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Algemeen 
 
Het Beleidsplan 2010 “Met respect voor het verleden, een blik op de toekomst” is de leidraad voor het 
afgelopen verslagjaar en daarmee voor het Activiteitenplan 2009.  
 
De belangenbehartiging van de Nederlandse veteranen is en blijft een continu proces. Door het on-
derhouden van korte lijnen met de politiek, het Ministerie van Defensie en andere aan veteranen geli-
eerde instellingen en instanties kan het Veteranen Platform voortdurend werken aan het onderhouden 
en uitbreiden van het netwerk ten behoeve van de veteranen. Om goed en doelgericht te kunnen blij-
ven optreden als belangenbehartiger van de Nederlandse veteranen blijft dit te allen tijde noodzakelijk.  
 
Door de jaren heen is het Veteranen Platform, door continu overleg met onder meer het Ministerie 
van Defensie, er in geslaagd om een gedegen adequaat en consistent Veteranenbeleid te ontwikke-
len. Naast erkenning en waardering staat daarbij de zorg en nazorg voor de Nederlandse veteranen 
centraal. 
 
Het Veteranen Platform heeft als doelstelling namens en in samenwerking met de bij het Veteranen 
Platform aangesloten organisaties de algemene belangen van de Nederlandse veteranen te beharti-
gen in de meest ruime zin. 
 
Aan de belangenbehartiging voor de veteranen wordt door het Veteranen Platform, onder meer, ge-
stalte gegeven door een initiërende en coördinerende rol te vervullen en door: 
 
a.  het in stand houden, verbeteren en intensiveren van het Nederlandse Veteranenbeleid door 

overleg met de Nederlandse overheid en de politiek; 
b.  het bevorderen van de maatschappelijke erkenning, waardering, herkenning en (na)zorg van 

de veteranen in de Nederlandse maatschappij; 
c.  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. 
 
Dat de inspanningen tot resultaten hebben geleid is evident. Het Veteranen Platform is een belangrijk 
intermediair en aanspreekpunt voor en over veteranen en veteranenaangelegenheden. Die intermedi-
aire rol tussen veteranen, krijgsmacht, overheid en samenleving wil het Veteranen Platform ook in de 
toekomst blijven spelen, terwijl het uitwisselen van ervaringen tussen oudere en jongere veteranen 
eveneens een belangrijke doelstelling is. 
 
 
 
     www.dutchdefencepress.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

       www.durchdefencepress.com 
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Het Veteranen Platform in 2009 
 
 
Dagelijks Bestuur 
Het Dagelijks Bestuur kwam in het verslagjaar 11 keer in vergadering bijeen. Tijdens deze bijeenkom-
sten werden de lopende zaken afgehandeld, nieuwe onderwerpen en aangelegenheden geïnitieerd, 
voorbereid en uitgewerkt en waar nodig op de agenda van het Algemeen Bestuur gezet voor verdere 
bespreking, behandeling en besluitvorming 
 
Het Dagelijks Bestuur van het Veteranen Platform was bij aanvang van het jaar 2009 als volgt samen-
gesteld: 
 
Voorzitter   de heer A.H.P.Knoppien 
Vice voorzitter   de heer A. Lok 
Penningmeester  de heer Th.R.L Luijckx 
1

e
 Secretaris   de heer F.E. Rondel 

Lid / 2
e
 Secretaris  vacature 

 
Directeur    mevrouw mr. E.M. Brokking 
Financieel Adviseur   de heer A.F. Meinesz 
 
Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van 19 juni 2009 zou de verkiezing plaatsvinden 
van de Voorzitter VP. Staande die vergadering heeft de heer A.H.P. Knoppien zijn functie neergelegd. 
Er werd tijdens die vergadering geen Voorzitter VP verkozen. De Vice-Voorzitter, heeft vanaf dat mo-
ment opgetreden als Waarnemend Voorzitter VP. Bij de vergadering van het Algemeen Bestuur van 
15 oktober 2009 is de heer L. Noordzij unaniem gekozen tot nieuwe Voorzitter VP.  
 
Begin oktober heeft de Financieel Adviseur laten weten zijn functie bij aanvang van 2010 neer te wil-
len leggen. Derhalve heeft hij zich vanaf dat moment uitsluitend nog maar gericht op de financiële 
administratie en geen vergaderingen meer bijgewoond. Vanaf 1 december 2009 is de adviseursfunctie 
beëindigd en is de boekhouding uitbesteed aan een extern deskundige.   
   
Derhalve is de samenstelling van het Dagelijks Bestuur met ingang van 15 oktober 2009 als volgt: 
 
Voorzitter    de heer L. Noordzij    
Vice Voorzitter    de heer A. Lok 
Penningmeester  de heer Th.R.L. Luijckx 
1

e
 Secretaris    de heer F.E. Rondel 

Lid / 2
e
 Secretaris  vacature 

           
Directeur   mevrouw mr. E.M. Brokking         Genmaj. b.d. L. Noordzij

  
 
Algemeen Bestuur 
Het Algemeen Bestuur vergaderde 3 keer gedurende het verslagjaar. In deze vergaderingen werd een 
veelheid van onderwerpen behandeld. Door goede schriftelijke voorbereiding en informatie konden 
gedurende het verslagjaar de noodzakelijke besluiten worden genomen en werd slagvaardig opgetre-
den. 
 
Bij aanvang van het jaar 2009 bestond het Algemeen Bestuur van het Veteranen Platform uit verte-
genwoordigers van 38 veteranenorganisaties. Door toetreding van een viertal nieuwe veteranenorga-
nisaties, waarvan er één een bestaande veteranenorganisatie adopteert, komt dit aantal aan het einde 
van 2009 op 41(zie bijlage). De nieuw toegetreden veteranenorganisaties zijn: 
 

 Stichting Veteranen Regiment Genietroepen  
In de Stichting Veteranen Regiment Genietroepen zijn alle ex militairen en veteranen verte-
genwoordigd die in een eenheid van het regiment hebben gediend.  

 Vereniging Veteranen en Oud Militairen Korps Militaire Administratie (VVO-MA) 
In de VVO-MA zijn alle veteranen en oud militairen behorende tot het Korps Militaire Admini-
stratie ondergebracht. 
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 Stichting Artillerie Veteranen Associatie (AVA) 
In de AVA zijn alle veteranen behorende tot het Wapen der Artillerie ondergebracht, terwijl de 
stichting nu ook een vangnet biedt voor die veteranenverenigingen/groepen, die wegens het 
wegvallen van bestuursleden niet meer bestuurbaar zijn en opgeheven dreigen te worden. 

 Vereniging Veteranen Regiment Bevoorrading- en Transporttroepen, Regiment Aan- en Af-
voertroepen en Regiment Intendancetroepen (VVRB&T).  
In deze vereniging zijn alle veteranen behorende tot het Regiment Bevoorradingstroepen, 
alsmede de oude regimenten Aan- Afvoertroepen en Intendancetroepen opgenomen. De van 
oudsher bij het Veteranen Platform aangesloten Vereniging Logistiek Reünie Contact Aan- en 
Afvoertroepen, Intendance e.a. is opgenomen in de nieuwe vereniging. 

 
Met ingang van 1 januari 2010 zullen de Vereniging Oud Strijders Indiëbataljons Prin-
ses Irene en de Vereniging Oud Strijders Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses 
Irene opgaan in de Vereniging Van Veteranen Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. 
Het Veteranen Platform zal het jaar 2010 derhalve starten met 39 aangesloten vetera-
nenorganisaties.  
 
Van de Stichting Veteranen Regiment Verbindingstroepen is een aanvraag voor toetreding in behan-
deling. De verwachting is dat de toetreding in de loop van 2010 beslag zal krijgen. 
 
 
Bureau Stichting Veteranen Platform 
De leiding van het Bureau VP berust bij de Directeur VP. Ook in 2009 werd deze functie vervuld door 
mevrouw mr. E.M. Brokking. Binnen en vanuit het Bureau VP worden alle aangelegenheden en activi-
teiten betreffende algemene zaken, beleidszaken, juridische zaken en PR&V verenigd, gecoördineerd 
en uitgevoerd.  
 
De toenemende focus op veteranen en veteranengerelateerde gebeurtenissen en activiteiten zorgt 
voor een stijgende (administratieve) druk op het Bureau VP. Dit wordt mede ingegeven door een ver-
grote zichtbaarheid van veteranen, onder meer bij de diverse erecouloirs bij ceremoniële aangelegen-
heden en de Nederlandse Veteranendag. Daarnaast is de actieve deelname van Nederland aan di-
verse vredesmissies en de actuele ontwikkelingen die hiermee verband houden van grote invloed op 
de werkzaamheden binnen het Bureau VP. Vele verzoeken om informatie, ondersteuning, belangen-
behartiging en vragen over (uitvoering van) veteranenbeleid komen hierdoor aan de orde. Niet alleen 
van jonge en oude veteranen maar ook van nog actief dienende militairen, media en overige instan-
ties.  
 
Wegens langdurige ziekte van de Directeur VP is de bureaubezetting in de eerste helft van 2009 niet 
optimaal geweest. Per 1 oktober 2009 is, voor 16 uur per week, voorzien in een ondersteunende bu-
reaumedewerker in de persoon van mevrouw J.A. van Werkhoven. De flexibiliteit van de bureaubezet-
ting is op deze wijze beter geregeld en de verwachting is dat de Directeur VP derhalve, naast de ge-
bruikelijke werkzaamheden, weer een aantal externe taken kan oppakken. 
 
 
Financiën 
Mede dankzij de subsidies van het Ministerie van Defensie en het Nationaal Fonds voor Vrij-
heid en Veteranenzorg is het Veteranen Platform in staat haar doelstellingen op het gebied 
van belangenbehartiging voor de Nederlandse veteranen op een waardige wijze gestalte te 
geven en uit te voeren. In 2009 werd opnieuw een sluitende begroting gepresenteerd door 
de penningmeester. De financiële verslaglegging over 2009 is door de zorg van de penning-
meester opgemaakt en door Mazars Accountants gecontroleerd en goed bevonden 
op 12 maart 2010. 
 
De begroting voor het jaar 2010 is als bijlage 2 gevoegd bij dit verslag.  
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Eindejaarsbijeenkomst 
Dit jaar was de Eindejaarsbijeenkomst weer een Eindejaarsbijeenkomst in “oude” vorm. Slechts leden 
en plaatsvervangend leden van het Algemeen Bestuur en enkele externe genodigden maakten deel 
uit van het gezelschap. De Commandant der Strijdkrachten, Generaal P.J.M. van Uhm en de Directeur 
Stichting Veteraneninstituut KTZA F.J. Marcus gaven een lezing. De bijdragen benadrukten beide op 
eigen wijze het belang van een goed en gedegen Veteranenbeleid, niet alleen voor de oude(re) gene-
ratie, maar ook voor de jonge(re) veteranen en voor de veteranen van de toekomst.  
  
Verder zou in 2009 de tweejaarlijkse Ted Meines Prijs worden uitgereikt. De Commissie Ted Meines 
Prijs heeft echter besloten dat er in 2009 geen uitreiking kon plaatsvinden. De reden daarvoor is gele-
gen in het feit dat er slechts een zeer gering aantal voordrachten was ingediend. Indien een keuze uit 
deze enkele voordrachten zou zijn gemaakt, zou dat naar het oordeel van de Commissie geen recht 
hebben gedaan aan de waarde van de Ted Meines Prijs. De ingediende voordrachten worden mee-
gewogen bij nominaties voor de prijs in het jaar 2011.  
 
Tijdens de Eindejaarsbijeenkomst werd ook formeel de voorzittershamer overgedragen aan de nieuwe 
Voorzitter VP, de heer L. Noordzij. Met deze nieuwe Voorzitter VP heeft het Veteranen Platform niet 
alleen iemand die weet hoe het woord “veteraan” geschreven wordt, maar ook iemand die daadwerke-
lijk weet wat het begrip “veteraan” inhoudt en wat het betekent. De weg richting toekomst wordt dan 
ook vol vertrouwen ingezet, in het belang van alle veteranen in Nederland. 
 
 
Jubileum 
Het jaar 2009 was het jaar waarin het Veteranen Platform 20 jaar bestond. Feitelijk was dit jubileum 
reeds gevierd in december 2008 met het symposium “Veteranenlandschap in perspectief”. Op gepaste 
wijze is daar echter met het Algemeen Bestuur tijdens de vergadering van juni bij stilgestaan.  

 
In de afgelopen 20 jaar is mede door het Veteranen Platform veel bereikt op diverse terreinen. Daarbij 
is onder meer te denken aan het vaststellen van een gedegen Veteranenbeleid, een gestructureerd en 
regulier overleg met de Staatssecretaris van Defensie en de (plaatsvervangend) Hoofd Directeur Per-
soneel, een gedefinieerde status van veteraan en erkenning door de Nederlandse politiek. Voor de 
uitvoering van het Veteranenbeleid is de stichting Het Veteraneninstituut opgericht, alsmede een in-
formatief maandblad Checkpoint. Ook zijn er op financieel gebied resultaten geboekt, waarbij te den-
ken is aan de fl. 1000,- en fl. 7500,- gulden regelingen voor Indië-veteranen. Verder kunnen veteranen 
vrij reizen naar specifieke veteranenbijeenkomsten en –herdenkingen en voor algemeen gebruik krijgt 
een veteraan jaarlijks twee vrij vervoerbewijzen. Het decoratiebeleid wordt ruimhartig toegepast ten 
aanzien van de huidige vredesoperaties, de aanvraag voor het Ereteken Orde en Vrede is heropend 
en de toekenning van het Nieuw-Guinea Herinneringskruis is verlengd. Naast de officiële onderschei-
dingen is het Draaginsigne Veteranen ingesteld en is er een gevechtsinsigne in het leven geroepen 
voor actieve deelname aan huidige gevechtsoperaties. Voor veteranenbijeenkomsten en reünies is de 
Regeling Reüniefaciliteiten ontworpen, net als de Veteranendagen voor de vier krijgsmachtdelen. Ver-
der zijn veteranen duidelijk zichtbaar bij diverse (ceremoniële) aangelegenheden in Nederland zoals 
de Nationale Herdenking op de Dam, Prinsjesdag en de Nederlandse Veteranendag.   
 
 
Erecouloirs 
Zowel tijdens de Nationale Dodenherdenking op 4 mei op de Dam in Am-
sterdam als tijdens Prinsjesdag op 15 september in Den Haag is door het 
Veteranen Platform, net als voorgaande jaren, een erecouloir samengesteld. 
Zowel de samenstelling en coördinatie als de begeleiding van deze erecou-
loirs worden verzorgd door de Directeur VP. De uitvoering ter plaatse is in 
handen van de Commandant VP, de heer T. Nijhove, en de plaatsvervan-
gend Commandant VP, de heer W. van Lith. 
          www.4en5mei.nl 
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Herdenkingen 
Door het Dagelijks Bestuur werd, als vertegenwoordiger van de veteranen, deelgenomen aan onder 
meer de volgende herdenkingen en plechtigheden: 
 
04 mei  Nationale Herdenking te Amsterdam, Dodenherdenking op het Ereveld  

te Loenen, Herdenking voor de vaarplichtige Koopvaardij te Rotterdam,  
Herdenking van Marinepersoneel te Den Helder, Herdenking op de Grebbeberg te 
Rhenen;      

05 mei  Nationale Herdenking Capitulaties 1945 te Wageningen;     
10 mei  Herdenking gesneuvelde Oud Pontonniers en Torpedisten WO II te Dordrecht; 
14 mei  Herdenking voor de gevallenen in Korea bij het monument te Schaarsbergen;    
30 mei  Memorial Day te Margraten;      
15 augustus Herdenking bij het Indisch monument te Den Haag, 
  Herdenking voor de gevallenen van de Koninklijke Marine te Den Helder; 
07 september Herdenking Gevallen Militairen 1945-1962 bij het Indië monument te Roermond; 
12 oktober Dodenherdenking Regiment Stoottroepen Prins Bernhard te Beneden Leeuwen;    
07 december Herdenking Gevallenen 1 Divisie “7 December” te Schaarsbergen 
 
Het Veteranen Platform werd voorts door tenminste één lid van het Dagelijks Bestuur vertegenwoor-
digd bij vele overige herdenkingen, symposia, jaarvergaderingen, recepties, jubilea etcetera van aan-
gesloten organisaties of anderzijds aan het Veteranen Platform verbonden organisaties. Ook werden 
commando-overdrachten van militaire autoriteiten, alsmede de overgave van functies bij burgerautori-
teiten bijgewoond, indien deze militaire- of burger autoriteiten een verbinding hadden met het Vetera-
nen Platform. 

 
 

World Veterans Federation 
Het doel van de World Veterans Federation (WVF) is een direct contact op internationaal niveau tus-
sen veteranenorganisaties uit vele landen mogelijk te maken om zo tot uitwisseling te komen van ge-
gevens en onderwerpen die van belang zijn voor de veteraan zowel nationaal als internationaal. Het 
Veteranen Platform heeft op verzoek van het Ministerie van Defensie en het  Nationaal Fonds voor 
Vrijheid en Veteranenzorg de WVF-conferentie, die van 19 t/m 23 oktober 2009 in 
Kopenhagen werd gehouden, bijgewoond.  Zowel het Nationaal Fonds voor Vrijheid 
en Veteranenzorg als het Ministerie van Defensie zijn van mening dat Nederland 
binnen de WVF vertegenwoordigt dient te worden door het Veteranen Platform. 
Mede naar aanleiding van deze standpunten en de argumenten die naar voren zijn 
gekomen tijdens het WVF-congres zal het Dagelijks Bestuur een mogelijk lidmaat-
schap van het Veteranen Platform aan de WVF bespreken binnen het Algemeen 
Bestuur. 
 
 
Evaluatie Activiteitenplan 2009 
 
In het Activiteitenplan 2009 is een aantal doelstellingen voor het jaar 2009 nader geformuleerd. Van 
deze doelstellingen wordt een aantal onderdelen nader belicht, namelijk Erkenning & Waardering en 
Zorg & Nazorg, Commissie Jonge Veteranen, Commissie Zorg en Nazorg en bekendheid van het 
Veteranen Platform bij de doelgroep (gevat onder het onderdeel PR-beleid). 
 
 
Erkenning & Waardering en Zorg & Nazorg 
De zichtbaarheid van de Nederlandse veteraan is de laatste jaren alleen maar vergroot. De Veteraan 
is niet meer weg te denken uit de Nederlandse samenleving. Herdenkingen, bevrijdingsfestivals, de  
Nederlandse Veteranendag en vele lokale en/of regionale veteranenaangelegenheden krijgen steeds 

meer aandacht. Toch kan ook op dit punt de aandacht niet verslappen. 
 
Immers, in september 2009 maakte de Staatssecretaris van Defensie 
bekend dat hij de financiële steun aan het Nationaal Comité Herdenking 
Capitulaties na 2010 wilde beëindigen.  
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Het Veteranen Platform heeft hierop direct gereageerd en gesteld dat de gemaakte vergelijking tussen 
het defilé in Wageningen en de Nederlandse Veteranendag in Den Haag niet geheel op gaat. In Wa-
geningen wordt namelijk de capitulatie herdacht, wat wordt gevierd met onder meer een herdenking 
en een defilé waaraan tevens veteranen deelnemen, terwijl in Den Haag op de Nederlandse Vetera-
nendag de veteranen in het middelpunt van de belangstelling staan 
ten behoeve van de samenleving. Beide activiteiten vormen een aan-
vulling op elkaar, doch zijn zeker geen doublure. 
 
Naar aanleiding van onder meer de reactie van het Veteranen Plat-
form op het besluit van de Staatssecretaris van Defensie om na 2010 
geen actieve bijdrage meer te leveren aan de jaarlijkse 5 mei-
herdenking in Wageningen, heeft de staatssecretaris besloten om 
zijn besluit in juni 2010 te heroverwegen. 
 
Verder zou in 2009 de Kaderwet Veteranen worden uitgewerkt en vormgegeven. Echter, dit is 
tot op heden blijven steken in het stadium van Veteranennota en Kamerbrief. Het Veteranen Platform 
zal echter blijven vasthouden aan het feit dat het Ministerie van Defensie verantwoordelijk is voor de 
goede zorg en nazorg voor haar veteranen. Mede vanuit die optiek heeft het Dagelijks Bestuur dan 
ook regelmatig de (Defensiewoordvoerders van de) fracties van de politieke partijen bezocht en nieu-
we Kamerleden, in het bijzonder de leden van de Vaste Commissie voor Defensie van de Eerste en 
Tweede Kamer der Staten Generaal, gesproken over het Veteranenbeleid. 
 
Een punt van zorg blijft ook de Raamregeling Reüniefaciliteiten. De Raamregeling ondergaat, zo wordt 
met de mond beleden, formeel inhoudelijk geen veranderingen. Door het Veteranen Platform zal actie 
worden genomen ten aanzien van het behoud van de volledige Raamregeling Reüniefaciliteiten.  
Versoberingen zullen niet klakkeloos worden geaccepteerd. Met dat in het achterhoofd heeft het  
Veteranen Platform commentaar gegeven op het nieuwe concept Raamregeling Reüniefaciliteiten  
Veteranen & Postactieven. Dit concept is binnen het Ministerie van Defensie nog in  behandeling bij  
het Sectoroverleg Defensie. 
 
 
Commissie “Jonge Veteranen” 
De Commissie Jonge Veteranen heeft in 2009 de wensen en behoeften van jonge veteranen onder-
zocht en vastgelegd in een eindrapport. Dit eindrapport is door de Commissie aangeboden aan het 
Algemeen Bestuur en tijdens de vergadering van 15 oktober 2009 nader toegelicht. Naar aanleiding 
van de discussie die tijdens de vergadering is ontstaan, heeft de Commissie Jonge Veteranen beslo-
ten de conclusies en aanbevelingen, daar waar valide, aan te passen. Tijdens de eerste vergadering 
van het Algemeen Bestuur in 2010 zal het definitieve eindrapport formeel worden uitgereikt aan het 
Algemeen Bestuur en zullen de conclusies en aanbevelingen een essentieel onderdeel gaan uitmaken 
van het nieuwe Beleidsplan van het Veteranen Platform.  
 
De Commissie Jonge Veteranen zal ook in de toekomst een actieve rol blijven spelen binnen het Vete-
ranen Platform en, waar nodig, het Dagelijks Bestuur blijven adviseren omtrent de wensen en behoef-
ten van jonge veteranen  
 
 
Commissie “Zorg en Nazorg” 
De Commissie Zorg en Nazorg is een commissie die op de achtergrond actief is. Op het moment dat 
er ontwikkelingen zijn op het terrein van Zorg en Nazorg voor Veteranen informeert en adviseert de 
Commissie Zorg en Nazorg het Veteranen Platform. In 2009 heeft de Commissie Zorg en Nazorg het 
Dagelijks Bestuur meermalen geadviseerd omtrent zaken op het gebied van (na)zorg. Deze adviezen 
zijn door het Dagelijks Bestuur overgenomen en bekend gesteld aan het Ministerie van Defensie, waar 
deze vervolgens aan de orde zijn gesteld tijdens het reguliere overleg. 
 
 
PR beleid 
De gemoderniseerde versie van de folder van het Veteranen Platform is zeer positief ontvangen. Niet 
alleen qua uitvoering, maar ook qua lay-out worden positieve kritieken geuit. De opmaak en het ge-
bruik van felle kleuren zorgt ervoor dat deze opvalt en wordt meegenomen. Het uitneembare kaartje 
met daarop een aantal belangrijke telefoonnummers wordt door velen als waardevol beschouwd. 
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Mede met het oog op de herkenbaarheid en de bekendheid van het Veteranen Platform is een infor-
matiestand geplaatst op de Nederlandse Veteranendag en zijn er informatiepakketjes gezonden naar 
de eigen aangesloten organisaties en de Veteranencafés. Op die manier worden zowel de veteranen 
als de Nederlandse samenleving geïnformeerd over het Veteranen Platform en waar het voor staat. 
Deze informatiepakketjes blijven beschikbaar voor de eigen organisaties en overige geïnteresseerden. 
Zeker rondom de Veteranendagen van de Krijgsmachtdelen worden ze veelvuldig verstrekt.  
 
De website wordt beheerd door een externe webmaster. In nauw overleg 
met het Bureau Veteranen Platform wordt deze verder vorm gegeven. 
Veteranenorganisaties en externen kunnen stukken geplaatst krijgen op 
de website door tussenkomst van het Bureau Veteranen Platform. 
 De statistieken van de website tonen duidelijk aan dat deze manier van 
informatie steeds veelvuldiger wordt gebruikt. In de komende beleidsperi-
ode zal de website dan ook zeker een belangrijk aandachtspunt vormen. 
 

 
Overige activiteiten 
In het jaar 2009 vroegen, naast de bovengenoemde punten, onder meer de volgende onderwerpen de 
nadrukkelijke aandacht van het Veteranen Platform: 
 

- Oriëntatie en heroverweging binnen het Veteranen Platform over de uit te voeren taken, 
derhalve meer belangenbehartiging in de vorm van adviezen en bewaking van de uitvoe-
ring van het veteranenbeleid en minder deelname in uitvoerende fora (continue proces); 

- Erecouloir voor de Nationale Herdenking op 4 mei in Amsterdam; 
- Erecouloir voor Prinsjesdag; 
- Veteranendagen van de diverse Krijgsmachtdelen; 
- Evaluatie veteranendagen 2009 en planning veteranendagen 2010; 
- Nederlandse Veteranendag; 
- Raamregeling Reüniefaciliteiten en uitvoering door Paresto; 
- De voordracht voor en toekenning van de Ted Meines Prijs; 
- Gesprekken met leden van de 2

e
 Kamer en de Staatssecretaris;  

- Veteranennota en Kaderwet Veteranen. 
 

 
Terugkerende Evenementen 
 
 
Veteranendagen 2009 
De gebruikelijke jaarlijkse veteranendagen van de Krijgsmachtdelen waren in het jaar 2009 op de 
volgende data: 
 
16 mei  bestemd voor de doelgroep veteranen, Nederlands-Indië, Nieuw-Guinea en 

Korea van de Koninklijke Landmacht 
09 en 10 juli bestemd voor de doelgroep WO II en veteranen ingezet buiten Europa m.u.v. 

Nederlands-Indië, Nieuw-Guinea en Korea van de Koninklijke Marine 
16 en 17 september bestemd voor alle veteranen van de Koninklijke Luchtmacht 
25 september  bestemd voor alle veteranen van de Koninklijke Marechaussee. 

 
 
Nederlandse Veteranendag 
Op 27 juni 2009 is voor de vijfde keer de Nederlandse Veteranendag gehouden, te-
vens de vierde Nederlandse Veteranen met defilé. Het Veteranen Platform heeft bij 
voorbereiding en uitvoering van deze Nederlandse Veteranendag een grote rol ge-
speeld en heeft er mede toe bijgedragen dat deze dag een succes werd. Met de op-
merkingen en kanttekeningen vanuit het Algemeen Bestuur is een interne evaluatie 
opgesteld. Ook voor het jaar 2010 zal het Veteranen Platform verantwoordelijk zijn 
voor diverse uitvoerende onderdelen van de Nederlandse Veteranendag, namelijk de 
veteranendetachementen van het defilé, de genodigde veteranen in de Ridderzaal, de 
veteranen bij de Medaille Uitreiking en de veteranenstands op het Malieveld. 
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BLIK OP DE TOEKOMST 
 
De Beleidsnota 2006-2010 “Met respect voor het verleden, een blik op de toekomst” van het Vetera-
nen Platform is de leidraad voor de uitvoering van de taak van het Veteranen Platform tot eind 2010. 
Een taak die bestaat uit algemene belangenbehartiging namens de aangesloten verenigingen en or-
ganisaties op het gebied van maatschappelijke erkenning, herkenning, waardering, zorg en nazorg 
van en voor veteranen binnen de Nederlandse maatschappij. Door onder meer de huidige vredesope-
raties en de daarmee gepaard gaande problemen, politieke discussies en publiciteit wordt de maat-
schappij zich steeds meer bewust van de problemen waar (toekomstige) veteranen mee worden ge-
confronteerd, zowel voor, tijdens als na de uitzending. 
 
Door binnen het Veteranen Platform de krachten te bundelen, kan het algemene veteranenbelang al 
bij het eerste stadium worden behartigd en bewaakt en hoeft niet te worden gewacht tot de problemen 
zich bij de veteranen voordoen. 
 
In 2010 zal het Veteranen Platform haar nieuwe Beleidsplan voor de periode 2011-2015 presenteren.  
Daarin zal centraal staan dat het van het grootste belang is dat er voortdurend voor de veteraan wordt  
opgekomen. Dit omdat de internationale situatie en de rol die ons land daarin speelt, leidt tot vele 
jonge veteranen met hun eigen wensen en behoeften. Eenmaal uitgezonden, is men (na 
 dienstverlating) veteraan voor het leven. Het Ministerie van Defensie heeft daarin een zorgplicht en 
het Veteranen Platform zal er op toezien dat het Ministerie van Defensie haar verantwoordelijkheid 
ook daadwerkelijk neemt. Gezamenlijke aanpak en belangenbehartiging blijven ook in de toekomst 
geboden, wil de veteraan tot zijn of haar recht kunnen komen. Het Veteranen Platform neemt daartoe 
als belangenbehartiger van alle Nederlandse veteranen haar eigen verantwoordelijkheid. De komende 
beleidsperiode zal blijken dat het Veteranen Platform daadwerkelijk de aangewezen organisatie is 
voor belangenbehartiging van Nederlandse Veteranen.  

 
 
 
 
 

F.E. Rondel      Mevr Mr. E.M. Brokking 
Secretaris      Directeur VP 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                        
                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                     foto’s :www.dutchdefencepress.com 
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Bijlage bij het Jaarverslag 2009 
van het 

Veteranen Platform 
 
 

 
1. Algemene Vereniging van Oud-Personeel der Koninklijke Marine 
2. Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers 
3. Bond van Oud-Stoottroepers en Stoottroepen 
4. Bond van Wapenbroeders 
5. Commando Stichting 
6. Contact Oud Mariniers 
7. Federatie van Verenigingen van Indië Militairen 
8. Koninklijke Vereniging van Eervol ontslagen Officieren 
9. Koninklijke Vereniging van Marine Officieren 
10. Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve Officieren 
11. Nederlandse Officieren Vereniging 
12. Nederlandse Unifil Vereniging 
13. Netherlands’Ex-Servicemen & Women’s Association Australia 
14. Stichting Benteng 
15. Stichting Federatie van Organisaties van Veteranen en Oud-Gedienden  

van de Militaire Luchtvaart 
16. Stichting Marechaussee Contact 
17. Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945 
18. Stichting Veteranen 5-5 R.I. 
19. Stichting Regiment Limburgse Jagers 
20. Stichting Veteranen Reservisten 
21. Stichting Veteranen Regiment Genietroepen 
22. Stichting Artillerie Veteranen Associatie 
23. Unie van Nederlandse Veteranen 
24. Vakbond voor Defensiepersoneel 
25. Vereniging Dragers Militaire Dapperheidonderscheidingen 
26. Vereniging Huzaren van Boreel 
27. Vereniging van Jonge Veteranen  
28. Vereniging Nederlands Nieuw Guinea Militairen 1945-1962 
29. Vereniging Oud Leden 1 (NL) UN Signal Battalion 
30. Vereniging van Ex- en Actief dienende Vrouwelijke Militairen der KM 
31. Vereniging van OVW-ers Engeland-Schotland 1940-1947 
32. Vereniging van Oud Korea Strijders 
33. Vereniging van Oud Militairen Indiëgangers 
34. Vereniging van Oud Pontonniers & Torpedisten 
35. Vereniging van Oud Strijders van de Indië Bataljons van het Garde Regiment Prinses Irene 
36. Vereniging van Oud Strijders van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene 
37. Vereniging van Vrouwelijke Militairen van de KL 
38. Vereniging Veteranen Vredesmissies van het Garderegiment Fuseliers Brigade Prinses Irene 
39. Vereniging Veteranen Grenadiers en Jagers 
40. Vereniging Veteranen en Oud Militairen Korps Militaire Administratie 
41. Vereniging Veteranen Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen, Regiment  

Aan- en Afvoertroepen en Regiment Intendancetroepen 
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Bijlage 2. 
 
Begroting van de Stichting Veteranen Platform voor het jaar 2010. 
 

BATEN MINDEF ETC. 2007 2008 2008 2009 2010 

Post Omschrijving   WERKELIJK  Begr. in € WERKELIJK Begr.in € Begr.in € 

8010 Bijdrage Organisaties (36) 
 €                                            
4.000,00  

 €                                              
4.500,00  

 €                                            
4.687,50  4500 4.500 

8040 Intrest 
 €                                              
1.318,49  

 €                                                  
300,00  

 €                                             
1.685,95  300 1200 

9010 Subsidie Ministerie van Defensie 
 €                                        
150.000,00  

 €                                          
154.000,00  

 €                                        
158.000,00  163.000 163.000 

TOTAAL BATEN MINDEF ETC.  €                       155.318,49   €                        158.800,00   €                      164.373,45  167.800 168.700 

            

LASTEN UIT BATEN MINDEF ETC.           

Bestuur- en vergaderkosten           

4010 Reiskosten Dagelijks Bestuur (DB)  
 €                                           
12.134,07  

 €                                             
14.000,00  

 €                                           
16.074,53  12.000 16.000 

4025 Nederlandse Veteranendag 
 €                                              
1.348,17    

 €                                                  
60,90      

4030 Representatiekosten VP (DB) 
 €                                                   
18,00  

 €                                                  
500,00  

 €                                               
1.614,13  500 1500 

4040 Overige bestuurskosten (DB) 
 €                                          
17.438,88  

 €                                             
18.000,00  

 €                                            
13.146,49  18.000 14.000 

4050 Vergader- verblijfkosten 
 €                                             
7.324,18  

 €                                              
9.000,00  

 €                                            
8.504,26  9.000 9.000 

4060 Reiskosten Algemeen Bestuur (AB) 
 €                                            
6.083,57  

 €                                              
5.500,00  

 €                                            
5.395,26  6.000 6.000 

4090 Overige overlegkosten 
 €                                               
236,46  

 €                                               
1.500,00  

 €                                                   
39,14  900 500 

Subtotaal  €                       44.583,33   €                         48.500,00   €                        44.834,71  46.400 47.000 

Bureaukosten           

4210 Drukwerk-Kantoorbenodigdheden-overige kosten 
 €                                            
7.997,95  

 €                                              
4.000,00  

 €                                            
4.902,07  4.000 4.000 

4220 Kopieën 
 €                                                 
313,13  

 €                                                  
800,00  

 €                                                
363,59  500 500 

4230 Bank- en girokosten 
 €                                                  
26,30  

 €                                                  
200,00  

 €                                                 
125,75  100 100 

4240 Porto-telefoon-fax-en internetkosten 
 €                                            
4.982,26  

 €                                              
4.000,00  

 €                                            
5.067,50  5.000 5.000 

4260 Salaris inclusief reiskosten socialelasten en premies etc. 
 €                                          
83.555,51  

 €                                            
83.500,00  

 €                                          
89.356,96  85.500 

                       
90.000  

4265 Administratiekosten 
 €                                             
1.498,35  

 €                                              
2.000,00  

 €                                             
2.400,10  1.500 1.500 

4270 Huur kantoorruimten 
 €                                            
9.784,80  

 €                                              
9.500,00  

 €                                           
10.097,92  10.000 10.000 

4280 Accountantskosten 
 €                                            
2.798,88  

 €                                              
2.500,00  

 €                                            
3.230,85  3.500 3.500 

4290 Automatisering / overige kosten     
 €                                                
369,49  3.500 3.500 

Subtotaal  €                       110.957,18   €                        106.500,00   €                        115.914,23  113.600 118.100 

Diversen / onvoorzien           

4710 Diversen 
 €                                                
817,45  

 €                                               
1.000,00  

 €                                                 
108,30  800 600 

4711 Onvoorzien 
 €                                                  
30,00  

 €                                              
2.800,00    1.000 3.000 

4720 PR & V       5.000   

4730 Beleid jonge veteranen       1.000,00   

Subtotaal  €                            847,45   €                           3.800,00   €                             108,30  7.800 3.600 

            

TOTAAL GENERAAL  €                      156.389,96   €                        158.800,00   €                      160.657,24  € 167.800 € 168.700 

            

            

            

            

            

            

BATEN SFVV 2007 2008 2008 2009 2010 

9000 Subsidie SFVV 
 €                                          
18.000,00  

 €                                             
18.000,00  

 €                                           
18.000,00  € 18.000 € 18.000 

TOTAAL BATEN SFVV  €                        18.000,00   €                          18.000,00   €                        18.000,00  € 18.000 € 18.000 

            

LASTEN UIT BATEN NFVV           

PUBLIC RELATIONS & VOORLICHTING  WERKELIJK   Begroot in €   WERKELIJK  Begr.in € Begr.in € 

5020 Reis en verblijfkosten inzake PR & V 
 €                                                
671,63  

 €                                              
6.000,00  

 €                                                 
350,14  2.000,00 2.000 

5070 Public Relations Algemeen 
 €                                           
11.052,06  

 €                                              
8.000,00  

 €                                             
3.906,12  10.000,00 10.000 

5080 Voorlichtingsmateriaal 
 €                                          
25.883,61  

 €                                              
4.000,00  

 €                                           
13.885,32  6.000,00 6.000 

TOTAAL GENERAAL  €                       37.607,30   €                          18.000,00   €                          18.141,58  18.000,00 18.000 

            


