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Stichting Veteranen Platform
-Belangenbehartiger van Nederlandse VeteranenGevestigd aan de Ametisthorst 20 te Den Haag
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41183597
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ALGEMEEN
De in het Beleidsplan 2006-2010 “Met respect voor het verleden, een blik op de toekomst”
voorkomende voornemens worden uitgewerkt in een Activiteitenplan Het Dagelijks Bestuur
(DB) heeft een evaluatie gehouden van de in het Beleidsplan vermelde voornemens en heeft
in de evaluatie aangegeven welke voornemens zijn gerealiseerd en welke slechts ten dele of
niet zijn gerealiseerd. Deze zijn o.a. belangenbehartiging, Commissie jonge veteranen,
Commissie “Zorg en Nazorg” , erkenning en waardering en PR.

Activiteitenplan 2010.
Wegens een groot aantal andere prioriteiten is in 2009 nagelaten om een Activiteitenplan
2010 op te stellen, ook vanuit de wetenschap dat 2010 een overgangsjaar zou zijn naar een
nieuwe vijf jaar beleidsperiode.
BELANGENBEHARTIGING
De belangenbehartiging is en blijft een continu proces. Door korte lijnen met de politiek,
Defensie en anderen kan het Veteranen Platform voortdurend werken aan het onderhouden
en uitbreiden van het netwerk dat nodig is om als belangenbehartiger goed te kunnen
functioneren. Daarom was dit ook in 2010 weer een onderdeel van het activiteitenplan,
omdat belangenbehartiging altijd doorgaat.
De voorzitter van het Veteranen Platform maakt als permanent lid deel uit in het Comité
Nederlandse Veteranendag, teneinde hiermee de inbreng van de veteranen te waarborgen.
Voorts werd het Veteranen Platform vertegenwoordigd binnen de Klantenraad van de
Stichting “Het Veteraneninstituut”.

Fracties van de politieke partijen
Een delegatie uit het DB bezocht daarnaast de (Defensiewoordvoerders van de) fracties van de politieke partijen, en tussentijds
ook nieuwe Kamerleden. In het bijzonder de leden van de Vaste
Commissie voor Defensie van de Eerste en Tweede Kamer der
Staten Generaal, om hen informatie verstrekken over het VP.
Tevens werd met vaste frequentie een informatie bericht met
actueel nieuws betreffende wensen, acties en initiatieven van het VP aan voornoemde groep
beleidsmakers toegezonden.
Commissie “Beleidsplan”
De commissie Jonge Veteranen heeft in 2009 de wensen en behoeften van jonge veteranen
onderzocht en vastgelegd in haar eindrapport.
De commissie heeft haar eindrapport met conclusies en aanbevelingen door tussenkomst
van het DB aangeboden aan de Algemene Bestuursleden (AB). In de vergadering van 15
oktober 2009 heeft het AB ingestemd met de conclusies en aanbevelingen in het rapport.
Het DB heeft vervolgens op 26 februari 2010 de Commissie Jonge Veteranen omgevormd
tot de Commissie Beleidsplan 2011-2015 met de opdracht het nieuwe beleidsplan 20112015 van het Veteranen Platform op te stellen.
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De commissie had de volgende taak:
- Ontwikkel een beleidsplan voor de periode 2011-2015 waarin het beleid van het VP m.b.t.:
a.
het behoud van het Indisch Erfgoed en de belangbehartiging van de oudere
veteranen;
b.
het borgen van de belangen van de overige veteranen;
c.
het invullen van de wensen en behoeften van jonge veteranen
is vastgelegd.
- Maak hierbij gebruik van de conclusies en aanbevelingen uit het eindrapport van de
Commissie Jonge Veteranen en de zienswijze van het Dagelijks Bestuur van het Veteranen
Platform, zoals verwoord in de presentatie van 13 januari 2010.
- Maak bij het opstellen van het beleidsplan tevens gebruik van de presentaties van de op
31 januari gehouden “ronde tafelconferentie”
Commissie “Zorg en Nazorg”
De commissie heeft inmiddels diverse keren adviezen aan het DB gegeven, die deze heeft
meegenomen in het overleg met defensie. Ook in 2010 heeft de commissie de haar
opgedragen taak uitgevoerd en heeft zij het DB geadviseerd over zaken op het gebied van
(na)zorg. Deze adviezen zijn door het DB overgenomen en bekend gesteld aan Defensie
tijdens het regelmatige overleg dat het DB met de plv HDP heeft.
Daarnaast hadden en hebben de voorzitter VP en de Commissie Nazorg zitting in de projecten stuurgroep ontwikkelen website “missie volbracht” (zelfdiagnose portal op internet van
ECHOES Online).
De proefversie is gereed in januari 2011 en de website zal operationeel zijn op 25
juni 2011.

De voorzitter VP en de Commissie Nazorg hebben tevens ook zitting in de werkgroep
ontwikkelen CQ index (kwaliteitsindicatoren over de LZV keten heen) van de RZO.
Voorzitter VP en Commissie Nazorg hebben eveneens zitting in de klantenraad Stichting „45
(gespecialiseerde tweedelijnszorg) te Oegstgeest. Daarnaast heeft de gehouden conferentie
in november 2010 over de “nuldelijns”veteranenhulp, waarbij alle organisaties die hierbij
betrokken zijn bij deze vorm van nazorg, bijgedragen aan een duidelijke beeldvorming over
dit onderwerp en zijn vervolgafspraken gemaakt over de verdere invulling van de inhoud van
deze vorm van nazorg.

Lidmaatschap WVF
In 2010 is door het DB het onderzoek naar een eventueel lidmaatschap van
de WVF weer opgestart. Tijdens de in oktober 2010 in Parijs gehouden WVF
conferentie is door leden van het DB uitvoerig gesproken met de
penningmeester van de WVF over de financiële situatie van de WVF. Door
drastisch te bezuinigen op de uitgaven en het innen van achterstallige contributie, verwacht
de WVF voor 2011 een sluitende begroting te hebben. Ook werd wederom de verzekering
gegeven dat bij een faillissement uitsluitend het DB van de WVF financieel aansprakelijk is
en niet de leden. Dit werd overigens op 19 januari 2011 te Doorn nog eens bevestigd door
zowel de president als penningmeester van de WVF. Het is de wens van de WVF en het
V-fonds dat het VP toetreedt tot de WVF. Na een eventuele toetreding kan het VP de
belangen van de Nederlandse veteranen internationaal gaan behartigen en hen
representeren indien het AB instemt met het lidmaatschap.
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ERKENNING EN WAARDERING
De Nederlandse veteraan is niet meer weg te denken bij herdenkingen, bevrijdingsfeesten,
de Nederlandse Veteranendag, locale, en/of regionale veteranendagen. Toch blijven er
aandachtspunten op het gebied van erkenning en waardering.

Professioneel PR beleid
De folder van het Veteranen Platform is gemoderniseerd
en aangepast. De opmaak en het gebruik van felle
kleuren zorgen ervoor dat deze opvalt en wordt
meegenomen. Hoewel de doelgroep niet de individuele
veteraan is, was het Veteranen Platform weer met folders
in de informatiestands van de diverse bij het Veteranen
Platform aangesloten verenigingen op de Veteranendagen en Open Dagen van de krijgsmachtdelen
aanwezig. Dit om de veteranen en publiek toch te
informeren wat het Veteranen Platform is en waar het voor staat. Daarnaast is aan de
aangesloten organisaties foldermateriaal van het Veteranen Platform ter beschikking gesteld,
zodat veteranen geïnformeerd kunnen worden over het Veteranen Platform. Ook heeft het
Veteranen Platform t.b.v. de veteranencafés informatiepakketten en weggeefartikelen ter
beschikking gesteld, om op deze manier ook via de veteranencafés veteranen te informeren
en de naamsbekendheid van het Veteranen Platform te vergroten.
Tijdens de Nederlandse Veteranendag was het
Veteranen Platform weer met een informatiestand
aanwezig, waar o.a. de folders en weggeefartikelen
werden uitgedeeld.
Door de participatie in zowel het Comité Nederlandse
Veteranendag, de Projectorganisatie Nederlandse
Veteranendag, als de 50+ Beurs, heeft het VP de
gelegenheid benut om een bijdrage te leveren aan de
vergroting van de erkenning en waardering voor de
Nederlandse veteranen.
De website wordt door zorg van een webmaster voor het Veteranen Platform actueel
gehouden. Alle hier boven genoemde zaken hebben bijgedragen aan een professioneel PR
beleid van het Veteranen Platform.

Veteranentenue en diverse passen
Het VP heeft een bijdrage geleverd aan de verstrekking van het veteranentenue aan
veteranen via het KPU bedrijf en de verstrekking van de nieuwe defensiepassen voor postactieven en veteranen.
Geconcludeerd kan worden dat 90% van de voornemens voor het jaar 2010 is gerealiseerd
en 10% gedeeltelijk.Deze gedeeltelijke realisatie wordt veroorzaakt door het feit dat
belangenbehartiging nooit 100% is gerealiseerd, maar een continu proces is en daarom ook
nooit is afgerond.
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BESTUUR
De Stichting Veteranen Platform, is opgericht als stichting op 2 mei 1989 en is gevestigd:
Ametishorst 20, 2592 HN te Den Haag. Het Veteranen Platform bestaat uit een Dagelijks en
een Algemeen Bestuur.
Het Dagelijks Bestuur (DB) van het Veteranen Platform was in 2010 als volgt samengesteld:
Voorzitter
Vice voorzitter
1e Secretaris
2e Secretaris
Penningmeester

L. Noordzij
A. Lok
F.E. Rondel
S. A.M. Wulffaert
Th. R.L Luijckx

Het DB werd in haar taken bijgestaan door een Directeur VP, Mevr Mr. E.M. Brokking.
Het Algemeen Bestuur (AB) bestaat uit één afgevaardigde per aangesloten
vereniging/organisatie. In 2010 telde het AB 41 leden.
DOELSTELLINGEN
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 behartigen in de meest ruime zin.
Aan de belangenbehartiging voor de veteranen wordt door het Veteranen Platform, onder
meer, gestalte 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.

BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN
Algemeen Bestuur Stichting Veteranen Platform
Het AB van het Veteranen Platform werd gevormd door vertegenwoordigers van de 41
aangesloten veteranenorganisaties (zie bijlage 1). Deze organisaties vertegenwoordigen
samen circa 100.000 Nederlandse veteranen.
Het AB vergaderde 4 keer gedurende het verslagjaar. In deze vergaderingen werd een
veelheid van onderwerpen behandeld, waarvan een aantal al is vermeld onder de kop
Algemeen. Door goede schriftelijke voorbereiding en informatie konden gedurende het
verslagjaar de noodzakelijke besluiten worden genomen en werd slagvaardig opgetreden.
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Aanvraag lidmaatschap Veteranen Platform
In 2010 zijn twee organisaties van (jonge) veteranen tot het VP
toegetreden. In de AB vergadering van 2 juli 2010 heeft de
vergadering ingestemd met de toetreding van de Stichting Regiment
Verbindingstroepen tot het VP.
In de AB vergadering van 10 september 2010 heeft de vergadering
ingestemd met de toetreding van de Vereniging Veteranen
Regiment Technische Troepen.
Het AB is gevraagd om voor 15 december in te stemmen met de toetreding van de
Landelijke Vereniging Veteranen Geneeskundige Dienst per 1 januari 2011. Er zijn geen
bezwaren ontvangen, waardoor voornoemde organisatie per 1 januari 2011 toetreedt tot het
VP.

Beëindigen lidmaatschap van het Veteranen Platform
In 2010 heeft geen van de aangesloten organisaties haar lidmaatschap van het Veteranen
Platform beëindigd.

Bureau Stichting Veteranen Platform
Het bureau van het Veteranen Platform werd ook in 2010 weer bezet door de directeur
Veteranen Platform. Naast de administratieve ondersteuning van zowel het DB als AB
handelde het bureau Veteranen Platform alle binnenkomende berichten af, zowel schriftelijk
als telefonisch. Het bureau Veteranen Platform heeft ook in het verslagjaar weer vele brieven
en e-mails ontvangen en beantwoord. Door de media werd in toenemende mate aandacht
besteed aan de maatschappelijke erkenning en waardering van de Nederlandse veteranen,
mede veroorzaakt door vergrote zichtbaarheid van veteranen tijdens de diverse erecouloirs
bij ceremoniële aangelegenheden, rondom de deelname van Nederland aan diverse
vredesmissies en de actuele ontwikkelingen die hiermee verband houden. Een en ander
leidde tot een grotere behoefte aan informatievoorziening/ verstrekking aan de media,
ondersteuning en belangenbehartiging, hetgeen ook zijn weerslag had op de werklast bij het
Bureau Veteranen Platform. De directeur VP werd in 2010 (twee dagen per week)
ondersteund door een bureaumedewerker.

Dagelijks Bestuur Stichting Veteranen Platform
Het DB kwam in het verslagjaar 11 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.

Eindejaarsbijeenkomst
Naast de AB en plv AB leden was er ook een aantal genodigden, waaronder de InspecteurGeneraal der Krijgsmacht (IGK) tevens Inspecteur der Veteranen en diverse
vertegenwoordigers van de Krijgsmachtdelen aanwezig.
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Tijdens de bijeenkomst, die in het teken stond van het afscheid
nemen van vertrokken AB/DB leden, de uitreiking van de Legion
of Honor Membership Award from the Chapel of Four Chaplains
en lezingen door de IGK en de voorzitter van het VP, werd de
Legion of Honor Membership Award from the Chapel of Four
Chaplains toegekend aan de heer A. van Veen, voormalig AB lid
voor de Stichting Marechaussee Contact.
De bijbehorende oorkonde met versiersel werd hem overhandigd
door de Nederlandse trustee van de Legion of Honor Membership
Award from the Chapel of Four Chaplains, de heer Gideon Kaat.

Financiën
Mede dankzij de subsidies van het Ministerie van Defensie en het Nationaal
Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg (NFVV), is het Veteranen Platform in staat
haar doelstellingen op het gebied van belangenbehartiging voor alle Nederlandse
veteranen op een waardige wijze gestalte te geven en te realiseren.
In 2010 werd een sluitende begroting gepresenteerd door de penningmeester.
De financiële vastlegging over 2010 is door de zorg van de
penningmeester opgemaakt en door zorg van de Accountantsfirma
Mazars gecontroleerd en goed bevonden op 25 maart 2011.
De begroting voor het jaar 2011 is als bijlage 2 gevoegd bij dit verslag.
Nederlandse Veteranendag
Op 26 juni 2010 is voor de vijfde keer de Nederlandse Veteranendag met defilé gehouden.
Het Veteranen Platform heeft bij voorbereiding en uitvoering van deze
Nederlandse Veteranendag een grote rol gespeeld en heeft er toe
bijgedragen dat deze dag een groot succes werd.
Deze dag, zal in de toekomst moeten leiden tot het verder zichtbaar maken
van de maatschappelijke erkenning en waardering van de Nederlandse
samenleving voor haar veteranen. Tijdens deze Nederlandse Veteranendag is
wederom de toon gezet voor de komende jaren. Mede door de erkenning en
waardering die zij vanuit de samenleving ondervonden, gaven zeer veel
veteranen aan dat deze dag zeer geslaagd was. Zij hadden het gevoel gewaardeerd te
worden en genoten ervan volop in de schijnwerpers te staan.

Overleg
Het Veteranen Platform voerde overleg met diverse, al dan niet aangesloten, organisaties en
personen betreffende veteranen, veteranenbeleid en de uitvoering daarvan. Er was
regelmatig overleg tussen het Veteranen Platform en het Plv Hoofd Directie Plannen &
Beleidsontwikkeling tevens directeur Veteranenzaken van het Ministerie van Defensie, (4
keer per jaar). Dit overleg is bekend onder de naam Veteranen Beleid Overleg (VBO).
Voorts werden gesprekken gevoerd met de directeur van het Veteraneninstituut,
de diverse bevelhebbers van de Krijgsmachtdelen, de Inspecteur der Veteranen, diverse
individuele kamerleden en de voorzitters van de militaire vakorganisaties. Voorts neemt het
Veteranen Platform sinds 2010 deel aan het DefensieAfstemmingsOverleg Veteranen met
Defensie Onderdelen (DAVDO).
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De voorzitter VP en de Commissie Nazorg hebben tevens ook zitting in de werkgroep
ontwikkelen CQ index (kwaliteitsindicatoren over de LZV keten heen) van de RZO.
Daarnaast hebben voorzitter VP en de Commissie Nazorg eveneens zitting in de
klantenraad Stichting „45 (zorg) te Oegstgeest. Ten slotte hebben de voorzitter VP en de
Commissie Nazorg zitting in de project- en stuurgroep ontwikkelen website “missie volbracht”
(zelfdiagnose portal op internet van ECHOES Online).
Onderwerpen die regelmatig terugkwamen in de diverse overleggremia waren:
Veteraneninstituut
Reüniefaciliteiten
Veteranendagen bij de Krijgsmachtdelen
Nederlandse Veteranendag
Nota veteranenzorg
Concept Kaderwet Veteranen
Nuldelijns hulpverlening
Integraal zorgconcept defensie
Monumenten en herdenkingen

Reüniefaciliteiten
In 2010 is een nieuwe Raamregeling Reüniefaciliteiten door Defensie uitgegeven. Deze zal
in 2011 worden geëvalueerd.

Website
De hoofdlijnen van het beleid op het terrein van PR&V worden
regelmatig bijgesteld. De eigen website van het Veteranen Platform,
onder de naam http://www.veteranenplatform.nl maakt de
verspreiding van nieuws over en voor veteranen makkelijker en
sneller.
Het Bureau Veteranen Platform kan ook digitaal worden bereikt via
info@veteranenplatform.nl. Deze mogelijkheid om contact te krijgen
met het Veteranen Platform wordt steeds vaker gebruikt en wordt
zowel door het Veteranen Platform als gebruikers als positief
ervaren.

World Veterans Federation
Het doel van de WVF is een direct contact op internationaal niveau tussen
veteranenorganisaties uit vele landen mogelijk te maken om zo tot uitwisseling te komen van
gegevens en onderwerpen die van belang zijn voor de veteraan zowel nationaal als
internationaal. Zowel het “V-fonds” als het Ministerie van Defensie zijn van mening dat
Nederland binnen de WVF vertegenwoordigd dient te zijn door het Veteranen Platform.
De WVF zou graag zien dat het Veteranen Platform toetreedt tot de WVF, omdat zij van
mening is dat Nederland met haar veteranenbeleid, een voorbeeldfunctie heeft voor andere
landen en een wezenlijke bijdrage kan leveren bij het onderling uitwisselen van ervaringen
op het gebied van zorg en nazorg. In maart 2011 zal het AB worden gevraagd om in te
stemmen met de aanvraag van het lidmaatschap van de WVF.
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CEREMONIËLE AANGELEGENHEDEN EN HERDENKINGEN
Ceremoniële aangelegenheden
Ook bij de Nationale Dodenherdenking op 4 mei in
Amsterdam en bij Prinsjesdag in Den Haag was weer door
het Veteranen Platform een erecouloir samengesteld om
deel uit te maken van de afzetting.
Samen met onderdelen van de Krijgsmachtdelen werd de
ere-afzetting samengesteld. Zowel de samenstelling,
coördinatie als begeleiding van deze erecouloirs van het
Veteranen Platform zijn door de directeur Veteranen
Platform en de commandanten erecouloirs, verzorgd.
Tijdens de Nederlandse Veteranendag namen veteranen deel aan de uitreiking van de
herinneringsmedailles op het Binnenhof en waren zij aanwezig bij de plechtigheid in de
Ridderzaal.

Herdenkingen
Door het DB werd, als vertegenwoordiger van de veteranen, deelgenomen aan de volgende
herdenkingen en plechtigheden:
04 mei

05 mei
30 mei
01 juni
15 augustus
04 september
10 oktober
07 november
07 december

Nationale Herdenking te Amsterdam, dodenherdenking op het Ereveld
te Loenen, herdenking voor vaarplichtige Koopvaardij in Rotterdam,
herdenking van Marinepersoneel in Den Helder, herdenking op de
Grebbeberg in Rhenen;
Nationale Herdenking Capitulaties 1945 te Wageningen;
Memorial Day te Margraten;
Jaarlijkse herdenking voor de gevallenen in Korea bij het monument in
Schaarsbergen;
Jaarlijkse herdenking bij het Indisch monument te Den Haag,
Jaarlijkse herdenking voor de gevallenen van de Koninklijke Marine;
Herdenking Gevallen Militairen 1945-1962 bij het Indië monument te
Roermond;
Dodenherdenking Regiment Stoottroepen Prins Bernhard te Beneden
Leeuwen;
Herdenking in Apeldoorn;
Herdenking Gevallenen 1 Divisie “7 December” te Schaarsbergen

Het Veteranen Platform werd voorts door ten minste één lid van het DB vertegenwoordigd bij
de vele overige herdenkingen, symposia, jaarvergaderingen, recepties, jubilea, etc van
aangesloten organisaties of anderzijds aan het Veteranen Platform verbonden organisaties.
Ook werden commando-overdrachten van militaire autoriteiten, evenals de overgave van
functies bij burgerautoriteiten bijgewoond, indien deze militaire- of burger autoriteiten een
verbinding hadden met het Veteranen Platform.
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EVENEMENTEN
Veteranendagen 2010
De geplande veteranendagen waren in het jaar 2010:
30 mei
bestemd voor de doelgroep veteranen, van de missies vanaf 1945 in
(multi)nationaal verband buiten Europa, met uitzondering van
Nederlands-Indië, Korea en Nieuw-Guinea van de Koninklijke
Landmacht
09 juni
bestemd voor alle veteranen van de Koninklijke Marine
08 en 09 september bestemd voor alle veteranen van de militaire luchtvaart verzorgd door
de Koninklijke Luchtmacht
24 september
bestemd voor alle veteranen van de Koninklijke Marechaussee.
Deze veteranendagen blijken door de veteranen en hun partners zeer te worden
gewaardeerd, niet alleen omdat het een soort reünie van oude kameraden is, maar ook als
blijk van erkenning en waardering voor datgene wat zij hebben gedaan.
BLIK OP DE TOEKOMST
De Beleidsnota 2006-2010 “Met respect voor het verleden, een blik op de toekomst” van het
Veteranen Platform is de leidraad voor de uitvoering van de taak van het Veteranen Platform
tot en met 2010. Een taak die bestaat uit algemene belangenbehartiging namens de
aangesloten verenigingen en organisaties op het gebied van maatschappelijke erkenning,
herkenning, waardering, zorg en nazorg van en voor veteranen binnen de Nederlandse
maatschappij. Door onder meer de huidige vredesoperaties en de daarmee gepaard gaande
problemen, politieke discussies en publiciteit wordt de maatschappij zich steeds meer
bewust van de problemen waar (toekomstige) veteranen mee worden geconfronteerd, zowel
voor, tijdens als na de uitzending. Door binnen het Veteranen Platform de krachten te
bundelen, kan het algemene veteranenbelang al in het eerste stadium worden behartigd en
bewaakt en hoeft niet te worden gewacht tot de problemen zich bij de veteranen voordoen.
De naar aanleiding van het gestelde in deze beleidsnota ingestelde Commissie Nazorg en
de Commissie beleidsplan hebben het DB ook dit jaar weer geadviseerd bij het formuleren
van het beleid ten aanzien van bovengenoemde zaken.
Commissie “Beleidsplan 2011-2015”
In 2010 liep het huidige beleidsplan af. Het DB heeft daarom in 2009 een commissie
benoemd om voor haar het beleidsplan 2011-2015 op te stellen. In dit nieuwe beleidsplan
zijn ondermeer de conclusies en aanbevelingen uit het eindrapport van de Commissie Jonge
Veteranen verwerkt tot beleidsvoornemens van het VP.
Het Veteranen Platform is er van overtuigd dat door het uitvoeren van zijn taak als algemene
belangenbehartiger van alle Nederlandse veteranen ook in de toekomst een duidelijke en
positieve bijdrage kan worden geleverd aan de maatschappelijke herkenning, erkenning en
waardering en (na)zorg voor veteranen.

F.E. Rondel
Secretaris
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Bijlage 1 bij het Jaarverslag 2010
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. Stichting Regiment Verbindingstroepen
24. Unie van Nederlandse Veteranen
25. Vakbond voor Defensiepersoneel
26. Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen
27. Vereniging Huzaren van Boreel
28. Vereniging Jonge Veteranen
29. Vereniging Nieuw Guinea Militairen 1945-1962
30. Vereniging Oud Leden 1 (NL) UN Signal Battalion
31. Vereniging van Ex- en Actief dienende Vrouwelijke Militairen der KM
32. Vereniging van OVWers Engeland-Schotland 1940-1947
33. Vereniging van Oud Korea Strijders
34. Vereniging van Oud Militairen Indiëgangers
35. Vereniging van Oud Pontonniers & Torpedisten
36. Vereniging van Vrouwelijke Militairen van de KL
37. Vereniging Veteranen van het Garderegiment Fuseliers Brigade Prinses Irene met
daarin opgenomen Vereniging van Oud Strijders van de Indië Bataljons van het
Garde Regiment Prinses Irene en Vereniging van Oud Strijders van de Koninklijke
Nederlandse Brigade Prinses Irene;
38. Vereniging Veteranen Grenadiers en Jagers
39. Vereniging Veteranen en Oud Militairen Korps Militaire Administratie
40. Vereniging Veteranen Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen, Regiment Aanen Afvoertroepen en Regiment Intendancetroepen
41. Vereniging Veteranen Regiment Technische Troepen
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