 

 

 

 

mailto:am.wilhelmus@mindef.nl?subject=Heildronk&body=Hierbij%20geef%20ik%20mij%20op%20voor%20de%20heildronk%20bij%20de%20Marineclub%20op%2024%20april
mailto:KVMOZuid@aim.com?subject=Oranjeborrel
http://kvmo.us5.list-manage1.com/track/click?u=31242576c37b8a24d9cef8cd4&id=d71c3070bf&e=2772fda8a3


KVMO-agenda  

 
 

 07 april - Bespreking Beschrijvingsbrief 2015 Afdeling Midden PKC, Den Haag 

Tijd: 16.30 -18.30 uur 

 10 april - Ceremoniële plaatsing gedenkteken Zr. Ms. Adder  

 13 april - Bezoek hoofdbestuur aan KIM, Den Helder. 

 13 april - Bespreking Beschrijvingsbrief 2015Afdeling Noord, KIM, 14.00-15.00 uur 

 13 april - Ledenraadpleging deelresultaat door CMHF sector Defensie, KIM, Grote 

Collegezaal, 15.00 – 17.00 uur 

 19 april - Oranjeborrel KVMO Afdeling Zuid. 

 24 april - Heildronk Marieclub 

 12 mei -  64-jarigendag Evenementen Centrum van het Marine-etablissement 

Amsterdam (MEA) 

 21 mei - 4e Maritime Shipping Game bij Thales Delft 

 01 juni - Bezoek hoofdbestuur aan PKC, Den Haag 

 08 juni -  Algemene Vergadering & Symposium op Van Ghentkazerne, 

Rotterdam 

 11 juni -  Ledenraad Koepel Officierenverenigingen GOV|MHB op Frederikkazerne, 

Den Haag 

 02 september - KVMO Maritiem Evenement voor Post actieve leden 

 07 september - Bezoek hoofdbestuur aan Kromhoutkazerne, Utrecht 

 26 oktober- Bezoek hoofdbestuur aan Nieuwe Haven, Den Helder 

 19 november - Ledenraad Koepel Officierenverenigingen GOV|MHB op 

Frederikkazerne, Den Haag 

 30 november- Bezoek hoofdbestuur aan Van Braam Houckgeestkazerne, Doorn 

  

De KVMO is ook te volgen via Facebook. 

 

naar boven 
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