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van de vereniging. Dit geschiedde op initi-
atief van de Regimentsadjudant. Trots kan 
ik u zeggen dat ook het logo inmiddels is 
ontworpen.

Een vereniging is natuurlijk niets zonder 
leden! Daarvoor komt een deel van de werk-
groep in de laatste maanden van 2012 langs 
bij uw eenheid (van brigadegrootte) om in-
formatie over de vereniging te verschaffen. 
Daarnaast zal een flyer worden gemaakt en 
zal informatie worden gepubliceerd op de 
Verbindingsdienst gerelateerde internet/
intranet pagina’s en in de Intercom en Con-
nector. Dit alles met als doel bekendheid 
met- en leden werven voor de vereniging.
Het is uitdrukkelijk niet mijn bedoeling 
de al bestaande verenigingen in de weg te 
gaan lopen of anderszins leden af te snoe-
pen. Men kan immers gewoon lid blijven 
(of worden) van meerdere verenigingen. 
Hoewel de te betalen contributie (op voor-
dracht van het bestuur van de vereniging) 
nog formeel moet worden vastgesteld door 
de Algemene Leden Vergadering, zal deze 
een dubbel lidmaatschap beslist niet in de 
weg zitten. Het is dan ook mijn streven om in 
korte tijd een hoog ledenaantal te bereiken. 
Dit hoge ledenaantal is van groot belang 
voor het Regiment Verbindingstroepen, 
aangezien vanaf 1 janu-
ari 2013 Commandant 
Landstrijdkrachten 
voor het organiseren 
van veteranenactivitei-
ten uitsluitend nog geld 
beschikbaar stelt aan ge-
organiseerde verenigingen.  

Het is me bekend dat 
veel (oud) officieren 
en (oud) onderoffi-
cieren al geruime tijd 
lid zijn van de diverse 
verenigingen als VOV 
of VOOV. Voor de 
soldaten en korporaals 

binnen ons Wapen geldt dat niet. Er zijn 
binnen Defensie nog weinig verenigingen 
die zich specifiek richten op deze doelgroep. 
Kijkend naar de toekomstige situatie van 
de defensieorganisatie, zal de verhouding 
officieren, onderofficieren en korporaals/
soldaten gaan wijzigen in het voordeel van 
de laatstgenoemde groep.
Ook heeft een aanzienlijk deel van deze 
groep inmiddels één of meerdere uitzendin-
gen achter de rug en behoort dus � ondanks 
hun relatief jonge leeftijd � tot de vetera-
nen. Hen allen bereiken lijkt een opgave, 
aangezien er tot op heden nog geen perio-
dieken zijn voor deze groep. Communicatie 
zal dus voor een groot deel via “mond op 
mond” reclame moeten geschieden en door 
gebruik te gaan maken van “social media” 
als HYVES, FACEBOOK en TWITTER.  

Conclusie: vanuit het Regimentscomman-
do zijn we zijn al een heel eind op dreef!  
Zo meteen bent u aan zet door lid te worden 
van de Vereniging van Veteranen en Postac-
tieven van het Regiment Verbindingstroe-
pen. Ik reken op u!

In Intercom 2012-2 heb ik u als uw Regimentscommandant geïnformeerd over 
een drietal doelstellingen voor het jaar 2012. De eerste doelstelling was het uit-
voering geven aan het jaarprogramma van het Regiment Verbindingstroepen. Ik 
kan u zeggen dat ik daarin, met ondersteuning van velen binnen het Regiment 
Verbindingstroepen, goed ben geslaagd.
Over een aantal activiteiten heeft u vast al (ook in andere media) kunnen lezen.
De tweede doelstelling was het oprichten van de Vereniging Veteranen Verbin-
dingsdienst. 
In deze uitgave zal ik u weer “even” bijpraten. De lijfspreuk van ons wapen is niet 
voor niets “NUNTIUS TRANSMITTENDUS” (ofwel: het bericht moet door!)

Reeds enkele jaren wordt er op regering-
sniveau gesproken over een noodzakelijke 
wijziging in de Veteranenwet. Op de Lan-
delijke Veteranendag (30 juni 2012), tijdens 
zijn toespraak op de medaille uitreiking op 
het Binnenhof, heeft de Minister van De-
fensie de wijziging van de Veteranenwet 
bekend gesteld. Voor diegenen die (nog) 
niet op de hoogte zijn van de belangrijkste 
wijziging van de Veteranenwet: met de in-
werkingtreding ervan worden circa 30.000 
actief dienende militairen met uitzenderva-
ring voortaan ook als veteraan aangemerkt.
Vooruitlopend op de officiële bekendma-
king over die aankomende wijziging van de 
Veteranenwet door de Minister van Defen-
sie, is op basis van de door Commandant 
Landstrijdkrachten gegeven richtlijnen bin-
nen het Regiment Verbindingstroepen een 
werkgroep aan de slag gegaan met het opzet-
ten van statuten en een huishoudelijk regle-
ment voor de nog op te richten vereniging. 
Op 15 mei 2012 is notarieel vastgelegd dat 
de vereniging de naam “Vereniging van Ve-
teranen en Postactieven van het Regiment 
Verbindingstroepen”, afgekort VVPRV, 
draagt. 
De vereniging heeft als doel; 
- het onderhouden van contacten tussen de 

veteranen en postactieven van het Regi-
ment Verbindingstroepen;

- het behartigen van de belangen van de 
leden voor zover dat binnen haar vermo-
gen ligt.

Eind september 2012 is de laatste hand ge-
legd aan het Huishoudelijk Reglement van 
de vereniging. 
Het ligt in de planning dat de eerste Algeme-
ne Leden Vergadering wordt gehouden op 
18 februari 2013. Een bestuur zal gekozen 
moeten worden en het huishoudelijk Re-
glement zal dan eerst door de leden moeten 
worden goedgekeurd, alvorens we daarmee 
verder kunnen.
Naast de statuten en een huishoudelijk re-
glement is er ook nagedacht over een logo 

vereniging veteranen verbindingsdienst iO

Luitenant-kolonel J.J. de Feiter, Regimentscommandant van het Regiment Verbindingstroepen

Veteranendag 2012 - Den Haag - Detachement Verbindingsdienst (foto met dank 

aan de heer Dennis Boom)


