JAARVERSLAG 2013

Doorn, vastgesteld d.d. 20 juni 2014
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STICHTING VETERANEN PLATFORM
Van, Voor en Door Veteranen

VOORWOORD
2013 was voor de Stichting Veteranen Platform (VP) een bewogen jaar. Vanaf het begin van het jaar
was het VP zowel bestuurlijk als in de bedrijfsvoering onderbezet. Door de afwezigheid van de
directeur vanwege ziekte en het terugtreden van de secretaris aan het begin van 2013, dienden de
overige leden van het Dagelijks Bestuur (DB) het schip op koers te houden. Inhuur van
administratieve ondersteuning bracht in de aanloop naar de Nederlandse Veteranendag enige
verlichting. In juni stelde de voorzitter zich, na zijn eerste ambtstermijn, niet herkiesbaar en traden een
nieuwe voorzitter en secretaris toe tot het DB. Met het nieuwe bestuur en op het bureau VP een extra
parttime administratief medewerkster werd koers gezet naar een belangrijke stap in de geschiedenis
van het VP, de terugverhuizing van het bureau VP naar het gebouw van de Basis in Doorn, waar alle
zich met erkenning, waardering en (na)zorg van veteranen bezighoudende organisatie nu zijn
samengebracht in één gebouw. De Eindejaarsbijeenkomst kreeg extra cachet omdat na afloop afscheid
werd genomen van de voorgaande voorzitter en namens alle veteranen een bronzen buste onthuld werd
van de veteraan der veteranen, luitenant-generaal der Artillerie b.d. Ted Meines, oprichter en
erevoorzitter van het VP.
Hierbij treft u aan het Jaarverslag VP 2013, waarin zowel het DB als het Algemeen Bestuur (AB) van
het VP gezamenlijk verantwoording afleggen over de voortgang van het VP-beleidsplan 2011-2015 in
2013.
ALGEMEEN
Het VP is in 1989 tot stand gekomen als koepelorganisatie van veteranenorganisaties, teneinde namens
en in samenwerking met de bij het VP aangesloten organisaties de algemene belangen van
Nederlandse veteranen te behartigen in de meest ruime zin. Het VP is een belangrijke gesprekspartner
van de overheid en andere relevante organisaties met betrekking tot de ontwikkeling, instandhouding
en uitvoering van een consistent Nederlands veteranenbeleid. Eind 2013 waren 46
veteranenorganisaties bij het VP aangesloten, met samen meer dan 70.000 veteranen. Deze
belangenbehartiging wordt onder meer gestalte gegeven door een initiërende en coördinerende rol te
vervullen bij:
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het in stand houden, verbeteren en intensiveren van het Nederlandse veteranenbeleid door overleg
met organisaties die betrokken zijn bij de veteranen (met als belangrijkste het ministerie van
Defensie, het Veteraneninstituut en het vfonds), de politiek en de militaire bonden;
het bevorderen van de maatschappelijke erkenning, waardering, herkenning en (na)zorg van de
veteranen in de Nederlandse maatschappij;
het overleg en samenwerking met instanties in binnen- en buitenland op het gebied van de
materiële en immateriële belangen van veteranen en van belangenbehartiging van veteranen.

De belangrijkste partners van het VP zijn:
 het Veteraneninstituut (Vi) dat is belast met de uitvoering van het veteranenbeleid van het
ministerie van Defensie;
 de Stichting Nederlandse Veteranendag die zich specifiek richt op het bevorderen van
maatschappelijke erkenning en waardering van Nederlandse veteranen;
 het Comité en de Stichting Nederlandse Veteranendag die ten doel hebben het bevorderen van de
maatschappelijke erkenning en waardering voor Nederlandse veteranen onder andere door het
organiseren van een jarlijkse Nederlandse Veteranendag in Den Haag;
 het vfonds (Nationaal Fonds Voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) dat zich onder meer inzet
voor de erkenning en waardering van veteranen en dienstslachtoffers door het subsidiëren van
veteranenorganisaties evenals een aantal belangrijke projecten van het VP.

BESTUUR EN ONDERSTEUNING
De Stichting Veteranen Platform, opgericht op 2 mei 1989 in Doorn, was van 2008 tot november 2013
gevestigd aan de Ametisthorst 20, 2592 HN te Den Haag. Sinds 13 november 2013 is het VP weer
terug in Doorn en gevestigd in het gebouw van ‘de Basis” aan de Willem van Lanschotlaan 1, 3941
XV te Doorn. Het VP kent een Dagelijks Bestuur, een Algemeen Bestuur en het Bureau VP.
Dagelijks Bestuur (samenstelling op 1 januari 2013):
 Voorzitter L. (Leen) Noordzij
 Vice-voorzitter J.J. (Sjaak) Severs
 Secretaris F.J.M. (Frans) Dirks
 Penningmeester Th. R.L. (Theo) Luijckx
 Tweede secretaris S.A.M. (Stan) Wulffaert
In februari is de secretaris uit eigen beweging onverwacht teruggetreden en is die functie tot de ABvergadering van juni 2013 vacant gebleven. Inmiddels had de voorzitter aangeven in juni 2013 niet
voor een tweede termijn herkiesbaar te zijn. Vanuit het AB hebben twee kandidaten geopteerd voor de
functie respectievelijk van voorzitter en de functie van secretaris. Na de stemming in de ABvergadering van juni 2013 zijn beide kandidaten gekozen. Brigadegeneraal b.d. H.J. (Hein) Scheffer
trad aan als voorzitter en kolonel b.d. P.L.J. (Peter) Klijn als secretaris.
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Ondersteuning dagelijks bestuur
 de heer M. (Mat) Herben (communicatie)adviseur;
 kolonel b.d. M. (Mettes) van der Giessen, projectleider ‘Versterking Nuldelijnsondersteuning
Veteranen’.
Bureau VP
Het Bureau VP miste vanaf het begin 2013 de directeur mevrouw mr. E.M. (Elma) Brokking vanwege
ziekte. De taken van de directeur zijn overgenomen door de resterende DB-leden. Vanaf februari 2013
tot de verhuizing van het VP naar Doorn (november) is mevrouw J.A. (Anke) van Werkhoven
ingehuurd om voor twee dagen per week zorg te dragen voor de bureaubezetting en het DB te
assisteren in het afhandelen van de lopende zaken. Naast de administratieve ondersteuning van zowel
het DB als AB handelde het bureau VP als front office van het VP alle binnenkomende berichten af.
Daarnaast was het bureau VP ook in dit verslagjaar weer nauw betrokken bij de voorbereiding en de
uitvoering van de (negende) Nederlandse Veteranendag. Mede daardoor is deze dag een groot succes
geworden. Teneinde deze laatste taak efficiënt en succesvol te volbrengen is van april t/m juli 2013
een extra parttime administratief medewerkster ingehuurd, in de persoon van mevrouw T. (Tamara)
Heijster-Mulder. In aanloop naar de nieuwe bureausituatie in Doorn is mevrouw Heijster in september
met een tijdelijke aanstelling in dienst getreden bij het VP voor 3 dagen in de week.
Samenstelling DB, bureau VP en projectleider nuldelijn, december 2013

Het DB kwam in het verslagjaar 10 keer in vergadering bijeen. Tijdens deze bijeenkomsten werden
de lopende zaken afgehandeld, nieuwe onderwerpen en aangelegenheden geïnitieerd, voorbereid en
uitgewerkt en waar nodig op de agenda van het AB gezet voor verdere bespreking, behandeling en
besluitvorming. Een verslag van elke DB vergadering, evenals een maandbericht waarin de
activiteiten van de DB-leden is vermeld, zijn telkenmale naar de leden van het Algemeen Bestuur
verzonden.
Algemeen Bestuur
Het AB bestond op 31 december 2013 uit afgevaardigden van 46 aangesloten militaire bonden,
stichtingen en verenigingen. In de loop van het jaar 2013 zijn twee nieuwe leden toegetreden tot het
VP, te weten de Vereniging Regiment Infanterie Oranje Gelderland, i.p.v. de in 2013 teruggetreden
Stichting Veteranen 5-5-R.I (nu hierbij aangesloten) en de vereniging Wounded Warriors Nederland.
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Het AB vergaderde 4 keer gedurende het verslagjaar. In deze vergaderingen werd een veelheid van
onderwerpen behandeld. Ook hier gold dat door goede (schriftelijke) voorbereiding en informatie van
het DB en bijzondere commissies, gedurende het verslagjaar de noodzakelijke besluiten konden
worden genomen waardoor slagvaardig kon worden opgetreden.
BELEIDSBEÏNVLOEDING DOOR HET VP
Voor wat betreft beleidsbeïnvloeding stond 2013 in het teken van de uitwerking van de Veteranenwet
in een Veteranenbesluit met daarin de uitvoeringsbepalingen. Het VP bestuur heeft in dit kader
gebruik gemaakt van zijn netwerk binnen Defensie, de politiek en waar nodig op ander wijze, om de
belangen van de veteranengemeenschap zo goed mogelijk vastgelegd te krijgen in het
Veteranenbesluit. Deze inspanningen hebben er onder andere toe geleid dat het VP in het
Veteranenbesluit verantwoordelijk wordt gesteld voor de coördinatie van de nuldelijnsondersteuning
en dat Defensie het project nuldelijnsondersteuning volledig draagt en haar verantwoordelijkheid
hiervoor zal nemen als dat nodig is. Bij de uitwerking van het Veteranenloket wordt het VP betrokken
en vanuit deze betrokkenheid is bewerkstelligd dat de nuldelijns ondersteuning onderdeel zal worden
betrokken van de werkzaamheden van veteranenloket.
Niet limitatieve opsomming van overleggen waarin het VP participeert:
 bestuurlijk overleg met de Hoofddirecteur Personeel (HDP) van het ministerie van Defensie;
 overleg met beleidsverantwoordelijke HDP functionarissen veteranenbeleid;
 trilateraal overleg met besturen stichting Nederlandse (NLVD) en het Vi;
 deelname als observer bij het Decentraal Afstemmingsoverleg Veteranen Defensie Onderdelen
(DAVDO) ;
 deelname bestuursvergaderingen Comité NLVD;
 begeleidingscommissie CQI Veteranenketenzorg;
 begeleidingscommissie Steekproefonderzoek Veteranen Registratie Systeem (VRS);
 onderzoek suïcide onder veteranen;
 expertlunch van de Raad van Zorg en Onderzoek (RZO) Landelijk Zorgsysteem Veteranen ‘Visie
op de toekomstige veteranenzorg Defensie’;
 klankbordgroep Inrichting Veteranenloket;
 expertmeeting van Defensie ‘Het Nederlandse veteranenbeleid in 2015’;
 Contactraad Uitvoering Veteranenbeleid;
 Leusdenconferentie op initiatief en onder coördinatie van het vfonds.
INGESTELDE COMMISSIES
Om de taken van het DB te verlichten en om optimaal gebruik te maken van de aanwezige
deskundigheid en ervaring binnen het stichtingsbestuur wordt voor een aantal belangrijke en soms
complexe vraagstukken of projecten een commissie ingesteld bestaande uit leden van het AB en DB.
De volgende commissies waren in 2013 actief.
Commissie Faciliteiten Regelingen Veteranen
In het AB van 21 maart is een commissie ingesteld om de problemen met de huidige Raamregeling
Reüniefaciliteiten en de subsidieverstrekking van en door het vfonds in kaart te brengen. De
commissie heeft zich gericht op de volgende onderwerpen:
 deelname van partners en of gezinsleden aan reünies;
 uitbreiding van de reüniefaciliteiten op zaterdag;
 procedure voor toekenning van (deel)certificaten voor de Regeling Reünie Faciliteiten bij het
Veteraneninstituut;
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 samenvoegen van de Regeling Reünie Faciliteiten en de uitvoeringsbepalingen in één regeling;
 financiering van de zorgplicht (door het ministerie van Defensie en het vfonds).
Het eindadvies van de commissie staat gepland voor het eerste kwartaal van 2014.
Commissie herziening Statuten en Huishoudelijk Reglement
In het AB van 6 juni is een commissie ingesteld voor het uitbrengen van die adviezen voor de
herziening van de Statuten en HR en daartoe gewenste aanpassingen formuleert, inclusief over de
meest wenselijke rechtspersoonlijkheid van het VP. De commissie heeft zich in eerste instantie gericht
op aanpassingen van de Statuten. Alle aangesloten VP organisaties zijn uitgebreid geraadpleegd aan de
hand van een vragenlijst. Het eindadvies van de commissiestond staat gepland voor medio 2014.
Commissie Bronzen Buste
In het AB van 6 juni is een commissie ingesteld ten behoeve van de fondswerving en realisatie van een
bronzen buste van de erevoorzitter van het VP, lgen art b.d. Ted Meines. Een en ander heeft
geresulteerd in de onthulling van de Bronzen Buste tijdens de eindejaarsbijeenkomst op 13 december.
Tevens is in samenspraak met de commissie bij die gelegenheid een brochure onder auspiciën van het
VP uitgegeven over onze ere-voorzitter.
EXTERNE ACTIVEITEN EN REPRESENTATIE
De leden van het DB nemen deel aan een groot aantal activiteiten en vertegenwoordigen het VP bij tal
van landelijke ceremonies en herdenkingen. In bijlage A zijn de externe activiteiten van de leden van
het DB gedurende 2013 weergegeven. De AB leden worden hierover maandelijks geconformeerd in de
vorm van activiteitenoverzichten over de door hen bezochte, bijgewoonde gelegenheden. Het betreft
het bijwonen van herdenkingen, bi-/multilateraal (beleids)overleg, deelname aan beleids-,
coördinerende en afstemvergaderingen etc.
Net zoals in voorgaande jaren is bij de Nationale Dodenherdenking op 4 mei op de Dam in
Amsterdam en bij Prinsjesdag in Den Haag door het VP een erecouloir samengesteld en geleverd als
deel van de afzetting. De samenstelling, coördinatie en begeleiding van deze erecouloirs zijn door de
vice-voorzitter en de commandanten erecouloirs, met ondersteuning van het bureau VP, naar ieders
tevredenheid verzorgd.
CHAPEL OF FOUR CHAPLAINS AWARD
Tijdens de AB vergadering van 19 september werd aan generaal-majoor
b.d. Ruud Hemmes de Legion of Honnors Award van de Four Chaplains
Foundation uitgereikt voor zijn grote verdiensten en inzet voor
Nederlandse veteranen. Het VP draagt om de twee (even) kalenderjaren
een kandidaat voor bij de in Phildelphia (VS) gevestigde Four Chaplains
Foundation om in aanmerking te komen voor deze prestigieuze award. De
onderscheiding wordt toegekend om publiekelijk personen te erkennen
die onzelfzuchtig diensten aan de gemeenschap, het land of de mensheid
hebben betoond, zonder acht te slaan op ras, religie, of geloofsovertuiging,
gezindte, overeenkomstig het gedachtegoed van de vier geestelijke
verzorgers. De uitreiking was aanvankelijk voorzien voor de
eindejaarsbijeenkomst van 2012, maar is door omstandigheden
doorgeschoven naar de AB vergadering in juni.

6

EINDEJAARSBIJEENKOMST
De laatste bijzondere AB-vergadering van 2013, de eindejaarsbijeenkomst, had dit jaar een extra
bijzonder karakter. Het was de eerste keer dat deze bijeenkomst plaatsvond in het nieuwe onderkomen
in Doorn, waardoor het een speciaal cachet kreeg. Deze eindejaarsbijeenkomst werd bezocht door vele
civiele- en militaire genodigden waaronder vertegenwoordigers van de vier krijgsmachtdelen naast
uiteraard de DB-, AB- en plv. AB-leden.
Als vanzelfsprekend werd de bijeenkomst geopend door de voorzitter VP, die de aanwezigen een
terugblik bood op 2013. Daarna volgde een toespraak van de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht,
tevens Inspecteur der Veteranen luitenant-generaal der mariniers A.G. (Ton) van Ede. Generaal van
Ede was op het laatste moment bereid gevonden de geplande spreekster mevrouw Angelien Eijsink,
lid van de Tweede Kamerfractie voor de Partij van de Arbeid, te vervangen daar zij vanwege
privéomstandigheden had moeten afzeggen. Het eerste gedeelte van deze bijeenkomst stond ook in het
teken van het afscheid nemen van vertrokken DB- en AB leden.
Het eerste gedeelte van de dag werd beëindigd met de
uitreiking van de Ted Meines Prijs aan de heer Gerrit Vink,
vrijwilliger van het Veteraneninstituut. De Ted Meines Prijs is
door het VP 25 juni 1998 ingesteld. De prijs bestaat uit een
oorkonde en een geldbedrag en wordt eenmaal in de twee jaar
uitgereikt. De Ted Meines Prijs is bedoeld als een vorm van
erkenning en waardering en wordt toegekend aan personen,
organisaties of instellingen die zich bijzonder hebben
onderscheiden op het gebied van maatschappelijke erkenning of
nazorg voor Nederlandse veteranen.

Na de lunch maakten alle gasten zich op voor een toch wel
bijzonder activiteit tijdens deze eindejaarsbijeenkomst, te
weten de onthulling van de bronzen buste van veteraan der
veteranen luitenant-generaal der Artillerie b.d. Ted Meines.
Op initiatief van de Bond van Wapenbroeders is door het VP
in samenwerking met het Vi een inzamelingsactie opgestart
die dit project financieel mogelijk heeft gemaakt. De buste
werd onthuld door zijn zoon en kleinzoon, in het bijzijn van
de Chef Militaire Huis, generaal-majoor der Cavalerie H.
(Henk) Morsink, die namens de Koning nog een persoonlijke
brief aan Ted Meines voorlas.
De eindejaarsbijeenkomst 2013 werd afgesloten met
een drukbezochte afscheidsreceptie van onze oudvoorzitter Leen Noordzij. Velen kwamen hem de
hand schudden en bedanken voor het vele werk dat
hij voor het Veteranen Platform heeft verricht.
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PROJECT VERSTERKING NULDELIJNS ONDERSTEUNING VETERANEN
Met het ‘Project Versterking Nuldelijnsondersteuning Veteranen’ hebben het VP en het vfonds in
2012 het initiatief genomen om onder meer structuur aan te brengen in de organisatie en financiering
van de nuldelijnsondersteuning aan veteranen. Eind 2013 nemen 26 Lidorganisaties VP deel aan het
project. Het project omvat naast de veteranenorganisaties van het VP ook 11 Ontmoetingscentra met
20 locaties van ‘de samenwerkende Veteranen OntmoetingsCentra’ (V.O.C.).
Het Project kent vijf fasen:
1. inrichten van een genormeerd en kostenarm nuldelijnsondersteuningssysteem per lidorganisatie
VP;
2. integreren van de systemen van de lidorganisaties VP in een landelijk dekkend genormeerd en
kostenarm nuldelijnsondersteuningssysteem VP;
3. ondersteunen van de inrichting van een landelijk dekkend genormeerd en financieel zelfstandig
opererend samenwerkingsverband van Veteranen Ontmoetingscentra (V.O.C.);
4. systemen VP en V.O.C. samenbrengen in één geïntegreerd totaalsysteem nuldelijnsondersteuning;
5. de samenwerking met partijen in de omgeving van het totaalsysteem zekerstellen en het hele
systeem borgen voor de toekomst in de staande organisaties.
In 2013 zijn de randvoorwaarden voor de ondersteuning van de nuldelijnshelpers van de
lidorganisaties (fasen 1 en 3) door het project verder ingevuld. Voor de deelnemende organisaties is
geld beschikbaar om de bereikbaarheid van de nuldelijnshelpers te organiseren, nuldelijnshelpers
worden getraind door de Basis dat leidt tot een certificaat, de onkosten van nuldelijnshelpers worden
vergoed, de nuldelijnshelpers zijn verzekerd en is er op centraal niveau een klachtencommissie
ingesteld.
De integratie van de systemen van de lidorganisaties VP en V.O.C. in één landelijk dekkend
genormeerd nuldelijnsondersteuningssysteem (fasen 2 en 4) is in 2013 afgerond met het gezamenlijk
trainen van gecertifeerde nuldelijnshelpers en hen onder te brengen in de Digitale Sociale Kaart
Veteranen (DiSKv). De DiSKv maakt het met de coördinatoren van de veteranenorganisaties mogelijk
de nuldelijnshelper in te zetten dicht bij de steun behoevende veteraan en zijn relatie.
Voor een uitgebreid projectverslag zie het eigen Jaarverslag 2013 van Project Versterking
Nuldelijnsondersteuning Veteranen.
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BRAINSTORMSESSIE DAGELIJKS BESTUUR
In december heeft het DB in zijn nieuwe samenstelling twee “heidagen” gehouden om de contouren
voor een nieuw VP beleidsplan te verkennen. De belangrijkste speerpunten die daar uit zijn
voortgekomen zijn dat het VP zich zou moeten richten op het betrekken van de actief dienende
veteranen bij de veteranengemeenschap. Een tweede speerpunt is het verruimen van de toelating tot
het VP om daarmee invulling te geven aan de doelstelling van het VP om álle veteranen te
vertegenwoordigen. De omslag van stichting naar vereniging, zoals opgenomen in de voorstellen voor
een herziening van de Statuten, biedt hiervoor een betere basis.
In 2014 zal een commissie worden ingesteld die een voorstel zal maken voor het beleidsplan 20152020.
VERENIGINGSACTIVITEITEN
Ook in 2013 hebben de bij het VP aangesloten organisaties wederom een groot aantal
veteranenactiviteiten ontplooid. Hiermee wordt bevestigd dat de veteranenorganisaties hét instrument
zijn om in contact te komen en te blijven met de veteranen: zonder verenigingen, géén activiteiten.
Defensie en het vfonds maken het uitvoeren van de activiteiten van de vereniging financieel mogelijk.
Deze drie-eenheid: Verenigingen-Defensie-vfonds maken het mogelijk om een belangrijke bijdrage te
leveren aan de erkenning, waardering en (na)zorg voor de veteranen. Het VP is zeer dankbaar voor
wat Defensie en het vfonds op dit gebied doen voor de aangesloten organisaties en de goede
samenwerking waarin dit gebeurt. Deze drie-eenheid zullen we ook in de toekomst moeten koesteren.
FINANCIËLE VERANTWOORDING
Mede dankzij de subsidies van het ministerie van Defensie en het vfonds, is het VP in staat zijn
doelstellingen op het gebied van belangenbehartiging voor alle Nederlandse Veteranen op een
waardige wijze gestalte te geven en te realiseren. In 2012 werd daartoe een sluitende begroting
opgesteld en gepresenteerd door de penningmeester. Het aangevraagde Subsidie bedrag van € 165.000
werd niet door Defensie gehonoreerd. Wel werd een bedrag ad € 158.000 op de reguliere rekening
van het VP overgemaakt.
In het kader van het project Versterking Nuldelijns Ondersteuning Veteranen werden twee nieuwe
zakelijke rekeningen geopend: een rekening betreffende de ondersteuning VP en een rekening
betreffende de VOC (veteranen ontmoetingscentra). Omdat een derde geldstroom ter ondersteuning
van het nuldelijns project toch nog over de reguliere VP-rekening liep is aan het einde van het jaar een
vierde zakelijke rekening voor dit project geopend.
In het kader van de verhuizing van het VP naar Doorn heeft het V-fonds een extra bedrag van € 20.000
toegezegd.
De financiële vastlegging over 2013 is door de zorg van de penningmeester opgemaakt en door de
zorg van het accountants kantoor Mazars, Paardekooper Hoffman N.V. gecontroleerd en goed
bevonden. Dit is in de Jaarrekening 2013 verwerkt.
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SLOTOPMERKING
Het VP heeft in 2013 een roerig en druk, maar ook productief jaar gehad. Er is veel gebeurd en ook
veel voor de veteranengemeenschap bereikt. Het VP wordt door onze omgeving erkend als belangrijke
gesprekspartner als het gaat om ontwikkeling van veteranenbeleid en de uitvoering daarvan. De
verenigingen als instrument om in contact te komen en te blijven met de veteranengemeenschap
hebben hun bestaansrecht wederom bewezen .
Het VP wil allen – organisaties én individuele personen – danken voor hun steun en bijdragen aan dat
wat het VP in 2013 heeft bereikt. Zonder deze steun was dat allemaal niet mogelijk geweest. We
rekenen ook in 2014 op ieders steun om ook dat jaar en de volgende jaren de doelstellingen van het
VP te ondersteunen en daarmee het belang van de Veteranengemeenschap te dienen.

Doorn, 20 juni 2014

W.g.
H.J. Scheffer
Voorzitter

S.A.M. Wulffaert
Tweede Secretaris

Bijlagen:
A - overzicht externe activiteiten leden Dagelijks Bestuur VP
B - overzicht van bij het VP aangesloten organisaties (standdatum 31 december 2013)
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Bijlage A: overzicht externe activiteiten leden van het DB-VP
Januari:
08
Nieuwjaarsreceptie CZSK te Amsterdam
10
Nieuwjaarsreceptie Bronbeek te Arnhem
10
Nieuwjaarsreceptie VOMI, FIM, BvW te Amersfoort
11
Nieuwjaarsreceptie CLSK te Soesterberg
12
Nieuwjaarsreceptie “De Treffer’ te Eindhoven
21
Forumdiscussie en ceremonieel i.h.k.v. “eerste steen”-legging De Basis
25
Nieuwjaarsreceptie Veteraneninstituut te Doorn
29
Afscheidsreceptie Wim van de Burg (AFMP) te Wassenaar
30
Comité Nederlandse Veteranendag (CNVD) te Hilversum
31
Receptie Gouverneur van de Hoofdstad i.h.k.v. de verjaardag van Hare Majesteit
Februari:
21
Bijwonen crematie met militaire eer RMWO G.N. Hakkenberg
Maart:
05
06
13
14
18
22
26
27
28

Bespreking met Vertegenwoordigers VOC Duin- en Bollenstreek te Sassenheim
Expertmeeting Veteranenland 2015 te Hilversum
DAVDO-vergadering te Doorn
Vergadering Contactraad te Doorn
Bezoek bestuur nationaal Eenheidsfront Oud-strijders Veteranen (NEFOSV)
Beeldvormende bijeenkomst Veteranen distr. zuid
Evaluatie LZV met Commandeur arts b.d. Hopperus Buma te Doorn
Gesprek mevr. Berckmoes-Duindam (Defensie woordvoerder VVD) te Den Haag
Bezoek Promotiebeurs PromZ te Utrecht

April:
03
10
11
13
15
17
18
19
25
25
30

Interview tezamen met Ton Heerst (vfonds) t.b.v. Checkpoint te Den Bosch
Bezoek beeldhouwer buste Ted Meines te Laren
Veteranenlezing VI te Den Haag
Drentse Veteranendag te Assen
Briefing Standhouders NLVD te Den Haag
Uitreiking Militaire Dapperheidsonderscheidingen te Breda
Jaarvergadering Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen te Arnhem
Herdenking Kamp Amersfoort te Amersfoort
Introductiegesprek met vertegenwoordigers Vereniging Wounded Warriors
Foto research Audio Visuele Dienst
Inhuldiging Koning Willem Alexander te Amsterdam

Mei:
01
02
04
04
04
04

Vergadering Commissie Statuten en HHR (io) te Rotterdam
Bespreking verzekeringspakket vrijwilligers bij NOV te Utrecht
Herdenking omgekomen Marine- en Koopvaardij personeel te Den Helder
Herdenking Vaarplichtig Koopvaardijpersoneel te Rotterdam
Herdenking Militair Ereveld te Loenen
Nationale herdenking bij het monument op de Dam Te Amsterdam
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04
05
05
10
13
13
14
15
20
21
22
24
26
27
27
28
28
30

Herdenking Militair Ereveld Grebbeberg te Rhenen
Herdenking Capitulaties en Bevrijdingsfestival te Wageningen
Bevrijdingsconcert Amsterdam
Herdenking Slag om de Residentie te Ypenburg
Presentatie VP aan Minister van Defensie te Den Haag
Vergadering Comité Nederlandse Veteranendag te Hilversum
Herdenking Bombardement Rotterdam WO II te Rotterdam
Herdenking Franse gevallenen WO II te Kapelle
Herdenking 8 RI, Ereveld Grebbeberg te Rhenen
Bespreking toekomst Home Base Support te Doorn
Expertlunch met LZV te Hilversum.
Bespreking met HDP m.b.t. veteranenbesluit
Memorial Day USA te Margraten
Bespreking vertegenwoordigers Ontmoetingscentrum MDKL te Nuth
Vergadering met vertegenwoordigers vfonds te Leusden
Ondertekenen huurcontract met De Basis te Doorn
Briefing Defilé Nederlandse Veteranendag te Den Haag
Herdenking overledenen CLAS te Arnhem

Juni:
10
11
11
13
14
17
19
20
21
24
25
26
27
29

Vergadering Commissie Statuten en HHR te Rotterdam
Bespreking verhuizing VP naar de Basis te Doorn
Herdenking gevallenen VOKS te Schaarsbergen
Bespreking Stand NLVD met standbemanning te Bodegraven
Kennismakingsgesprek met mevrouw A. Eijsink te Den Haag
Rondetafelgesprek Vaste Kamercommissie Defensie te Den Haag
Vergadering DAVDO te Doorn
Bijwonen Marine Veteranendag te Den Helder
Vergadering Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 te Wageningen
Vergadering vaste Kamercommissie Defensie m.b.t. Veteranennota te Den Haag
Vergadering Commissie Buste Ted Meines te Den Haag
Bijwonen Veteranenconcert te Emmeloord
Opbouwen Stand VP t.b.v. NLVD te Den Haag
Bijwonen Nederlandse Veteranendag te Den Haag

Juli:
03
Vergadering Commissie Buste Ted Meines te Laren
06
Regionale Veteranendag NW-Veluwe te Harderwijk
19
Intocht Vierdaagse Nijmegen te Nijmegen
25
Vergadering Commissie Statuten en HHR te Rotterdam
Augustus:
05
Bezoek Interieurinrichter t.b.v. nieuwe locatie in Doorn te Goirle
15
Herdenking capitulatie Japan te Den Haag
15
Herdenking Indie gevallenen KM te Den Helder
21
Receptie Indonesische Ambassade te Den Haag
22
Intakegesprek Vereniging Regiment Oranje Gelderland te Ermelo
29
Vergadering Commissie Buste Ted Meines te Laren
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September:
04
Bijwonen uitreiking Draaginsigne Veteranen aan 101 Geniebataljon te Wezep
05
Bijwonen Veteranendag CLSK te Gilze Rijen
07
Herdenking Nationaal Indië Monument te Roermond
09
Vergadering Commissie Statuten en HHR te Rotterdam
11
Beurstraining 50+ Beurs te Den Haag
11
Vergadering Comité Nederlandse Veteranendag, met BBQ te Hilversum
12
Bijwonen jaarvergadering MILU in Bronbeek te Arnhem
13
Bespreking met generaal-majoor Van Uhm, veteranenzaken te Utrecht
16
Vaardag met Zr.Ms. Urania te Den Helder
16
Opbouw stand t.b.v. 50+ Beurs te Utrecht
17 -21 Deelname met Stand aan 50+Beurs te Utrecht
18
Overleg met HDP te Den Haag
18
Bijwonen reünie Vereniging GFPI te Oirschot
21
Herdenking Poolse parachutisten te Driel
23
Hallo party/ontbijt bewoners De Basis in Doorn
23
Bijwonen ingebruikname nieuw locatie De Basis te Doorn
23
Bezoek interieurinrichter voor nieuwbouw te Goirle
25
Vergadering Stichting 40-45
25
Vergadering Centrale Klachtencommissie Nuldelijnsondersteuning
26
Bezoek Veteranendag Taptoe Rotterdam te Rotterdam
27
Bijwonen Symposium VI te Doorn
29
Bezoek generaal Ted Meines i.v.m. zijn verjaardag te Leidschendam
Oktober:
03
Gesprek met HDP te Den Haag
03
Receptie Duitse Ambassade
04
Bijwonen Veteranendag KMar te Apeldoorn
06
Bijwonen Veteranendag te Zwolle
10
Bijwonen 25-jarig jubileum Vereniging FIM in Bronbeek te Arnhem
11
Vergadering verenigde Ontmoetingscentra te Doorn
16
Gesprek met Inspecteur Generaal der Krijgsmacht te Hilversum
26
Bijwonen jubileum 110 jaar Legermuseum te Soesterberg
31
Gesprek met Andr Bosman, nieuwe woordvoerder Defensie van de VVD te Den Haag
31
Bijwonen uitreiken veteraneninsigne Koninklijke Luchtmacht te Woensdrecht
November:
04
Vergadering Commissie Buste Ted Meines te Doorn
05
Bijwonen opening nieuwbouw De Basis te Doorn
05
Vergadering Commissie van Toezicht Veteranenkunst te Den Haag
07
Bijwonen 25 jarig jubileum Stichting 40-45 te Leiden
08–09 Bijwonen ontvangst gewonde Veteranen in Staten Generaal te Den Haag
09
Bijwonen jaarlijkse bijeenkomst KOVOM en Unie van Veteranen in Bronbeek te Arnhem
11
Lunch Consul generaal t.b.v. NL Oud-strijders in België te Antwerpen
14
Vergadering Klanbordgroep Veteranenloket te Doorn
14
Vergadering Contactraad te Doorn
16
Bijwonen Open dag De Basis te Doorn
18
Bezoek firma Normsystems i.v.m. Standwand VP te Haarlem
13

25
25
25-27
26
28

Vergadering Klankbordgroep Suïcide bij Veteranen te Utrecht
Vergadering Commissie Buste Ted Meines te Doorn
Bijwonen Future Force Conferentie te Amsterdam
Gesprek met voorzitter RZO, mevrouw Tiesinga te Hilversum
Vergadering/overleg Erecouloir 4 mei op de Dam te Doorn

December:
02
Overleg met mevrouw Eijsink i.v.m. Veteranennota te Den Haag
03-04 Heidagen Dagelijks Bestuur te Vierhouten
06
Gesprek met de heer Heerts vfonds te Woerden
06
Gesprek met directeur LZV te Doorn
06
Herdenking omgekomen leden eenheden onder “7 December” te Schaarsbergen
09-10 Verhuizing VP van Den Haag naar Doorn
10
Vergadering RSV te Doorn
11
Vergadering Stichting Herdenking Capitulaties 1945 te Wageningen
13
Eindejaarsbijeenkomst VP te Doorn
13
Onthulling Buste Ted Meines te Doorn
13
Afscheidsreceptie Leen Noordzij te Doorn
14
Ontmoetingsdag Nuldelijnshelpers te Doorn
16
Vergadering Comité Nederlandse Veteranendag te Hilversum
16
Bijwonen Eindejaarsbijeenkomst De Basis te Doorn
18
Bijwonen Eindejaarsbijeenkomst Initiatief Jonge Veteranen te Den Haag
20
Bestuursoverleg defilé Wageningen en overdracht Hotel De Wereld te Wageningen
24
Bijwonen herdenkingsdienst Kerstnacht 1944 in de grotten te Maastricht
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Bijlage B: overzicht van bij het VP aangesloten organisaties (standdatum 31 december 2013)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Algemene Federatie van Militair en burgerpersoneel (AFMP)
Artillerie Veteranen Associatie (AVA)
Algemene Vereniging van Oud- en actief dienend personeel van de Koninklijke Marine (AVOM)
Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO)
Bond van Oud- Stoottroepers en Stoottroepers (BOSS)
Bond van Wapenbroeders (BvW)
Commandostichting/ Vereniging Veteranen Korps Commando Troepen (COS/VKCT)
Federatie van verenigingen van Indië Militairen (FIM)
Johan Willem Friso vereniging (JWF)
Koninklijke Vereniging van Eervol ontslagen Officieren van de Nederlandse Krijgsmacht (KVEO)
Koninklijke vereniging van Marine Officieren (KVMO)
Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve officieren (KVNRO)
Landelijke Vereniging Veteranen Geneeskundige Diensten (LVVGNKD)
Nederlandse Officieren Vereniging (NOV)
Nederlandse Unifil Vereniging (NUV)
Netherlands Ex- Servicemen & Women’s Association in Australia (NESWA)
Politie Veteranen Platform (PVP)
Stichting Benteng
Stichting Federatie van Organisaties van Veteranen en Oud- Gedienden van de Militaire
Luchtvaart (MILU)
Stichting Koopvaardijpersoneel 1940- 1945
Stichting Marechaussee Contact (SMC)
Stichting Reservisten Veteranen Nederland (SRVN)
Unie van Nederlandse Veteranen (UNV)
Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM
Vereniging Contact Oud- en actiefdienende Mariniers (COM)
Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen (VDMD)
Vereniging Huzaren van Boreel (VHvB)
Vereniging Jonge Veteranen (VJV)
Vereniging Nederlands Nieuw- Guinea Militairen 1945 – 1962 (VNNGM 1945 – 1962)
Vereniging van Oud- Korea Strijders (VOKS)
Vereniging Oud- leden 1 (NL) UN Signal Battalion (SigBat)
Vereniging Oud Militairen Indiëgangers (VOMI-Nederland)
Vereniging Regiment Infanterie Oranje Gelderland (VRIOG)
Veteranen Vereniging Regiment Limburgse Jagers (VVRLJ)
Vereniging van Ex- en Actief dienende Vrouwelijke militairen der Koninklijke Marine (Ex-Act
KM)
Vereniging van Oorlogsvrijwilligers Engeland/ Schotland 1940 – 1947 (OVW Eng- Schotl)
Vereniging van Oud- Pontonniers en Torpedisten (VOPET)
Vereniging Veteranen van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene (VVVGFPI)
Vereniging van Vrouwelijke Militairen Koninklijke Landmacht (VVMKL)
Vereniging Veteranen en Oud- Militairen Korps Militaire Administratie (VVO-MA)
Vereniging Veteranen Grenadiers en Jagers (VVRGJ)
Veteranen Vereniging Regiment Genietroepen (VRG)
Vereniging Veteranen Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen (VVRB&T)
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44. Vereniging voor Veteranen en Postactieven van het Regiment Verbindingstroepen (VVPRV)
45. Vereniging Veteranen Regiment Technische Troepen (VVRTT)
46. Wounded Warriors Nederland (WNL)
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