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's-Gravenhage,

Hierbij bied ik U aan het verslag van de vergadering van

de Werkgroep Personeel en Opleidingen, gehouden op

6 januari 1981 op de SMID te Harderwijk.
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Verslag vergadering werkgroep personeel en opleidingen CCIV

dd 6 .januari 1981 bij de SMID te Harderwijk

1. Opening

Vz verwelkomt de aanwezigen met een nieuwjaarsgroet en -wens en
stelt vast dat de vergadering voltallig is.
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2. Verslag vergadering van 16 october 1980

a. Tekst

- Vertegenwoordiger ILk wijst op de juiste schrijfwijze van zijn
naam, nl.{"""""™

- Vertegenwoordiger 898 Vbdbat wijst op de juiste benaming van
het in pt l.&. (blz 2) genoemde onderwerp. Dit moet luiden:
"De loopbaanplanning van burger radiotelegrafisten in de Vbdcie".

Overigens wordt het verslag gearresteerd.

b. Actiepunten

(1) Krijgsgevangenenondervragers Pools.
Dit is niet behandeld; wordt voorbereid voor volgende vergaderin

) (2) Vulling krijgsgevangenenondervragers 101 MIDCIE.
Het advies van het SCKL m.b.t. de opleidbaarheid van de elt
Timmer (cav) is niet onverdeeld gunstig. Met DPKL is afgesproker
dat ook de SMID een advies zal uitbrengen en dat zal doorslag-

gevend zijn. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Er is nog een candidaat, nl. de ̂ ffÊffffff^ nu ̂  van

11 Tkbat. Aangezien deze tot 1Lk behoort, zal /vertegenwoordiger
1Lk dit intern opnemen; bij gunstig resultaat zal dezelfde
procedure voor de vaststelling van de geschiktheid worden gevolg
nl.: SCKL en SMID.
Vertegenwoordiger 1Lk heeft van C-101 MIDCIE begrepen dat het .
plaatsen van de noot in de OTAS bij de functies voor officier-
krijgsgevangenenondervrager een speciale oorzaak heeft gehad en
dat het nu wenselijk zou zijn om die noot te schrappen.
De vergadering is echter van mening dat de huidige omschrijving
van de noot de vulling van deze functies het beste garandeert
en dat geschikte onderofficieren niet behoeven te worden geweige
of verplaatst.
Vertegenwoordiger 1Lk zal dit met C-101 MIDCIE opnemen.


