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Datum

Onze referentie

Bijlage

Bij beantwoording datum, onze

referentie en onderwerp vermelden.

Ondergetekenden:

De Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Onze Luchtmacht’ (KNVOL),
gevestigd te ‘s-Gravenhage, te dezen vertegenwoordigd door drs. A.A.H. de
Bok, hierna te noemen: ‘KNVOL’

en

de Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen
vertegenwoordigd door de Minister van Defensie, voor deze de Chef Kabinet
van het Commando Luchtstrijdkrachten, Kolonel M.J.M. Kathmann EMSD,
hierna te noemen: ‘CLSK’

hierna gezamenlijk te noemen: ‘partijen’,

in aanmerking nemende dat:

Partijen een gezamenlijk doel nastreven namelijk het stimuleren van
de interesse in de militaire luchtvaart in het algemeen en die voor de
Koninklijke Luchtmacht in het bijzonder;
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Het CLSK in het belang van een goede personeelszorg CLSK~medewerkers MinisterievanDefensie

die de dienst verlaten een tweejarig lidmaatschap van de KNVOL als cadeau
Commando Luchtstrijdkrachten

wenst aan te bieden. Het CLSK beoogt hiermee de verbondenheid tussen
het CLSK en de medewerkers die recent de dienst hebben verlaten op Stafgroepiuridische Zaken

positieve manier te stimuleren; Datum

Onze referentieDe nadere afspraken tussen partijen worden vastgelegd in deze
overeenkomst

komen als volgt overeen:

- dat het CLSK aan de CLSK-werknemers die per 01januari 2016 na
voltooiing van een dienstverband van tenminste 4 jaar de dienst
(eervol) verlaten een tweejarig lidmaatschap van de KNVOL zal
aanbieden;

- dat CLSK-medewerkers die de dienst hebben verlaten door middel
van een antwoordkaart zelfstandig aan de KNVOL aangeven of men
gebruik wenst te maken van het door het CLSK aangeboden
tweejarig lidmaatschap van de KNVOL;

- dat de kosten voor een lidmaatschap € 25,00 per persoon per
kalenderjaar bedragen;

- dat de KNVOL in het aanvangsjaar 2016 in de maand januari 500
lidmaatschappen voor één jaar aan het CLSK factureert. Vanaf het
jaar 2017 worden in de maand januari de 500 lidmaatschappen voor
twee jaar in rekening gebracht;

- dat de KNVOL het CLSK via onderstaand adres voor de
lidmaatschappen onder vermelding van referentienummer:
18114510002 factureert;

Het factuuradres is:

Financieel Administratie en Betaalkantoor (FABK),
Postbus 7500,
6400 NE Kerkrade.

Of per e-mail aan:

FABK.Digitale. Facturen @ mindef.nl
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dat de KNVOL verantwoordelijk is voor de ledenadministratie van de Ministerie van Defensie

door het CLSK betaalde lidmaatschappen gelijk de
Commando Luchtstrijdkrachtenledenadministratie van haar overige leden;
Stafgroep Juridische Zaken

dat deze overeenkomst voor de duur van 4 jaar met ingang van 01
januari 2016 in werking treedt nadat zij door en/of namens partijen is Datum

ondertekend;
Onze referentie

dat deze overeenkomst na afloop van de overeenkomstduur met het
oog op een eventuele verlenging wordt geëvalueerd;

- dat deze overeenkomst slechts kan worden aangevuld en/of
gewijzigd door een schriftelijk stuk dat door of namens partijen is
ondertekend;

- dat op deze overeenkomst het Nederlands recht van toepassing is.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en getekend te

Plaats: Breda
Datum:18 december 2015

Minister van Defensie
Voor deze de Chef Kabinet van de

Lnt Luchtstrijdkrachten,

Koninklijke Nederlandse
‘Onze

M.J.M. Kathmann EMSD
Kolonel modore b.d.
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