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Verzendlijst behorende bij brief GLAS nr. 50.4.20/C van 28 AUG, 1980
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Verslag 13e vergadering weïkgrö.g'pV

te 's-Gravenhage Prinses Julial
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neel een w_at uitgebreider opleiding te geven m.b.t. het onderwerp

|̂n-". De SMID Afd BIMA zal eveneens steun verlenen.

voor de "Inve"nta.]?isa'tie Mil Geo" eerst

nog te löten̂ le'zen door een "bu4teHstasnd>r". Na een uitgebreide

discussie en commentaar van dev|||̂l|PBflHp̂  wordt besloten dat

het belangrijker is dat het stuk te begrijpen is, dan uitgebreid

de stijl aan te passen. (De behandelde onderwerpen zijn van de

hand van diverse auteurs).
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Commentaar op verslag 12e vergadering brief nr. 50.4-20/B
van 27 mei 1980.

blz_2 verslag

Het woord "structuur schets" in de tekst te vervangen door

"organisatie structuur".

blz. 2 verslag.

Regel 18." of behoefte structuur"'doorhalen.

Ma j. v. d. L doorhalen en vervangen door: "zal de behoefte aan Mil Geo in-

lichtingen voor 1 Lk opstellen en de"

Opleiding G/S -2 personeel.

Aanvullen met:

) Met verwijzing naar het gestelde in brief BLS van 22 april 1980

nr. 52.188 DG, waarin het indienen van verslagen werkgroepen bij

de voorzitter CCIV wordt verzocht, worden de genoemde bezwaren

aan de CCIV ter kennis gebracht.

Formalisering 1Lk TERDOC

Eerste drie regels te vervangen door :

De studie "Invoering Terrein documentatie Centrum bij 101 Gnggp"

is door 1Lk aangeboden aan GLAS en wordt begeleid door Hfd Sie

Inl D. De ̂B̂ fljĵ lHHBlvraagt of bewaakt kan worden dat de brief

de juiste stafbehandeling krijgt.

_ 3 _



De notulen van de 12e vergadering worden goedgekeurd.

De "Inventarisatie KL Mil Geo organen" wordt geheel doorgenomen.

De indelingen worden aangepast en er wordt een inhoudsopgave .

opgenomen.

Er wordt veel aandacht geschonken aan de vraag of de coördinatie

tussen de krijgsmachtdelen, zoals deze bijvoorbeeld wel plaats

vindt op het gebied van de Meteo, ook niet op het gebied van

de Mil Geo plaats zou moeten vinden.

De vergadering is van mening, dat bij het presenteren van de

"Inventarisatie" de werkzaamheden van de werkgroep v.w.b. de

inventarisatie zijn afgesloten, en nu gewerkt zal worden aan een

organisatiestructuur welke, de behoefte aan Mil Geo binnen de KL op

adequatere wijze dekt.

De Inventarisatie zal verstuurd worden aan:

1. Verzendlijst vergaderverslagen

2. HKS, COKL, KMA, DCOSD, KMS, HOOS, inclusief eenheden genoemd

in inhoudsopgave en dtv. 1Lk aan 101MID en 1LKA met aanbiedings-

brief

De voorzitter sluit de vergadering om 15.00 uur

De volgende vergadering zal plaats vinden op de SMID te Harderwijk

op 091000 september 1980.

Agenda 12j.e vergadering op 9-9-80

a. Goedkeuring notulen van de 13e vergadering.

b. Verslag secretaris verzenden Inventarisatie.

c. Organisatie structuur/overzicht van de behoefte aan Mil Geo

inlichtingen voor 1LK

d. Indeling : samenstelling 101 kaartverstrekking-en reproductie-

peloton.


