
3e Vergadering Werkgroep VS 30-2 dd 4 mei 1988

1. Aanwezig:

a. LAS

b. 101 MID-cie

c. SMID

2. Mededelingen vz

>dd 17-03-88,a. ATV van

b. Plan van aanpak VS 30-2.

c. Tijdplanning VS 30-2.

d. Tijdplanning/afspraken met DEBKL/PB.

e. Gegevens t.a.v. het boekwerk t.b.v. de drukker.

f. Voorstel inhoudsopgave.

g. Wens van G2-1 Lk: - ontwerp VS 30-2 te zien, voordat de definitieve vorm
naar de drukker gaat;

- overleg over de hoeveelheid/oplage,
(verzendlijst)

h. Commentaar en voorstellen

3. Openstaande actiepunten en besluiten

a. Voorwoord en hoofdstukken l + 2 in concept door v. Crugten.

b. Werkverdeling: Hfdst 3 (evt te wijzigen door^p t/m Hfdst 6 door
Hfdst 7 t/m Hfdst 10 door

Hfdst 11
Bijlagen A t/mi



Bijlage l

Openstaande actiepunten en besluiten

1. Besluiten

zich bezighouden met tekens;
updating "Voorwaar" aan de hand van militaire tijdschriften vanaf 01 jan
'80 i. t. t! 01 jan '76, zoals vermeld 2e verg 4 feb '88.

b. Voorlopige benaming van het VS: "Tactische tekens, afkortingen en kaarten
in gebruik bij de Sovjet strijdkrachten".

het topografische deel en de afkortingen (samen met1
concept op papier zetten.

d. Het Ie concept VS 30-2 dient gereed te zijn 01 feb 1989.

e. In de maanden mrt, apr en mei 1989 dienen commentaren te worden verwerkt
en proefnemingen te zijn gedaan.

f. 01 jun 1989 definitieve versie aan te bieden ter goedkeuring aan de Werk-
groep Inlichtingen.

g. 01 sep 1989 finale stadium/ontwerp voor DEBKL/PB.

2. Actiepunten

schrijft: Voorwoord, inleiding en hoofdstukken l en 2, die
als eerste worden becommentarieerd.

traclrfcen voor ca 2 maanden in bruikleen te krijgen:
lx computer (hardware), lx laserprinter en lx scanner. Indien hij hierin
slaagt neemt hij contact op met(

zijn werkzaamheden en zal e. e. a. met zgn "handwerk" (optie 1)
uitvoeren.

d. Indien met een computer, laserprinter e. d. kan worden gewerkt, zal1
een systeem aangeven (optie 2) hoe VS 30-2 op de computer verwerkt kan
gaan worden.

e - A1s^HM^een programma (privé) m. b. t. Russ ischschr i f t o. i. d. in zijn
bezit heeft, neemt hij hierover contact op metflIHIk die optie 2 kan
starten.



'hebben e.e.a. uitgezet en wachten op materiaal

d. Contact(en) met DEBKL/PB door INLA-2 te leggen.

4. Rondvraag

voor om in de periode tussen mei '88 en feb '89 een paar
maal bijeen te komen om vorderingen en evt problemen t.a.v. de te schrij-
ven hoofdstukken te bespreken.

nogmaals de nadruk op de voordelen van het gebruik van de com-
puter: tijdbesparing, correcties en updating.

c. Bespreking van de problemen m.b.t. de veel kleurendruk.

5. Volgende vergadering

Plaats: DEN HAAG, FREDERIK KAZERNE
Datum: 31 aug 1988
Tijd: 10.00 uur
Agendapunten voor 22 aug 1988 bij vz.


