Onze opdracht, doelstellingen
en waarden

Opdracht
Wij zijn een socio-professioneel netwerk dat zich ten dienste van de leden en de
samenleving stelt. Vanuit onze historische traditie werken we in vier domeinen:
-de activiteiten voor onze leden
-de activiteiten in het domein defensie en veiligheid
-de activiteiten in relatie tot de economische wereld
-de activiteiten rond maatschappelijke vraagstukken

Doelstellingen
Wij willen bijdragen tot :
de ontwikkeling en ontplooiing van onze leden
het publieke debat over veiligheid en defensie
de zakelijke ontwikkeling van leden-ondernemers

een maatschappelijk verantwoord burgerschap

Onze waarden
Kameraadschap en solidariteit
Respect en verdraagzaamheid
Loyaliteit, integriteit en morele moed
Leiderschap en ondernemingsgeest
Democratisch en pro-Europees

Onze Kring wil zich ten dienste stellen van de leden en van de samenleving. In het raam van
deze missie willen we in de eerste plaats bijdragen tot de professionele, maatschappelijke en
culturele ontwikkeling en ontplooiing van onze leden. Daarnaast willen we, vanuit onze
traditionele banden met Defensie, bijdragen tot het publieke debat over vraagstukken op
het gebied van veiligheid en defensie. Trouw aan de gedachte die aan de basis van onze
Kring ligt, willen we blijven ijveren voor de zakelijke ontwikkeling van onze ondernemende
leden en de versterking van hun contacten met de bedrijfswereld. Tot slot willen we ook
bijdragen tot de ontwikkeling van een maatschappelijk verantwoord burgerschap, dat steunt
op respect voor de instellingen en historisch bewustzijn.
De waarden waarvoor Mars & Mercurius vanaf het begin wilde staan zijn vandaag nog
steeds actueel. Kameraadschap en solidariteit, respect en verdraagzaamheid; maar ook
loyauteit, integriteit en morele moed worden beschouwd als onmisbare persoonlijke
kenmerken van elk lid, naast leiderschap en ondernemingsgeest en een democratisch en
pro-Europese ingesteldheid.
Onze activiteiten moeten ons uiteraard in eerste instantie toelaten onze doelstellingen te
bereiken. We onderscheiden daarvoor vier pijlers die onze werking schragen. Vooreerst
activiteiten ten voordele van onze leden, daarnaast activiteiten rond kwesties over defensie
en veiligheid, rond vraagstukken over economie en tot slot rond grote thema’s binnen onze
samenleving.
Met onze ledenwerking willen we bijdragen tot de professionele, maatschappelijke en
culturele ontwikkeling van onze leden. Conferenties door experten, academische zittingen
en bezoeken aan instellingen spelen daarin een belangrijke rol; terwijl reizen en sociale
evenementen de vriendschap en solidariteit versterken. Het netwerk van contacten en de
uitwisseling van competenties tussen de leden tenslotte is een basis voor wederzijdse
professionele steun.
Zoals aangetoond wilde de Kring vanaf de start een zakelijk netwerk vormen, dat een
prominente rol speelt binnen het economisch weefsel. Wederzijdse contacten van onze
leden-ondernemers met de bedrijfswereld en met Defensie moeten daarom bijdragen tot

hun zakelijke ontwikkeling. Expertenconferenties en -debatten moeten daar, samen met
bedrijfsbezoeken, toe bijdragen.
Tot slot wil Mars & Mercurius een markante plaats innemen binnen de samenleving door
ook hedendaagse maatschappelijke vraagstukken op de agenda te plaatsen. De ontwikkeling
van een maatschappelijk verantwoord burgerschap dat steunt op respect voor de
instellingen en historisch bewustzijn staat daarin centraal. De deelname aan plechtigheden
en tentoonstellingen of de organisatie ervan, maar ook het meewerken aan educatieve
activiteiten moet dit bewerkstelligen.

