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Hierbij bied ik U het verslag van de
lle vergadering van de werkgroep Mil Geo
aan, welke op 27 februari 1980 werd gehouden
in de Brederodekazerne te Vught.
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Verslag lle vergadering werkgroep Milgeo van 27-2-1980
te Vught - Brederodekazerne.
Aanwezig:

Afwezig

LAS Sie Inl D
1-Lk G2 Milgeo/Meteo
AOC Hfd Schietschool
SMID Af d BIMA
SMID Afd BIMA
LAS Sie Inl D
AOC Hfd Meetdienst
1-Lk G2 Milgeo/Meteo
LAS Sie Inl D

S-2 101 Gngvgp.

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom;
in het bijjojider de ^jjfgjjfffjjlfjj^^^^die de opvolger is va
de """" ""*'" *"
Commentaar op verslag 10e vergadering brief nr. 50.420
van 17 januari 1980
De W^PPHHHBMHpverzoekt de naam van zijn bureau in alle
stukken te w ijzigen in bureau Milgeo/Meteo. Hij is tevens v
mening dat de naam BIMA gewijzigd zou moeten worden in Op leidingsrichting Mil Geo.
actie allen

De'

•jBHBBBBHBBBBBfc- verzocht namens de lÉHHHHH^/ in de
taak omschrijving inventarisatie van DMKL, alle woorden
"materiaal" te wijzigen in "materieel".

In het stuk "Inventarisatie van de organen die zich binnen
Koninklijke Landmacht bezig houden met Mil Geo en Meteo" za
bij Jhet onderwerp DMKL verwezen worden naar dit stuk van
JÉMRMMIftt' wat als bijlage in de "Inventarisatie" opgenoir
zal worden.
actie Kap
Langelaar

vraagt de vz wanneer de inventarisatie van
NTC gereed zal zijn. flMBHMHMMHF antwoordt hierop dat dit
zo snel mogelijk zal geschieden in samenwerking met de Sect
Genie van de NTC.
De 4HMMHMMMMMHfe. deelt mede dat de inventarisaties var
opleidings instituten, uitgezonderd die van het OCOSD, binr
zijn.

actie Lkol Maas Er wordt in de vergadering opgemerkt dat het Korps Commandc
Troepen in Roosendaal een opleiding terreinaspecten verzorg
De vz zal contact opnemen met het KCT Sectie opleidingszake

Hoofd Sectie Inl D zal zijn gedachten laten gaan over, wie
de vertegenwoordiger(s) moet(en) gaan worden in Panel XII;
er wordt geadviseerd een vertegenwoordiger van de GLAS en
een van de 101 AMA naar Panel XII af te vaardigen.
Inl D) zal een verslag indienen van ;
an het AOC met als onderwerp
"De verslaggeving van Panel XII tot nu toe".
De notulen van de Xe
gekeurd.

vergadering werkgroep Milgeo worden <

Agenda lle vergadering.
Punt C van de agenda
De VÉHHHHHl ver zocht de volgorde van de agenda ten ver,
en eïTTrir.'v*:~'puht B eerst punt C te behandelen, nl de Inve:
satie van de Mil Geo op het AOC.
Nadat dit stuk uitvoerig behandeld was werd besloten pnt 1.
deze inventarisatie uit te breiden met (5) Artillerie Schi<
school (Breda) en in punt (2) (ASK) te wijzigen in ASO.
De inventarisatie werd verder ongewijzigd aangenomen.
Punt B van de agenda
actie secretaris

..)

Het deel b. Meteorologie van de herschreven organisatie Mil
Meteo l Lk wordt aangepast en gewijzigd en zal, samen met
deel a Militaire Geografie wat op de 10e vergadering reeds
aangenomen, worden opgenomen in "Inventarisatie"van de die
.binnen de Koninklijke Landmacht bezig houden met Mil Geo e
Meteo.
De voorzitter besluit punt D van de agenda op te schorten
behandelen op de volgende vergadering en onder punt D op t
nemen de inventarisatie van de Milgeo op de SMID.
In de vergadering wordt besloten dat punt 3b van het stuk
door de BIMA ter tafel wordt gebracht uitgebreid zal worde
Deze aanvulling zal de volgende vergadering bekeken worder
waarna het stuk van de BIMA verder ongewijzigd in de "totc
Inventarisatie" opgenomen zal worden, (zie bijlage)
De voorzitter is van mening dat de inventarisatie zoals vc
gesteld in verslag nr. 13.515/D van 19-2-1979 op de inveni
satie (gewijzigde versie) van de NTC na, gereed is en dat
overgegaan kan worden naar het opzetten van een structuur
schema.
Om 15.00 uur sluit de vz de vergadering.
De volgende vergadering zal plaats vinden op 1-4-1980 in c
Chasseekazerne te Breda, aanvang 10.00 uur.

Agenda 12e vergadering van 1-4-1980.
a. Notulen lle vergadering.
b. Problemen J:er discussie/actie l Lk.
brief 50.420 van 17-1-1980.

