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Beste leden, 
 
De Algemene Leden Vergadering is alweer voorbij. Het was een druk bezochte bijeenkomst met 94 
deelnemers. De leden die in aanmerking kwamen voor een jaarspeld en die zich hadden aangemeld 
ontvingen hun jaarspeld uit handen van de voorzitter Ron Roos. De leden die in aanmerking kwamen 
voor het erekoord hebben dit ook ontvangen. 
Op de ALV heeft Henk van Leeuwen het informele OVV tenue geshowd. Dit bestaat uit de 
donkerblauwe polo en een beige katoenen broek. Deze kunt u over een kleine 14 dagen bestellen in 
de webshop van het OVV.  
 
De eerstvolgende activiteit waarvoor het OVV is uitgenodigd is de beëdiging van nieuw personeel 
van 20 Natres bataljon. Deze vindt plaats op 23 juni 2018, en wordt gehouden in de aula van de 
Wageningen universiteit in Wageningen. De secretarissen van de afdelingen die onder 20 Natres 
bataljon vallen zijn inmiddels geïnformeerd. U ontvangt van hen de nodige informatie over de wijze 
van aanmelding voor deze beëdiging. 
 
De volgende activiteit is de Battle Field Tour. 
Deze is georganiseerd door het BFT team van het OVV, in samenwerking met het Korps Nationale 
Reserve, de AVRM en Justitie. De BFT loopt van 4 tot en met 8 juni en is volgeboekt. De organisatie 
heeft bij de ALV al een behoorlijke tip van de sluier opgelicht, het wordt een fantastische tour. Het 
hoogtepunt is op 6 juni, dan wordt er door het OVV een krans gelegd.  
 
Dan Prinsjesdag 2018. 
Er hebben zich op dit moment 26 leden aangemeld voor deelname aan het ere detachement. Op zich 
al een behoorlijk aantal, toch zou het prettig zijn om met een groot detachement deel te nemen aan 
deze traditionele dag. Mocht u beslissen om alsnog deel te nemen, meldt u zich dan aan op 
natres@planet.nl. Ik zie de aanmeldingen graag tegemoet. 
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