vereniging veteranen en postactieven
Majoor Johan van Wanrooij, projectofficier Veteranenvereniging Verbindingsdienst
Met ingang van 1 juli is majoor Johan van Wanrooij aangetreden als projectofficier
voor het oprichten van onze Veteranenvereniging. Tot 1 juni van dit jaar was hij
als hoofd van het Bureau Individuele Uitzendingen zeer nauw betrokken bij alle
uitzendingen die we als Defensie organisatie de afgelopen jaren hebben uitgevoerd.
Vanaf 1 juni valt hij in de categorie ‘ontslagbescherming’ en heeft – gelet op zijn
kennis, netwerk en belangstelling – de regimentscommandant te kennen gegeven
zich graag te willen inzetten voor dit project. In dit artikel gaat Johan nader in
op de Vereniging Veteranen en Postactieven Regiment Verbindingstroepen of
kortweg VVPRV.
Als gevolg van de nieuwe Veteranenwet krijgt
het regiment een grotere verantwoordelijkheid ten aanzien van de zorg voor veteranen. Met de inwerkingtreding van de nieuwe
Veteranenwet worden alle actief dienende
militairen met uitzendervaring voortaan ook
aangemerkt als veteraan. Onze oudere generatie veteranen is vaak goed georganiseerd
in reüniecommissies en verenigingen. Maar
onze jongere generatie veteranen (na missies
als bijvoorbeeld SFOR, SFIR en ISAF) heeft
vaak meerdere missies gedraaid. Soms met
een eenheid, maar vaak ook als individuele
militair toegevoegd aan eenheden en staven.

troepen. Op die dag is het interim-bestuur
van deze vereniging ‘in oprichting’ bij de
notaris geweest om de statuten te laten passeren. Voor alle duidelijk, het interim bestuur
bestaat momenteel uit lkol J. de Feiter, lkol
b.d. J. Mulder, elnt b.d. J. Scheeres en de
aooi L. Oost. Het eerste formele bestuur zal
tijdens de eerste algemene ledenvergadering
gekozen worden, maar de regimentscommandant blijft uit hoofde van zijn functie
voorzitter. Deze eerste ledenvergadering zal
naar alle waarschijnlijkheid plaats vinden in
combinatie met de jaarlijkse verjaardag van
ons regiment op 18 februari 2013.

Het regiment krijgt nu, meer dan voorheen,
een belangrijke taak in het ‘vinden, binden
en boeien’ van onze veteranen. Daarbij krijgt
het de taak om in tijden van ‘vreugde, verdriet en rouw’ goed te zorgen voor de veteranen. Ook het opzetten en in stand houden
van de zogenaamde ‘nulde-lijns zorg’ wordt
bij het regiment belegd.

Met het passeren van de statuten is er formeel wel sprake van ‘oprichting’, maar dan
moeten er nog wel de nodige stappen gezet
worden om te komen tot een volwaardige
vereniging. Het tijdschema tot 18 februari
2013 ziet er als volgt uit.

Om deze redenen zijn we bezig met de
oprichting van een Vereniging Veteranen
Verbindingsdienst.
De vereniging heeft als naam ‘Vereniging
van Veteranen en Postactieven van het regiment Verbindingstroepen’ (VVPRV) gekregen.
Zoals uit de naamgeving blijkt, kunnen ook
postactieve leden van ons regiment lid worden van de vereniging. De doelstelling van
deze vereniging laat zich eenvoudig beschrijven. Het gaat om het organiseren van onze
veteranen en postactieven zodat wij samen
sterk staan en belangen van onze leden kunnen behartigen. Daarnaast zal de vereniging
activiteiten ontplooien voor de leden. Dat
kan in de vorm van zorgplicht zijn, maar
ook deelname aan defilés, herdenkingen,
het organiseren van reünies, het verstrekken en delen van informatie, vormen van
representatie, etc.
Op 15 mei 2012 is de eerste formele stap
gezet voor de oprichting van de Veteranenvereniging van het Regiment Verbindings54

15 mei: passeren statuten bij notaris (gerealiseerd)
1 juli: inschrijven bij de Kamer van Koophandel (gerealiseerd)
1 juli: een eigen zakelijke bankrekening geopend
1 juli: start werving leden, dus inschrijfformulieren gereed
1 okt: huishoudelijk reglement gereed
1 dec: aankondiging
ALV en kandidaten
bestuur bekend stellen
18 feb 2013: algemene ledenvergadering
De uitdaging wordt
om continue de Veteranen en Postactieven te ‘vinden,
binden en betrokken
te houden’. De eerste stap is om zoveel
mogelijk mensen uit
de doelgroep zich
aan te laten melden

als ‘lid’. Daarom zal deelname aan de vereniging laagdrempelig worden ingericht, teneinde zoveel mogelijk leden te ‘binden’. Het
is belangrijk dat we dit jaar zoveel mogelijk
leden werven, omdat de financiële bijdrage
vanuit de overheid afhankelijk wordt van het
aantal leden. Hoe meer leden, des te meer
geld om activiteiten te kunnen ontplooien.
Om de ledenadministratie op orde te krijgen
en de leden te binden, zal wel enige vorm
van contributie worden geheven, maar deze
zal dus minimaal zijn. Over de voortgang en
de start van de ledenwerving zullen we u via
de website blijven informeren.
Hoewel er nu al regimentsleden zijn die
zich aangemeld hebben om straks zitting te
nemen in het bestuur van de nieuwe vereniging, staat het alle regimentsleden vrij
om hun belangstelling daarvoor kenbaar
te maken. U kunt dat doen tot 1 december 2012 bij het regimentscommando, de
projectofficier of bij leden van de Stichting
Regiment Verbindingstroepen.
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