ROADMAP REGIMENT
STICHTING REGIMENT VERBINDINGSTROEPEN
le middelen organisatorisch wordt ondersteund dreigden binnen het regiment veel
plannen en goede bedoelingen te stranden.
Er was behoefte aan ondersteuning van het
regimentscommando bij de coördinatie van
allerlei activiteiten zoals veteranenbeleid,
tamboerkorps, diners, ceremonieën, etc. Als
die ondersteuning ook nog enige financiële
kracht zou hebben dan zouden de mogelijkheden aanzienlijk toenemen.
Het was dan ook een logische stap om de
toekomst van de stichting te koppelen aan
het regimentscommando. Door de samenstelling en statuten van de stichting notarieel
te actualiseren en nauwer te verbinden aan
de activiteiten van het regiment – inclusief
de zorg voor onze veteranen - werd het regimentscommando voorzien van een coördinerende staf die hem met raad en daad en
in speciale gevallen zelfs financieel bij kon
staan.

Na het artikel over ‘Een georganiseerd en
transparant Regiment’, ‘Ons Vaandel en de
Vaandelwacht’, “Website Regiment Verbindingstroepen” en de ‘Regimentssportdag’, nu dan aandacht voor een meer sturend element binnen de Roadmap, de
Stichting Regiment Verbindingstroepen.
Misschien is het de oplettende regimentsleden opgevallen maar sinds vorig jaar is er
een Stichting Regiment Verbindingstroepen. Deze stichting komt niet zomaar uit de
lucht vallen en heeft een functie. Redenen
om de stichting aan de leden te introduceren. Iedereen die deel uitmaakt van het Regiment is als lid betrokken bij deze stichting.
De historie van de stichting gaat terug tot
de jaren 90 van de vorige eeuw en begint
feitelijk met de eerste herdenkingsbijeenkomst bij ons monument in 1991. De traditieraad heeft destijds mede op verzoek van
de VOOV het besluit genomen om deze ceremonie jaarlijks te houden op voorwaarde
dat het monument zou worden gerestaureerd en voorzien van plaquettes met de namen van de omgekomen collega’s. Het hiervoor benodigde geld werd via een
inzameling vergaard. Er bleek achteraf geld
over te blijven. Er is daarom besloten om
een stichting op te richten om het geld te
beheren en verder geld in te zamelen en te
sparen voor de viering van het 125-jarig be-
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staan van het regiment in 1999.
Vervolgens heeft de Verbindingsdienst
tweemaal de KL ICT dagen georganiseerd.
Een succesvolle manier om samen met het
bedrijfsleven een venster op de mogelijkheden van de nieuwe technologie te openen.
Technologie die de toekomst van de Verbindingsdienst zou gaan bepalen. De organisatie van deze gebeurtenissen was omvangrijk en veelomvattend en leverde allerlei
geldstromen op die een integer financieel
beheer vereiste. Deze rol werd notarieel vastgelegd bij een stichting.
In 1999 is met groot succes het 125-jarig
bestaan van het regiment gevierd met de uitgifte van een boek en veel activiteiten bij en
voor de eenheden. Ook dit evenement werd
afgesloten met een positief saldo. De stichting bleef bestaan en beheerde de restgelden
uit de oude tijd. Er was sprake van een slapend bestaan en het beheren van een spaarpotje zonder een duidelijk en concreet doel.
Allemaal redenen om de stichting na al die
jaren eens tegen het licht te houden voor
wat betreft zijn doel, nut en samenstelling.
Gelijktijdig had het regimentscommando
een ander probleem. De organisatie van het
regiment werd steeds gevarieerder en vereiste meer en meer coördinatie. Omdat de
functie van het regimentscommando formeel nauwelijks met personele en financië-

Op 13 november 2008 heeft de ‘Stichting
Fonds Regiment Verbindingstroepen’ een
nieuwe start gemaakt onder de naam ‘Stichting Regiment Verbindingstroepen”.
Afhankelijk van de actualiteit en noodzaak
kan het bestuur nog verder worden aangevuld met permanente en tijdelijke leden.
Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht
aan vertegenwoordigers van de korporaals
en soldaten.
De stichting heeft de taak om het regimentscommando te ondersteunen in zijn
functie. Dit betekent dat bepaalde taken
kunnen worden waargenomen of overgenomen en dat kan worden geadviseerd en
meebeslist bij allerlei zaken die spelen binnen het regiment. Allemaal tot doel om het
regiment door een goede coördinatie en ondersteuning een stimulerende rol te laten
spelen in het saamhorigheidsgevoel, onderlinge ondersteuning en vakmanschap van de
leden van het regiment.
Voor wat betreft de financiële ondersteuning zal de stichting alleen in actie komen
als vangnet. Daar waar de formele middelen
te kort schieten maar waar het belang overduidelijk is kan de stichting ondersteunen.
Het is echter geenszins de bedoeling om het
fonds van de stichting uit te putten.
De stichting heeft geen intentie om zich op
de voorgrond te dringen maar zal achter de
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Natuurlijk is dit artikel terug te vinden op
www.verbindingsdienst.nl. De nadere richtlijn is in dit geval het statuut van de stichting en terug te vinden onder de rubriek
‘Downloads’. Het bestuur heeft de intentie
om in de toekomst alle richtlijnen van het
regiment uiteindelijk om te zetten in een
huishoudelijk reglement.
Na al deze woorden, nu de daden.
De secretaris van de Stichting Regiment
Verbindingstroepen
Lkol Ron Bertelink
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Ons Regiment
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schermen helpen de voorwaarden te scheppen om het Regiment Verbindingstroepen
een toegevoegde waarde te geven voor zijn
leden.

lkol Cees Jongerius (RC)
lkol Ron Bertelink
lkol b.d. Jan Mulder
aooi Bert Oost (RA)
kol b.d. Koos Willems
aooi Gerard Nieboer
sm Paul Tamboer
lkol b.d. Jan de Raadt
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