
MAAK KENNIS MET MARS EN MERCURIUSMAAK KENNIS MET MARS EN MERCURIUS
MARS EN MERCURIUS, ANNO 1960, IS EEN EXCLUSIEVE VERENIGING VOOR (OUD-)OFFICIEREN VAN DE  
KRIJGSMACHT. MARS DUS! MERCURIUS STAAT VOOR HET CIVIELE ASPECT, GELET OP DE ACTIEVE POSITIE 
VAN DE LEDEN MIDDEN IN DE SAMENLEVING.

Mars en Mercurius biedt een nationaal en internationaal zakelijk netwerk, waarbinnen respect, vriendschap  
en onderling vertrouwen uitgangspunten zijn. 

DE VERENIGING IS UNIEKDE VERENIGING IS UNIEK
•  M&M heeft als core business om officieren van de Krijgsmacht die hun militaire loopbaan willen 

beëindigen, te begeleiden naar een positie in het bedrijfsleven.
•  Het lidmaatschap is voor ex-officieren (res of bd) van de Krijgsmacht (m/v) die het  

bedrijfsleven zijn ingegaan of een andere maatschappelijk relevantie functie vervullen en voor 
reserveofficieren die fulltime of parttime nog bij de Krijgsmacht werken. Ook actieve (beroeps-)
officieren kunnen lid van Mars en Mercurius worden. 

•  M&M onderhoudt voor deze (ex-)officieren de band met de krijgsmacht middels maandelijkse 
lezingen over actuele militaire onderwerpen en bezoeken aan militaire objecten (o.a. battle field 
tours) en met sprekers, vaak vlagofficieren van onze krijgsmacht. Daarnaast zijn er ook  
presentaties van CEO’s uit het bedrijfsleven, bedrijfsbezoeken en excursies.

•  M&M biedt kameraadschap, het ‘buddy’ gevoel dat wij als militairen op prijs stellen. De militaire 
achtergrond en het officierschap zijn altijd herkenbaar en geven verbondenheid.

•  M&M biedt een netwerk, zichtbaar op de site en in een “Wie is Wie” boekje.  
Door het delen van elkaars ervaring en vakkennis, kunnen de leden elkaar zowel zakelijk als 
privé behulpzaam zijn.

•  M&M organiseert jaarlijks een symposium op het grensvlak Mars (krijgsmacht) en Mercurius 
(bedrijfsleven) waar ook breed kan worden genetwerkt (gemiddeld 250 deelnemers).

•  In Nederland zijn er 6 regionale afdelingen. M&M Nederland heeft een Landelijk bestuur, maar 
de afdelingen hebben ieder hun eigen bestuur dat de maandelijkse bijeenkomsten organiseert. 

•  M&M Europa telt ca. 1500 leden. Er zijn veel regionale afdelingen in diverse landen (o.a. in  
België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Zwitserland).

www.mars-mercurius.nl

UITNODIGINGUITNODIGING
Het bijwonen van een regionale of landelijke bijeenkomst is dé gelegenheid om met Mars en Mercurius kennis te  
maken. De geplande evenementen, lezingen, excursies en/of bedrijfsbezoeken staan in de activiteitenkalender op  
de M&M-site. De data, locaties en contactpersonen (met tel.nrs.) van de regionale afdelingen zijn, naast algemene  
informatie, gemakkelijk te vinden op: www.mars-mercurius.nl

U kunt uw interesse ook eenvoudig kenbaar door een mailtje te sturen naar info@mars-mercurius.nl 


