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Wie zijn wij

De AVRM houdt haar leden op de hoogte van activiteiten, ontmoetingen en
deelname van sporters aan wedstrijden middels een nieuwsbrief.

Als uw interesse door deze folder gewekt is, kunt u zich als lid opgeven
door middel van het inschrijfformulier op de website. Ook kunt u op de site
de activiteiten voor het komende jaar bekijken.

De nieuwsbrief wordt elke twee maanden per e-mail toegestuurd.

Geoefend Militair Zwemmer / Deense Sportproeven

*Militaire Vijf Kamp / Militaire Lichamelijke Vaardigheid / Deutsches Sport Abzeichen

Ook als u geen reservist of beroeps militair bent, kunt u lid worden van de
vereniging. U kunt dan echter aan bepaalde activiteiten niet deelnemen,
zoals het schieten. Dat is voorbehouden aan actieve reservisten. Bent u dat
niet en wilt u toch schieten? Meldt u dan aan bij de Schietsportvereniging
AVRM. De SV AVRM opereert momenteel nog voornamelijk in het zuiden
van het land maar het bestuur van de SV heeft plannen om ook in de rest
van Nederland op regionaal niveau te gaan schieten.

www.avrm.nl

Tot slot

De reservist

de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marine
en de Koninklijke Marechaussee. U kunt lid worden ongeacht uw rang of
stand; van soldaat tot generaal, iedereen is welkom.

De AVRM is een zogenaamde “interservice” vereniging en het lidmaatschap
staat dan ook open voor reservisten van alle krijgsmachtdelen:

bevorderen, het bijdragen tot de instandhouding van een op haar taak
berekende krijgsmacht en het bevorderen van een goede verstandhouding
tussen de krijgsmacht en de bevolking.

kennen reservisten.

Reservisten krijgen een contract aangeboden en verplichten zich om een
bepaald aantal uren per jaar onder de wapenen te komen.

Nederland kent beroeps- en reservemilitairen bij alle vier de
krijgsmachtdelen. Veel beroepsmilitairen worden na hun dienstverlating
reservist om de binding met Defensie te blijven behouden. Maar ook mensen
zonder militaire achtergrond kunnen vaak reservist worden. Je krijgt dan
natuurlijk wel eerst een Algemene Militaire Opleiding.

De Algemene Vereniging van Reserve Militairen (AVRM) is een vereniging
voor reserve militairen en voor hen die dat zijn geweest.
De vereniging stelt zich ten doel de belangen van de reservisten te
behartigen, de saamhorigheid onder de leden van de vereniging te

Dat kan zijn voor het op peil houden van de inzetbaarheid door oefening en
opleiding of een daadwerkelijke inzet. Reservisten worden vaak ingezet ter
ondersteuning van hun beroeps collega’s of om bijvoorbeeld op te treden als
„oefenvijand“. Ook worden reservisten vaak ingezet bij ceremonies.
Uitzending gebeurt alleen op vrijwillige basis.

Bij de Koninklijke Landmacht kennen we onder meer het Korps Nationale
Reserve (KNR). De Koninklijke Luchtmacht kent de Groep Luchtmacht
Reserve (GLR). Ook de Koninklijke Marine en de Koninklijke Marechaussee



De beroepsmilitair

Het is gebleken dat velen bij het verlaten van de militaire dienst dit met
enige weemoed doen. Een gedeelte van die dienstverlaters meldt zich aan
bij het KNR en een ander deel wordt actieve reservist.
Om de beroeps militairen met een tijdelijk dienstverband van nu alvast in
de gelegenheid te stellen om kennis te maken met de wereld van de
reservist is het voor die categorie beroepsmilitairen nu al mogelijk om lid te
worden van de AVRM.

In de praktijk blijken veel beroepsmilitairen het leuk te vinden om samen
met reservisten deel te nemen aan de activiteiten die de vereniging
organiseert. Vaak wordt ook gebruik gemaakt van de grote (vaak
specialistische) kennis die de beroepsmilitair met zich meedraagt.

De beroeps militair met een tijdelijk dienstverband verdient enige
bijzondere aandacht. Dat is immers de reservist van de toekomst.

Om de belangen van de leden van de AVRM te behartigen, is de
vereniging een collectief lidmaatschap aangegaan met de Algemene
Federatie van Militair Personeel (AFMP). De AFMP is voor de AVRM de
spreekbuis bij de onderhandelingen tussen de bonden en het ministerie.
Alle collectieve belangen zoals werk- en rusttijdenregeling, verlof, salaris,
pensioenen en dergelijke, worden door de AFMP nauwlettend in de gaten
gehouden en als dat nodig is, wordt er actie ondernomen.

Een overkoepelende organisatie van reservisten in Europa is de CISOR, de
Confédération Interalliée des Sous-Officiers de Réserve. De confederatie
organiseert op internationaal niveau elke twee jaar een groot congres waar
alle aspecten van de reserve militair aan bod komen. In het andere jaar
wordt een internationale militaire vaardigheidswedstrijd gehouden.

De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Reservisten Federatie
Krijgsmacht (NRFK), voor AVRM en KVNRO het aanspreekpunt voor het
Ministerie van Defensie. De NRFK ontvangt van Defensie een aantal
faciliteiten, waaronder mogelijkheden om te schieten en te sporten,
huisvesting bij overnachtingen, maar ook een subsidie en een aantal
oproepdagen, zodat actief dienende leden van de verenigingen onder
bepaalde voorwaarden opgeroepen kunnen worden in werkelijke dienst als
zij deelnemen aan activiteiten of vergaderingen.

De AVRM beschikt over een Militaire Prestatie Ploeg die door het jaar
heen trainingen organiseert. Deze trainingen staan onder leiding van een
L/O sportinstructeur die door Defensie ter beschikking is gesteld. U bent
van harte welkom om eens te komen kijken en misschien gaat u de
volgende keer wel mee naar de CIOR / CISOR vaardigheidswedstrijden!

NRFK
AFMP
CISOR
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Activiteiten

Naast de Vierdaagse neemt de vereniging in groepsverband deel aan een
aantal andere wandeltochten.

Let op: deze tocht is niet voor watjes!

De wedstrijd wordt gehouden op het Infanterie Schietkamp in de Harskamp
en wordt afgesloten met een feestelijke prijsuitreiking. Zowel vóór als na de
wedstrijd kan er op de kazerne worden overnacht.

Elk jaar organiseert de AVRM de „Long Distance Patrol“. Deze patrouille
wordt elk jaar in een ander land georganiseerd en daar wordt dan
gedurende een week lang een overlevingstocht gemaakt. De tocht gaat
veelal niet over verharde wegen, maar dwars door het landschap.

Op landelijk niveau is het voor actieve reservisten mogelijk om een aantal
keren per jaar te schieten met pistool en geweer. De wapens en de
bijbehorende munitie, alsmede de schietbanen, worden ter beschikking
gesteld door het Ministerie van Defensie. Voor niet actieve reservisten heeft
de AVRM een schietvereniging opgericht (SV AVRM).

De deelname aan de Vierdaagse van Nijmegen staat open voor de leden
van de vereniging. Er wordt gelopen in NRFK verband. U kunt bij deelname
overnachten op Heumensoord.

De deelnemers nemen alles wat zij onderweg nodig hebben zelf mee.
Overnachten gebeurt onder een shelter.

In augustus van elk jaar worden in Oirschot vaardigheidsproeven georga-
niseerd. Daarbij kunnen de deelnemers verschillende (ook buitenlandse)
proeven afleggen waarvoor dan een diploma met bijbehorende speld wordt
uitgereikt. (MVK/MLV/DSA/GMZ/Indræt Market)*

De vereniging organiseert op landelijk en regionaal niveau vele activiteiten.
Elk jaar wordt samen met de zusterorganisatie de Koninklijke Vereniging
van Nederlandse Reserve Officieren (KVNRO) een schietwedstrijd
(Netherlands International Shooting Competition - NISC) gehouden.
Daaraan nemen reservisten deel uit een groot aantal landen.


