VERENIGING OFFICIEREN VERBINDINGSDIENST
ALGEMENE INFORMATIE
DOELSTELLING
De Vereniging van Officieren van de Verbindingsdienst, opgericht op 18 februari 1954,
is gevestigd te Ede.
De Vereniging van Officieren van de Verbindingsdienst stelt zich ten doel:
– het bevorderen van de saamhorigheid
tussen alle leden van de vereniging;
– het bevorderen van een juist inzicht in de
geschiedenis, taak en betekenis van het
Wapen van de Verbindingsdienst;
– het inlichten van haar leden over relevante
wetenswaardigheden betreffende personeel, de organisatie en het materieel;
– het actief streven naar samenwerking met
gelijkgerichte verenigingen en organisaties;
– het in algemene zin, waar nodig, ondersteunen van het Regiment Verbindingstroepen.

ERELEDEN
Lkol b.d. R.H. Rijntalder
oud-hoofdredacteur Intercom
Kol b.d. A. den Boer
oud vice-voorzitter VOV

LEDEN VAN VERDIENSTE
Lkol b.d. J.A. Mulder
oud-penningmeester VOV
Lkol b.d. E. Jacobsz
oud-secretaris VOV
Lkol b.d. J.A. Helms
oud-eindredacteur Intercom
Lkol b.d. E. van Seters
oud-hoofdredacteur Intercom
Lkol C.T. Jongerius
oud-regimentscommandant Verbindingstroepen

Secretariaat:
Maj b.d. G.H. Hillen,
Kon. Lodewijklaan 13b,
7314 AR Apeldoorn, tel. (055) 3553777
E-mail: secretaris@vovklict.nl
Penningmeester:
Maj. P.L.A. Kerkhoffs,
Obrechtlaan 4,
6711 EL Ede, tel. (0318) 614285
GSM: 06-17392209
giro 550956 t.n.v. Penningmeester VOV
E-mail: penningmeester@vovklict.nl
Ledenadministratie:
Maj L.H. Siebering
Bakkersweg 5a
3781GN Voorthuizen
Tel. (0342) 434266
Gsm 06-22484233
E-mail: ledenadmin@vovklict.nl
Representatie:
Voor opgave van familienieuws
en langdurige ziekte:
Lkol P.G.J. Gillis
Vlinderstraat 58
5345 ED Oss, tel. (0412) 631090 (privé)
E-mail: representatie@vovklict.nl

CONTRIBUTIE
Opgave lidmaatschap en abonnement:
Lidmaatschap en abonnement kunnen op
elk gewenst tijdstip ingaan.
Opgave via email: Ledenadmin@vovklict.nl
of telefonisch bij de ledenadministratie.
Contributie voor leden VOV:
€ 17,50 per jaar (inbegrepen abonnement
Intercom).

Abonnement Intercom voor niet-leden:
€ 20,00 per jaar.
Betalingen:
Automatisch of per acceptgiro.
Opzegging van het lidmaatschap:
Het lidmaatschap of abonnement wordt automatisch voor een jaar verlengd tenzij u
opzegt vóór 31 december.

KOPIJ
Kopij dient bij voorkeur te worden ingezonden vóór 1 januari, 1 april, 1 juli en/of
1 oktober bij het redactiesecretariaat (tenzij
u met een van de redactieleden anders bent
overeengekomen).
U wordt verzocht uw kopij digitaal aan te
leveren, waarbij de tekst is opgemaakt in MSWord en waarbij in de tekst géén speciale codes en lay-out elementen zijn ingevoerd. Op
verzoek zullen de meegestuurde illustraties
weer worden geretourneerd. Elektronisch
aangeleverde illustraties dienen in JPG-format te worden meegezonden. Tevens dient
een onderdeels- of bedrijfslogo en een pasfoto van de auteur te worden meegezonden.
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen zonodig redactioneel te
bewerken en eventueel in te korten.
Ingrijpende wijzigingen zullen uitsluitend
worden aangebracht in overleg met de auteur. Meningen weergegeven in artikelen,
waarbij de naam van de schrijver is vermeld,
komen geheel voor diens rekening. De redactie kan dus terzake een andere mening
zijn toegedaan.
Overname van artikelen is toegestaan, mits
de bron en de schrijver worden vermeld en
een presentexemplaar van betreffende publicatie wordt toegezonden.

WEBSITE VOV: WWW.VOVKLICT.NL

BESTUUR
Kol F.F.M. Peersman
Kol G.J. Kanis
Maj b.d. G.H. Hillen
Maj P.L.A. Kerkhoffs
Lkol ing. P.G.J. Gillis
Maj A.L. van Dijk
Maj L.H. Siebering
Kap S. Kraijo

ADRESSEN

voorzitter
vice-voorzitter
secretaris
penningmeester
representatie
lid
ledenadm.
lid
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Redactie Website:
E-mail:
Hoofdredacteur website (dhr. J.R. Vaneman)
hoofdred.website@vovklict.nl
Secretaris website (kap b.d. A.J.J. Buitendam)
secretaris.website@vovklict.nl
Redacteur website (kap J.J.E. van Gerven)
Technische ondersteuning (kap D.P.G.L. van de Braak)
Postadres redactie website:
Redactie Website VOV
Kap b.d. A.J.J. Buitendam
Moreelsestraat 68, 6717 TR Ede, tel. (0318) 620305
63

