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Verslag 14e vergadering van de ïferkgroep MIL GEO op 8 oktober 1980 te
Harderwijk School M3D.
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On 10.15 opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen van harte
welkom.
Agenda: Goedkeur ing notulen van de 13e vergadering
ad a. flMÊMBfc-vraagt of het KCT nog opgenomen dient te worden in de
risatie
^antwoordt hierop dat het lesgeven in Mil Geo onderwerpen
bij' h'ét KCT in het beginstadium verkeert en dat dat meer gezien inoet
worden als: . informatie verschaffen over weer en terrein
dan de gebruikelijke lessen kaartlezen.
De vergadering is van mening dat in dit licht het KCT niet in de
Inventarisatie opgenomen dient te worden.

| vraagt of in den vervolge de actiepunten i
actie Kap Langelaar aparte bijlage opgenomen kunnen worden. Dit voorstel wordt geaccepteerd. De secretaris zal hiervoor zorg dragen.
De notulen van de 13e vergadering worden goedgekeurd.
Agenda: Verzenden "Inventarisatie"
ad b. De Vz vraagt de werkgroep of er nog commentaar is op de definitieve vorm van de "Inventarisatie11.
actie Kap Langelaar De werkgroep gaat met de "Inventarisatie" accoord. De Vz zal nu
de Inventarisatie aanbieden aan de instanties genoemd onder
punt 2 op blz 3 van het verslag van de 13e vergadering.
Agenda: Behoefte aan Mil Geo inlichtingen voor l Lk
ad c. De secretaris merkt op dat dit onderwerp nog een actiepunt was
van de 12e vergadering.
) stelt de werkgroep een fiche ter hand waarin de
behoefte aan Mil Geo inlichtingen voor l Lk uitgewerkt staat.
merkt op dat de bij l l van de Studie Terdoc

actie Kap R.
Kap W.
Maj L.

eveneens een goed beeld geeft van de behoefte aan Mil Geo info
voor l Lk.
Na een korte gedachten wisseling wordt vastgesteld dat^dit fiche
eers^jqeirajrderd" zal worden door
eiBlSIpHB^i (S2-101 Geniegevechtigröëp) , waarna het opnieuw
in de vergadering zal worden gebracht; tevens zal dan een vertegenwoordiger van G2-NTC uitgenodigd worden om tijdens de behandeling van dit fiche aanwezig te zijn.

actie Kap L.

Als het fiche van l Lk gereed is zal door de secr. het betrokken
fiche ook worden aangeboden worden aan NTC.

actie Kap R.

De Vz heeft een brief ontvangen met als onderwerp Taak/functieanalyse
van de Terrein Analisten Ploeg (TAP). Deze functie-analyse is opgezet door- l Lk.in samenwerking' met de BIMA (SMID,)
Dit stuk zal ook toegezonden worden aan

Betrokken stuk is
niet bij alle geadresseerden bekend.

actie Lkol M.

actie Inl D.

Ter voorkoming van misverstanden wordt gesteld dat het stuk met als
onderwerp ^Problemen ter discussie/actie" opgesteld door de
op 1-4-1980 tijdens de 12e vergadering van de
LI Geo uitgereikt, de basis is van de agenda/actiepunten
voor de vergaderingen van de werkgroep.
Naar aanleiding hiervan vraagt fflB0HWP^ welke actie er gekomen is n.a.v. het punt "opleiding G2/S2 personeel".
De voorzitter deelt mede dat de problematiek m.b.t. dit onderwerp
is doorgegeven aan het OCIV.
^HjJMPHHV) vraagt of de eindeisen voor de functies G2/S2 goed
zïjn geformuleerd en of deze eindeisen bij CQKL zijn gedeponeerd.
Mocht dit niet het geval zijn, dan dient dit als nog te gebeuren.
De voorzitter zal deze vraag in de eerstvolgende vergadering van het
CCIV opnieuw ter tafel brengen.
vraagt eveneens hoe de voortgang is bij de formalisei
van het legerkorps Terdoc.
De leden van sectie Inl D zullen v.w.b. de studies van l Ik die momei
teel. in behandeling zijn bij CLAS/BLS de vinger aan de pols houden ei
de voorgang aan de vergadering rapporteren.
j| brengt een probleem ter tafel wat buiten de agenda
ligt, maar waar op korte termijn actie op wordt verlangd!
De Afd Org LAS heeft een vergadering uitgeschreven in Apeldoorn bij :
op 28-10-1980 - 10.00 A waarbij ook CLAS-Inl D is uitgenodigd.
Onderwerp zal zijn "'TAP in combinatie met Terdoc1'.
Over dit onderwerp bestaat verwarring;wat wil Afd Org LAS precies
en waarom.
^HHHHBni J zal zicn prepareren op het punt:
Aantonen dat de TAP een volledige dagtaak heeft.

| van Org om
Actie Voorzitter deze neemt contact OP met
tec vragen naar doelstelling vergadering 8efT we :e stukken meegenomen dienen te worden en wat er voorbereid dient te worden
Deze info zal doorgegeven worden aan Kap Rademakers.

Opm Op 9-10-80 heeft het desbetref fende gesprek net de Afd Org
plaatsgevonden, waarna 4HMMMHM) °°de hoogte werd gebracht. •
Kort resumerend: onderwerp is: Terdoc en 101 KVP-reprodeel „ TAP komt
ter sprake n. a. v. een brief van 101 MIDcie omtrent aanvraag extra
TAP-Lt.
Aangezien in de Terdoc~studie de TAP genoemd wordt, wil men dit pro-'
bleem gelijk mee in beschouwing nemen.
Agenda: Indeling/ samenstelling 10 1 Krtverstr- en repropel
ad d. Samenstelling 101 Kaartverstrekking-* en reproductiepeloton.
referte bijl. 4 uit stuk "Problerren ter discussie/actie" van l Lk.
ictie Owi W.

punt (1) (a) 4
B
) za^- ^ ^ vaste orders controleren of d
functionele lijn geheel vast ligt. Naar aanleiding van deze
bevindingen volgt nadere actie.
punt (1) (b) In de vergadering omtrent samenstelling 101 KVP op 28-10-80
zal dit punt worden opgevoerd. Gedacht wordt aan een ^fj^
punt (1) (c) (d) wordt reeds behandeld en toegelicht in studie l LK
over reprocapaciteit.
punt (1) (e) (f) wordt ter sprake gebracht in een brief van C-101 Gnggp
naar C-l Lk.
voorstel is bij C-l Lk in stafbehandeling.
De voorzitter sluit de vergadering om 16.00 A uur.
De volgende vergadering zal plaatvinden bij de Landmachtstaf, Prinses
Julianakazerne, kamer 713, 2 december 1980 te 10.00 A .
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Agenda 15e vergadering on 2—12~1980.
a. goedkeuring notulen 1 4e vergadering.
b. actiepuntenlijst afwerken en bezien welke punten kunnen vervallen.
c. Indeling en organisatie TAP- 101 MIDcie/ bespreken aantekenvel van
Afd Qrg A met als onderwerp : organisatie structuur Mil Geo eenheden

Actiepuntenlijst behorende bij verslag 14e vergadering van de T*ferkgroep
Mil Geo op 8-10-1980.
1. Vervaardigen actiepuntenlijst
2. Opsturen "Inventarisatie .Mil Geo/Meteo binnen l Lk!'
3. Fiche "Behoefte Mil Geo Inlichtingen l Lk:i zal uitgebreid bezien/herzien worden.
4. Uitnodigen vertegenwoordigers G2-NTC i. v. m. behandeling fiche ad 3 .
5. Toezenden Taak/functieanalyse TAP aan Kap Brethouwer
en Maj v. d. Leeden.
6. Eindeisen voor functies G2/S2 aanbieden in vergadering CCIV
7. Voortgang Studies l Lk bewaken.
8. Vaste orders natrekken omtrent functionele lijn bij
101 KVP
9. Opvoeren C-101 KVP zijnde Adj Gn. op vergadering
28-10-1980 bij l Lk.

