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Beste leden,
Bij deze bieden wij u de nieuwste edi e van de Nieuwsbrief van Vereniging Paulus
Clerck 1665 aan. U vindt hierin onder meer informa e over de jaarlijkse bijeenkomst/
ALV, een ar kel uit de KEKMAMA, enkele berichten uit het militair-logis eke veld, informa e over onze social media en twee vacatures.

volgende bijeenkomst/ALV
SAVE THE DATE: 06 APRIL 2022
VAN GHENTKAZERNE ROTTERDAM
(o.a. ervaringen Zr.Ms. Evertsen in De Oost,
actuele stand van zaken bij de Koninklijke Marine)

bron: KEKMAMA

Bijeenkomst/ ALV 2022
Als vereniging vormen we het professionele netwerk van oﬃcieren LD van de Koninklijke Marine, voor zowel ac ef, post- als elders ac eve leden als adelborsten. We richten
ons op het versterken van de korpsgeest, het aanhouden van de banden met de KM en
verdere professionalisering. Dit doen we vooral door het organiseren van werkbezoeken aan bedrijven, een jaarlijkse themadag annex reünie en het in stand houden van
een netwerk (voor oﬃcieren LD). Het afgelopen jaar hee9 de coronapandemie ons
belemmerd in de ac viteiten. Nu, begin 2022 gaan we ons best doen om op 6 april onze volgend bijeenkomst (tevens ALV) te organiseren op de Van Ghentkazerne in
Ro<erdam. Het programma behelst onder andere de huidige stand van zaken bij de
Koninklijke Marine, ontwikkelen m.b.t. de Wet ter Bescherming van de Koopvaardij en
de logis eke uitdagingen van Zr.Ms. Evertsen jdens de afgelopen Oostreis. Uiteraard
hopen wij u allen dan in goede gezondheid weer te kunnen ontmoeten.

Defensie beschikt binnenkort over ‘eigen’ Roll-on Roll-oﬀ-schip
Toenemende schaarste
Tot nu toe huurde Defensie schepen incidenteel in. Dat wordt echter steeds duurder en moeilijker vanwege toenemende
schaarste op de commerciële interna onale scheepvaartmarkt. Om gegarandeerd
over de juiste zeetransportcapaciteit te
beschikken is daarom besloten een RoRo
voor 10 jaar te huren. Het wordt niet alleen gebruikt om militaire eenheden in te
ze<en, maar ook ter ondersteuning van
oefeningen. Het schip kan bijvoorbeeld
200 containers en 300 voertuigen met een
lengte van gemiddeld 6 meter gelijk jdig transporteren. Defensie stelt, indien gewenst,
partnerlanden in staat van het schip gebruik te maken. Dat gebeurt dan tegen een vergoeding. Gebruik door derden loopt via het Movement Coordina on Centre Europe.
bron: defensie.nl

Joint Support and Enabling Command (JSEC) opera5oneel
Het NAVO-hoofdkwar er zorgt bij opera es voor de interna onale afstemming en coördina e van logis ek en ondersteuning. Denk aan het transport van bijvoorbeeld
brandstof en muni e, maar ook de zorg voor voeding voor de manschappen. Sinds september 2021 is het Joint Support and Enabling Command (JSEC) fully opera onal capable. Het is daarmee wereldwijd inzetbaar voor elke missie. Het NAVO-hoofdkwar er
bereikte de 1e fase van paraatheid in september 2019. Tijdens de grote NAVOoefening Steadfast Defender 2021, bewees JSEC zijn capaciteiten en verdiende het de
status ‘volledig opera oneel’. Het belang van mobiliteit en logis ek voor de slagkracht
van Europa en de NAVO wordt interna onaal inmiddels breed onderschreven. Dat
blijkt wel uit de grote steun voor Nederlands PESCO-ini a ef voor meer militaire mobiliteit binnen Europa. Als Europese toegangspoort speelt Nederland daarbij een vitale
rol, in nauwe samenwerking met Duitsland.
Social Media

Naast een website (www.paulusclerck.nl) met algemene informa e en een twi<eraccount (@PaulusClerck1665) is er voor de leden van vereniging Paulus Clerck 1665 ook
een besloten groepspagina Paulus Clerck 1665 op Facebook (h<ps://
www.facebook.com/groups/173450029963843/?ref=share). Met dank aan Bert Venema als beheerder en Rob Hunnego als moderator vindt u hier regelma g interessante
berichten.

Vacature bestuursfunc5es
Administrateur S ch ng Fonds 1815 & Gezamenlijke Militaire Fondsen (GMF)
S ch ng Fonds 1815 & GMF is op korte termijn op zoek naar een administrateur, die
zelfstandig als een schakelfunc e fungeert rich ng het bestuur. Deze s ch ng hee9
rela es met de s ch ng Sociaal Fonds KM. Meer informa e: LtGen b.d. Lex Oostendorp, email: lex.oostendorp01@gmail.com
Penningmeester Veteranen Pla"orm
Per juni 2022 zal de huidige penningmeester van het Veteranen PlaNorm, KTZA b.d.
Hans Peters, na 8 jaar statutair a9reden. Het bestuur is derhalve opzoek naar een nieuwe penningmeester, waarbij de voorkeur uitgaat naar een marineoﬃcier administrae/logis eke dienst. Het Veteranen PlaNorm is namens haar lidorganisa es de belangenbehar ger van Nederlandse veteranen en hun rela es om erkenning en waardering
te bevorderen en zorg te waarborgen (zie ook www.veteranenplaNorm.nl)
Meer
informa e:
Hans
Peters,
penningmeester@veteranenplaNorm.nl.
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Deel deze nieuwsbrief
Paulus Clerck is con nu op zoek naar nieuwe leden. Deel deze nieuwsbrief daarom zoveel mogelijk met jaargenoten LD die de dienst hebben verlaten. Aanmelden van nieuwe leden kan via paulusclerck1665@gmail.com.
Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar paulusclerck1665@gmail.com

