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Aanwezig: 86 leden (incl. 7 bestuursleden).

Opening en welkOm
De voorzitter opent om 11.00 uur de ver-
gadering en heet iedereen welkom. De grote 
opkomst is verheugend.
Onze wapenoudste, bgen Ent, is normaal al 
een druk bezet man, maar neemt nu ook 
genm Dohmen waar, daarom kan hij niet bij 
de ALV aanwezig zijn. Hij is vanmiddag wel 
op het symposium om de nieuwe Visie Ver-
bindingsdienst te presenteren.
Vanuit het bestuur is lkol Perry Gillis niet 
aanwezig, omdat hij op dit moment uitge-
zonden is naar Jeruzalem, waar hij de lkol 
Edwin Saiboo heeft opgevolgd, die overi-
gens vandaag – 3 april – jarig is.

Herdenking
Overleden in het afgelopen verenigingsjaar:
Maj b.d. Frank Stiesri op 15 september 2011,
Maj b.d. Theo Freericks in december 2011.
1 minuut stilte ter nagedachtenis

gOedkeuring verslag alv
5 april 2011
Het verslag zou normaliter zijn gepubliceerd 
in Intercom 2011-2 (juni). Overvloedige 
kopij en het themanummer 2011-4 hebben 
er toe geleid dat het verslag is gepubliceerd 
in 2012-1. Deze editie van Intercom is nog 
niet door de leden ontvangen. Er zijn wel 
exemplaren in de zaal aanwezig.
De voorzitter stelt 2 oplossingen voor:
- Uitstel tot de volgende ALV (april 2013) 

en dan twee verslagen behandelen.
- Ongezien akkoord.
Bij handopsteken stemt de meerderheid van 
de leden in met ongezien goedkeuren.

verslag afgelOpen 
verenigingsjaar
Op 10 februari 2011 vond de social plaats 
in de bar van het Evenementencasino, Soes-
terberg. Het aantal deelnemers was groot, 
mede vanwege de uitreiking van de Intercom 
Awards en vertegenwoordigers van onze 
trouwe bedrijfsrelaties. Het aantal partners 
dat mee kwam viel enigszins tegen. 
De algemene ledenvergadering is gehouden 
op 5 april 2011 in Bronbeek. ’s Middags 
vond een geslaagd symposium plaats rond 
het thema Operationele Infrastructuur 
vanuit IV/ICT perspectief.
Zowel het symposium als de social na afloop 
werden druk bezocht.

vereniging Officieren verbindingsdienst

algemene ledenvergadering vOv 2012 

een aantal geboorten en zieke collega’s. Het 
bestuur streeft naar volledige en tijdige re-
presentatie. Ze is daarvoor sterk afhankelijk 
van uw collegiale informatie. 

Ondersteuning Regiment
Namens de VOV heeft kol Kanis zitting in 
de Stichting Regiment Verbindingstroepen 
(SRV). In 2011 is een bijdrage aan Leeu-
wenhart (het jaarlijkse bedankje aan vrijwil-
ligers van het regiment) en het regiments-
diner overgemaakt.
De Historische Verzameling Vbdd (het mu-
seum) wordt een werkgroep onder de SRV 
en de stichting Museum zal worden opge-
heven. De Raad van Toezicht van de Stich-
ting Museum Vbdd wordt dan omgevormd 
tot een RvT van de SRV. De voorzitter VOV 
is lid van deze RvT.

Geschiedschrijving 
Het proces bestaat uit 3 stappen: 
- Verzamelen bronmateriaal: gereed maar 

niet afgesloten
- Schrijven van concepten voor 7 aspecten: 

eind 2011 was 50% gereed.
- Omvormen tot 3 verhaallijnen: eind 

2012?
Publicatie is zonder tegenslag gepland in 
begin 2013.
De gerichte benadering van ‘spelers’ (leden 
en niet-leden) om hun specifieke anekdoti-
sche ervaringen in kleine kaderverhalen vast 
te leggen is gestart maar heeft tot nu toe te 
weinig opgeleverd. De schrijfgroep doet 
hierbij een herhaalde oproep aan alle leden.

Ontwikkelingen op de zakelijke advertentie- 
en sponsormarkt als gevolg van de financi-
ele crisis hebben er toe geleid met onze 
zakelijke partner wederzijdse verplichtingen 
te heroverwegen. Eind 2011 is een nieuwe 
overeenkomst getekend.

Contributie, adreswijziging, e-mailadres
Het bijhouden en nazoeken van adressen 
vergt veel tijd. Adreswijzigingen en wijzi-
ging van het e-mailadres worden slecht door-
gegeven. We vragen de leden toestemming 
te geven voor gebruik van het e-mailadres 
om zo portokosten te besparen.

intercOm 
(door de hoofdredacteur Intercom)

De redactie heeft net als voorgaande jaren 
vier Intercoms afgescheiden. Met een dikte 
die varieerde van 64 tot 80 bladzijden en 
oplagen tussen de 1500 en 2200 stuks is er 

Op 12 mei 2011 was de herdenking van de 
gevallenen van ons Wapen. Namens de ver-
eniging werd een krans gelegd door de voor-
zitter en de penningmeester.

Op 30 juni – aansluitend aan de regiments-
sportdag – opnieuw een geslaagde BBQ. We 
streven naar een grotere deelname.

Op 3 september is een relatiemiddag geor-
ganiseerd voor bedrijven waar de VOV een 
band mee heeft. De bedrijven zijn geïnfor-
meerd over een aantal ontwikkelingen op 
het gebied van IV en ICT binnen Defensie 
en over de plannen van onze vereniging. 

De relatie met VID is coördinerend: er zijn 
contacten geweest tussen de besturen, we-
derzijds informatie over en doorsturen van 
convocaties voor het bijwonen van lezin-
gen/symposia is een eerste aanzet tot nau-
were samenwerking.

In de middag van 4 oktober 2011 vond in 
het Evenementencasino, Soesterberg een 
zeer geslaagd najaarssymposium plaats rond 
het thema Social Media, Stormachtige 
ontwikkelingen. De deelname was zeer be-
vredigend.
Op 3 november 2011 was het traditionele 
bd-event, in de namiddag voorafgaande aan 
het regimentsdiner in het Evenementenca-
sino, Soesterberg. Zeer geslaagde lezing 
door kol Frank Peesman over de consequen-
ties van de beleidsbrief ‘toekomstige reor-
ganisatie en bezuinigingen bij Defensie’. 
Ondanks de ruimer toebedeelde tijd moest 
de bd-borrel na afloop worden overgeslagen.

Ledenbestand
Overleden in het afgelopen
verenigingsjaar : 2 
Ander verlies van leden : 9 
Ledenaanwinst : 1 
Huidig ledental : 622 
Ledental vorig jaar : 632
Dit is nauwelijks een neerwaartse trend. 
Mensen die opzeggen verlaten de dienst, zijn 
overgestapt naar ander wapen/dienstvak of 
beëindigen het lidmaatschap vanwege hun 
hoge leeftijd.

Representatie
Naast de correcte representatieve taken bij 
het overlijden van de in aanvang genoemde 
leden heeft representatie plaatsgevonden bij 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering (ALV), gehouden op 3 april 2012 in het
congrescentrum ‘de Kumpulan’ in Bronbeek, Arnhem.
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Heden, 17 februari 2012, hebben wij, on-
dergetekenden:
Res maj b.d. O. Luursema, maj. J. Verboom 
en lkol F.T.M. Snels door de Algemene Le-
denvergadering van 5 april 2011 aangewe-
zen als kascontrolecommissie over het jaar 
2011, de penningmeester, maj P.L.A. Kerk-
hoffs, verzocht rekening en verantwoording 
af te leggen over de door hem beheerde fi-
nanciën over de periode 1 januari 2011 t/m 
31 december 2011. 
Bij de controle werden de saldi van post- en 
kapitaalrekening in overeenstemming be-
vonden met de gecontroleerde boeken, be-
scheiden en kasbewijzen. De in het financi-
eel overzicht genoemde bedragen over 2011 
zijn in overeenstemming met die uit het 
elektronische kasboek. 
De commissie heeft vastgesteld, dat de pen-
ningmeester het financieel beheer op een 
goede en correcte wijze ten gunste van de 
vereniging heeft uitgevoerd. Alle betalingen 
zijn gedaan in overeenstemming met de 
doelstellingen van de vereniging. 
De commissie adviseert de algemene leden-
vergadering dan ook het bestuur eervol de-
charge te verlenen voor het goede beleid in 
2011 en de maj Kerkhoffs te bedanken voor 
zijn uitstekende werk.

Hieronder volgen nog enkele constaterin-
gen:
- De vereniging heeft een hoog eigen ver-

mogen. Eind 2011 bedraagt dit ca. € 
67.000,--

- Gewenst is een reservering van € 20.000 
om één jaar zonder inkomsten de Inter-
com uit te kunnen blijven brengen.

- Voor de reservering van het geschiede-
nisboek Vbdd is ca € 20.000,-- gewenst.

- Bij monde van de penningmeester komt 
de bijdrage van de BLS ad € 2.250,-- per 
dit jaar te vervallen. Deze kan binnen de 
bestaande begroting worden opgevan-
gen.

- Er lijkt een neerwaartse trend te zitten in 
het aantal leden. De commissie adviseert 
het bestuur de financiële consequenties 
hiervan in kaart te brengen.

- De vraag doet zich voor, of rekening ge-
houden moet worden met een bijdrage 
in de herinrichting van het ‘Museum 
Vbdd’, buiten de reguliere jaarlijkse bij-
drage van € 600,-- aan het museum om.

Het advies van de KCC wordt met applaus 
door de vergadering aangenomen.

Nieuw lid KCC
Elk jaar treedt het langst zittende lid van de 
KCC af en moet er weer worden aangevuld. 
De kap b.d. H.T.J. Meijer stelt zich beschik-
bar als nieuw lid voor de KCC.

De nieuwe versie en aanvulling van het be-
heer heeft ook de mogelijkheid geschapen 
meer interactiviteit in de website te brengen. 
U kunt nu online formulieren vinden, die 
worden verzonden naar de secretaris en le-
denadministrateur. Het is voor u zo eenvou-
dig beiden op de hoogte te brengen van 
wijzigingen in uw adressen en dergelijke. We 
zijn nu aan het zoeken naar een applicatie 
die bladeren in Intercom mogelijk maakt, 
we willen dan ook bladeren via smartphones 
mogelijk maken.
Een toevoeging uit de social media zorgt er 
voor dat u op de hoogte wordt gesteld van 
nieuwsberichten op de website via facebook 
en twitter. U aanmelden is voldoende om 
op de hoogte te blijven.
Facebook: https://www.facebook.
com/VOVKLICT 
Voor Facebook geldt dat de pagina Liken al 
voldoende is om updates te ontvangen. De 
pagina komt vervolgens bij je ‘Vind-ik-leuks’ 
te staan en niet bij je vrienden!
Twitter: https://twitter.com/VOV40

financieel verslag
(door de penningmeester)

U ziet dat we een behoorlijk positief saldo 
hebben, voornamelijk omdat we minder 
hebben uitgegeven dan begroot. Dit maakt 
het negatieve saldo van 2010 meer dan goed. 
Aan de andere kant willen we geen geld over 
de balk smijten en desondanks is niemand 
het afgelopen jaar iets tekort gekomen.
Als u wilt dat we dichter bij de begroting uit 
komen, kan ik u adviseren in grotere aantal-
len te verschijnen bij evenementen en daar 
waar mogelijk met uw partner.

verslag 
kascOntrOlecOmmissie

stevig aan de weg getimmerd. Inhoudelijk 
bedekte Intercom wederom en ruimschoots 
alle vier de doelstellingen van de VOV. 
Zo hebben afgelopen jaar het Regiment Ver-
bindingstroepen, onze historie en onze een-
heden een herkenbare plaats in Intercom 
gehad. Daarnaast komen in de bijdragen van 
NLDA, TNO, het Research en Innovatie 
Centrum (IVENT), de VID en de VOOV 
en het bedrijfsleven ook die relaties beteke-
nisvol voor het voetlicht. De exploitatie van 
Intercom heeft de rode cijfers van 2010 ver-
wisseld voor mooie zwarte cijfers in 2011 en 
dat stemt tot tevredenheid en niet alleen bij 
de penningmeester. 
De redactie is niet ongewijzigd gebleven. Na 
jarenlange trouwe dienst is maj ir. Erik Mul-
ler gestopt met zijn redactiewerkzaamheden 
voor Intercom. Daarnaast heeft maj b.d. 
Peter Yska zijn werkzaamheden moeten ver-
leggen naar de geschiedschrijving in het 
kader van ‘Time flies’. Voor Intercom bete-
kent dat in 2012 geen (historische) bijdrage 
van Peter Yska meer.
Tevredenheid heeft de redactie over de hoe-
veelheid en de kwaliteit van de beschikbare 
gestelde kopij in 2011. Langs deze weg dus 
een oproep aan u allen om ook in 2012 in 
de pen te klimmen.

website
(door de hoofdredacteur Website)

Na de hack – eind 2010 – is de site opnieuw 
opgebouwd, nu met een recentere versie van 
het content management systeem, Joomla, 
waardoor we beter beschermd zijn tegen 
ongewenste toegang. De content was be-
waard, dus alles stond snel weer online.
De redactie is weer op volle sterkte, vijf man, 
waar van drie zich met de inhoud bezighou-
den en twee met het achterliggende beheer. 
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Agenda 2012
Wat doen we de rest van dit lopende jaar?
- 28 juni: BBQ, gekoppeld aan de regi-

mentssportdag in Garderen. 
- 9 oktober: symposium Cyber in de prak-

tijk in het nieuwe KEK-gebouw in Gar-
deren.

- 8 november: bd-event gekoppeld aan het 
regimentsdiner in Amersfoort.

rOndvraag
Kol b.d. R. Tange: “Er zijn meer leden over-
leden dan herdacht”. 
Antwoord: De herdenking richt zich op het 
verenigingsjaar 2011. U doelt op leden die 
in 2012 zijn overleden. 
Kol G. v Oirschot: “Namens de wapenoud-
ste bedank ik het bestuur voor hun inzet en 
wens hen veel succes”.
Antwoord: Dat succes kan alleen worden 
behaald samen met de leden. 

sluiting
Om 11.55 sluit de voorzitter de ALV. Hij 
bedankt de aanwezigen voor hun inbreng 
en geeft daarna het woord aan de regiment-
scommandant.

tOespraak 
regimentscOmmandant

Ik wil beginnen met de VOV te bedanken 
voor de morele, maar vooral broodnodige 
financiële steun, en kom daar later op terug
Ik heb dit overzicht ook uitgesproken op de 
ALV van de VOOV.

In het afgelopen jaar is uitvoering gegeven 
aan ons jaarprogramma: 
De Herdenking gevallenen, de Sportdag met 
850 deelnemers, twee beëdigingen en het 
Regimentsdiner.
Maar ook heeft het Regimentscommando 
(dat bestaat uit de RA en de RC, gesteund 
door vele vrijwilligers) deelgenomen aan de 
Kransleggingen in Rotterdam op 4 mei 
(samen met VTO KMS en een detachement 
van 101 Cisbat), en bij het Nationaal Indië 
Monument in Roermond waar op de eerste 
zaterdag van september ca 20.000 oud In-
dië-militairen, nabestaanden en familieleden 
mensen aanwezig waren
Een bijzonder moment vorig jaar was na-
tuurlijk de onthulling van het monument en 
de Leeuw op 13 oktober, door genmaj de 
Kruif, de burgemeester van Amersfoort, dhr. 

palen hoe een volgende BBQ in 2013 zal 
worden georganiseerd.
Het bestuur organiseert in 2012 opnieuw 
twee symposia. Vandaag het voorjaarssym-
posium, traditioneel hier op Bronbeek. Het 
najaarssymposium zal worden gehouden op 
9 oktober in het nieuwe KEK-gebouw in 
Garderen rond het thema Cyber in de prak-
tijk. Ook in 2013 streven we er wederom 
naar twee symposia te organiseren.
De VOV zal blijven investeren in onze uit-
stekende media de ‘Intercom’ en de website 
‘Vovklict’. Daarvoor blijft het bestuur uw 
input vragen in de vorm van artikelen, me-
ningen en reacties. Het bestuur is samen met 
de beide redacties van mening dat die media 
een spreekbuis van, voor en door de leden 
van de vereniging moeten zijn.
Het bestuur zal de samenwerking met onze 
zustervereniging VID continueren. Er zijn 
regelmatig contacten tussen beide besturen 
en waar mogelijk worden de leden van de 
ene vereniging ook uitgenodigd bij evene-
menten die de andere vereniging organiseert 
(lezing, symposium, werkbezoek).
Het bestuur wil zich in het komend vereni-
gingsjaar inspannen het ledental op het hui-
dige niveau te stabiliseren, al realiseren we 
ons dat we daar niet direct veel invloed op 
hebben. 
Het bestuur zal nieuwe initiatieven van de 
regimentscommandant ondersteunen en 
zich met raad en daad verder blijven inzetten 
voor het De Historische Verzameling (Mu-
seum) Verbindingsdienst.
De consequenties van de bezuinigingen en 
reorganisaties voor VOV zijn voor een deel 
duidelijk. De zogenoemde ‘Bijdrage BLS’ 
van 5000 gulden, inmiddels afgerond naar 
€ 2250, is komen te vervallen. 
De geschiedschrijving zal naar verwachting 
in de 1e helft van 2013 in druk verschijnen 
en aan de leden worden toegestuurd. De 
inhoud komt ter beschikking van de regi-
mentscommandant. De vertraging t.o.v. de 
oorspronkelijke planning is ontstaan omdat 
we geen concessies hebben willen doen aan 
de kwaliteit.

begrOting 2012-2013
Hoe gaan we dit betalen?
De begroting voor 2012 heeft u vorig jaar 
al goedgekeurd, maar is ter vergelijking op-
genomen.
Res maj b.d. O.Luursema: “Ik zie geen pot 
onvoorzien, de begroting is dan wel heel erg 
strak“.
Antwoord: deze post is opgenomen in de 
post diversen.
Kol b.d. P. Joosten: “De post bestuursdiner 
lijkt erg hoog voor 7-8 man”.
Antwoord: de naam is traditioneel maar het 
diner geldt voor alle vrijwilligers (bestuur en 
redacties Intercom en website) en hun part-
ners.
De begroting 2013 wordt vastgesteld met 
applaus.

bestuursverkiezing

Kolonel b.d. Geerlof Kanis en lkol Perry Gil-
lis treden af en zijn niet herkiesbaar. Maj 
Paul Kerkhoffs treedt statutair af en is her-
kiesbaar. 
We hebben kol Toine Visser bereid gevon-
den om zitting te nemen in het bestuur. 
De taken van Perry Gillis zijn over genomen 
door kap Sjoerd Kraijo, die al in het bestuur 
zat.
Indien u akkoord gaat, zal het nieuwe be-
stuur bestaan uit 7 personen (Peersman, 
Visser, Hillen, Kerkhoffs, Siebering, van 
Dijk, Kraijo).
Volgens de statuten is dit ruim voldoende, 
want daar staat dat het bestuur bestaat uit 
tenminste drie personen bestaat en dat het 
aantal wordt vastgesteld door de algemene 
vergadering (artikel 9, lid 1).
Volgens het Huishoudelijk Reglement arti-
kel 4, lid 1 sub 1 zou het bestuur moeten 
bestaan uit een voorzitter, een vicevoorzit-
ter, een secretaris, een penningmeester en 
vijf leden, dus negen in totaal.
Wij denken dat we het werk met zeven men-
sen aan kunnen.

plannen vOOr het kOmend 
verenigingsjaar
Dit jaar wil het bestuur nog eens goed door 
de statuten lopen en kijken welke onderwer-
pen voor aanpassing in aanmerking komen. 
Zie bijvoorbeeld het artikel waarin staat dat 
het bestuur uit negen mensen moet bestaan. 
Daar nemen we even de tijd voor en u krijgt 
tijdig voor de volgende vergadering een 
voorstel of we iets willen aanpassen en zo ja, 
wat.
Het principe is dat we de formule van de 
afgelopen jaren handhaven. De data voor de 
evenementen worden zoals gebruikelijk af-
gestemd met het oefenplan en met het regi-
ment.
Het succes van de nu meerdere malen ge-
houden social rond 18 februari, heeft het 
bestuur er toe gebracht ook voor 2012 op-
nieuw een social met partner te organiseren 
op 16 februari. De voorjaarsocial is ontstaan 
door het wegvallen van het traditionele ver-
bindingsbal. In 2013 zal er weer een voor-
jaarsocial komen. Deelname, juist ook door 
partners, wordt maximaal gestimuleerd.
Social events op locatie. Het resultaat van 
de BBQ op 30 juni 2011 vormt de basis voor 
het vervolg op 28 juni a.s. Dit zal mede be-



commandant. Tot de eerste 
ALV zal er een interim be-
stuur zorgen voor de oprich-
ting en eerste ledenwerving. 
Tijdens de eerste ALV zal er 
een definitief bestuur aange-
steld worden.

3. Verder moet ik de Historische 
Collectie (Museum) onder-
brengen. We hebben een teleur-
stellend jaar achter de rug. 

 C-LAS heeft de Wapenoudste 
van de Cavalerie opdracht ge-
geven om ruimte te maken in 
het gebouw van het museum 
Cav. Onze eerste pogingen om 
dit concreet te maken zijn ge-
strand. Ik heb de opdracht voor-
alsnog via de Wapenoudste 
Vbdd teruggegeven en ben in 
afwachting van verdere richtlij-
nen. Vorige week heb ik een en 
ander aan de IGK (cav!!) toe-
gelicht. 

 Kortom: teleurstellend voor mij 
(dat is niet zo erg), voor het 
Regiment, maar speciaal voor 
de vrijwilligers van de HC 
VBDD.

Tot slot Financiën.

Vanuit CLAS krijgen we budget 
voor Regiment en HC’s. Dat is niet 
meer dan een ‘bijdrage’ en is niet 
kostendekkend. Vanaf 2013 gaan 
die bijdrages echt nog verder om-
laag. ‘Zelfwerkzaamheid en bijdra-
ges uit de Achterban’ worden dan 
de toverwoorden. We teren lang-
zaam in en moeten daarom als 
Regiment dus ook iets gaan doen 
aan fondsenwerving. Dat begint 
wat mij betreft bij de eigen leden.
De VOV steunt het Regiment 
voortreffelijk. Maar goed, het Re-
giment is meer dan de VOV, en 
daarom roep ik alle leden van het 
Regiment op voor een eenmalige 
bijdrage. Dit is niet nieuw, en de 
Genie doet dat vaker. Binnenkort 
wordt daarover gecommuniceerd. 
Als iedereen 1 euro zou doneren, 
kunnen we gewoon weer een jaar 
draaien. Daarnaast moeten we cre-
atief op zoek naar andere bronnen. 
Of dat wat gaat opleveren ? Ach, u 
weet, ik ben van nature optimis-
tisch.

Lunch en symposium
De voorzitter nodigt iedereen uit 
voor de lunch en in de middag het 
symposium De Verbindingsdienst 
na de Kredietcrisis.

Bolsius en onze Wapenoudste. Dat in com-
binatie met een de eerste beëdiging voor de 
VBDD in Amersfoort.
Daarnaast heeft het Regimentscommando 
vele malen invulling gegeven aan represen-
tatie, alles i.h.k.v. Vreugde, Verdriet en 
Rouw. Medaille-uitreikingen, Veteranen-
dag, FLO-recepties, de RA bij nacht en ontij 
bij vertrek of aankomst missies, maar ook 
aandacht bij ziekte en overlijden. 
Cruciaal is de informatie richting het Regi-
mentscommando. Dat gaat best goed, maar 
kan altijd beter. Beter 1 keer teveel, dan te 
weinig
Tot slot heeft de RA diverse BFT (Battle 
Field Tour, Rotterdam) georganiseerd en 
geleid. Dat wordt gewaardeerd en deelname 
is voor uw eenheid te overwegen.

Dit jaar, en daar zijn we al aan begonnen 
natuurlijk, zijn er drie belangrijke doelstel-
lingen die ik wil realiseren:

1. Uitvoering geven aan het jaarprogramma 
a. Verjaardag Regiment samen met In-

formatiedag, de combinatie en het 
moment is goed bevallen. Ongeveer 
200 deelnemers

b. Herdenking Gevallenen in combinatie 
met Veteranenbijeenkomst. Jaarlijks.

c. Tweede beëdiging 25 okt in centrum 
Amersfoort(de eerste was op 15 maart 
op de kazerne).De voorbereidende 
besprekingen met de gemeente zijn 
afgerond.

d. Regdiner niet meer in Casino Soester-
berg (vanwege niet zozeer de kwaliteit 
van de maaltijd, maar hoeveelheid en 
de beschikbaarheid toekomst omdat 
defensie de locatie in 2013 gaat afsto-
ten), maar in het Leerhotel ‘Het 
Klooster’ in Amersfoort vlakbij de 
Stichtse Rotonde.

2. Oprichten van een Vereniging voor Ve-
teranen VBDD en post-actieven.
a. de nieuwe Veteranen Wet geldt ook 

voor actief dienende militairen.
b. het probleem schuilt m.n. in het or-

ganiseren van de ‘jongeveteranen’.
c. de Nulde-lijns zorg is belegd bij de 

RC, regionaleaanspreekpunten, etc.
d. de kunst is nu het vinden, binden en 

boeien van (ook de jonge) veteranen.
e. de Financiële bijdrage vanuit Defensie 

wordt nu bepaald op basis van aantal 
- geregistreerde - aangesloten leden 
en niet meer zoals vroeger een lump-
sum.

f. Een aantal Regimenten en Korpsen 
zijn verder en we kunnen daarvan 
leren. De Statuten zijn in de maak; het 
aanmeldingsformulier bijna gereed.

g. Ik overweeg een symbolische Contri-
butie (bijv € 1.00) voor de traceerbaar-
heid van de veteranen.

h. De voorzitter wordt de Regiments- Foto’s met dank aan kap b.d. A.J.J. Buitendam
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