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JAARVERSLAG 2011

Den Haag, maart 2012
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ALGEMEEN
Voor u ligt het jaarverslag 2011 van de Stichting Veteranen Platform (VP). In september 2010
heeft het AB-VP ingestemd met het VP-beleidsplan 2011-2015. In dit jaarverslag leggen
zowel het DB-VP en het AB-VP gezamenlijk verantwoording af over de voortgang van het
beleidsplan.
JAARPLAN 2011=ACTIVITEITENPLAN 2011

In de VP-beleidscyclus 2011-2015 is 2011 het eerste jaar waarin de ambities die in het beleid
zijn beschreven, kunnen worden gerealiseerd. In de praktijk komt dit neer op zowel het
voortzetten van ambities uit de periode 2006-2010 die nog niet (geheel) zijn gerealiseerd, als
het opstarten van nieuwe activiteiten uit het Beleidsplan 2011-2015. Het beleidsplan tot 2016
is echter dermate ambitieus, dat prioriteiten moesten worden gesteld bij het in gang zetten van
nieuwe activiteiten. Gespreid echter over de periode van vijf jaar, zal er naar worden gestreefd
om alle ambities te realiseren.
De hoofdtaak van het VP, belangenbehartiging van de leden, wordt geconcretiseerd door de
vijf speerpunten in het beleidsplan te realiseren. De (voortgang van de) realisatie van deze
speerpunten komt dan ook steeds terug in de jaarverslagen 2011-2015.
SPEERPUNT 1, HET VP VOORBEREID OP DE TOEKOMST

Doel van dit speerpunt is het VP beter op de kaart te zetten, de interne en externe
meerwaarde te verhogen.
Dit speerpunt is onderverdeeld in een aantal punten.
1. Intensiveren interne- en externe meerwaarde
Veel aandacht is in 2011 door het DB-VP besteed aan het extern verstevigen van de positie
van het VP, onder meer door intensivering en verbeteren van contacten, het leggen van
nieuwe contacten, het leveren van bijdragen aan andere veteranenorganisaties, het Ministerie
van Defensie en aan de politiek en door het VP meer naar de samenleving toe te presenteren.
Het interne bewustwordingsproces dat het VP zich meer als eenheid moet presenteren
(“eendracht maakt macht”) en dat ook het AB-VP hierin een belangrijke taak heeft, is met
kracht voortgezet. Een in gang gezette verbeterde interne communicatie levert hieraan een
bijdrage. Intensiveren van de interne contacten vond ook plaats tijdens DB en AB vergaderingen, waarin de vijf speerpunten van het beleidsplan veelal centraal stonden.
In dit verband is ook vermeldenswaard het gesprek van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins
Willem Alexander met de erevoorzitter VP, Lgen b.d. T. Meines en voorzitter VP over
onderwerpen als veteranen nu en in de toekomst, de positie van de Prins t.o.v. veteranen nu en
in de toekomst, Wageningen en Roermond.
2. Intensiveren externe contacten
Minister van Defensie.

In 2011 heeft voorzitter VP tweemaal met Minister van Defensie, Hans Hillen
een gesprek gehad. Daarbij is het VP als belangenbehartigingsorganisatie gepresenteerd en is
over regionale aanpak, ereschulden en het veteranenbeleid voor de toekomst gesproken.

3

Ministerie van Defensie
HDP, H-Bur Veteranen
In 2011 is zes maal formeel (vergaderingen) gesproken met de HDP en/of zijn medewerkers
en tientallen malen informeel (mail, telefoon, buiten vergaderingen om). Onderwerpen die aan
de orde zijn geweest: Beleidsplan VP, actuele ontwikkelingen Defensie (o.a. reorganisaties,
bezuinigingen, VP-budget), actuele ontwikkelingen politiek m.b.t. veteranen, veteranenbeleid,
nuldelijns hulpverlening, de veteranenwet (o.a. klachtencommissie, verruimde definitie
veteraan), tientallen aspecten m.b.t. erkenning, waardering en zorg.
Naast tweemaal formeel overleg is er ook veelvuldig informeel overleg geweest m.b.t.
bijdragen aan de Veteranennota, Veteranenbeleid Defensie 2011-2015 en Evaluatie
Veteranenbeleid Defensie 2006-2010. De vertegenwoordiger van de HDP woont i.h.k.v.
transparantie sinds eind 2010 als toehoorder de AB vergaderingen van het VP bij. Hierdoor is
hij optimaal geïnformeerd over zaken die binnen het VP spelen. Daarnaast hebben de AB
leden de gelegenheid om vragen die zij voor het Ministerie van Defensie hebben, te stellen en
daarop direct antwoord te krijgen.
DAVDO
Deelname aan DefensieAfstemmingsoverleg Veteranen met Defensie Onderdelen (DAVDO)
(zes keer/jaar), teneinde inbreng voor de leden van het VP te hebben in veteranenactiviteiten
van de OPCO’s. In dit overleg is ondermeer gesproken over het veteranentenue, diverse
soorten passen, waaronder de veteranenpas, het beleid herdenken en monumenten, Raamregeling Reüniefaciliteiten, veteranendagen krijgsmachtdelen, reductie defensiebladen, reorganisatie HDP tot DPOD, het VRS en de Taptoe in Ahoy.
Politici

Leden Vaste Commissie voor Defensie
Op diverse data is gesproken met de defensiewoordvoerders van de politieke partijen PvdA,
CDA, VVD, PVV en SGP over het VP, het Beleidsplan VP, de bezuinigingen bij Defensie,
het Veteranenbeleid van Defensie en de visie van de politieke partijen hierop.
De overige partijen zullen zo mogelijk in 2012 worden bezocht.
Bezoeken van openbare hoorzittingen en nota-overleg Tweede Kamer over relevante
onderwerpen (bezuinigingen Defensie, veteranenwet, veteranennota)
Op 23 mei, 6 juni, 20 juni en 27 oktober zijn hoorzittingen bijgewoond m.b.t. bovenstaande
onderwerpen.
Nederlandse Samenleving.
Presenteren van het VP op grote manifestaties om naamsbekendheid te verhogen en
informatie te verstrekken is ingevuld door een VP- informatiestand op de Nederlandse
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Veteranendag in Den Haag (25 juni)
en door een gezamenlijke
informatiestand VI/CNVD/VP op de 50 Plus Beurs in Utrecht (september).

Risico- en geüniformeerde beroepen.
Politie
Het Politie Veteranen Platform heeft inmiddels formeel verzocht lid te worden van het VP.
Het PVP voldoet aan de toelatingscriteria van het VP en kan na instemming van het AB in
2012 toetreden als lid tot het VP.
Overige risico groepen (Brandweer, Douane, GGD)
Nu de Veteranenwet is aangenomen, is er een tendens waar te nemen dat ook andere
risicoberoepen zoals brandweer, douane en GGD personeel streven naar een wettelijke
regeling voor zorg, erkenning en waardering analoog aan die voor uitgezonden militairen. Het
VP neemt in deze een neutrale positie in, immers de status van deze beroepen mag niet op één
lijn worden gesteld met die van uitgezonden militairen.
Echter het VP staat open voor het delen van kennis en ervaring die het VP heeft opgedaan in
de loop der jaren met de materie van een taakuitoefening onder moeilijke en gevaarlijke
omstandigheden.

Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg (V-Fonds).
Het VP vraagt jaarlijks het V-Fonds om een beperkte financiële ondersteuning om haar
doelstellingen, met name op het gebied van communicatie, mede te kunnen realiseren.
Gesprekken zijn gestart over de toekenning van een hoger budget, uitbreiding van de rol van
het VP op het gebied van subsidieverstrekking aan AB-VP leden en verdergaande coördinatie, verdere professionalisering van het VP, het eventuele lidmaatschap van de WVF, de
financiering van een nuldelijns hulpverleningssysteem en de evt. verhuizing naar Doorn. In
2011 heeft hierover zes maal formeel en veelvuldig informeel overleg met het DB-VP plaats
gevonden.
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Internationale contacten.
Internationale veteranenorganisaties

World Veterans Federation
Het doel van de WVF is om een direct contact op internationaal niveau tussen (vertegenwoordigers van) veteranenorganisaties uit vele landen mogelijk te maken en zo tot uitwisseling van
informatie, ideeën, kennis en ervaring te komen ten gunste van de veteraan wereldwijd. Zowel
het V-Fonds, het Ministerie van Defensie als de huidige vertegenwoordiger van de Nederlandse veteranen in de WVF, de BNMO, zijn van mening dat Nederland binnen de WVF door het
VP vertegenwoordigd dient te zijn. Ook de WVF juicht het lidmaatschap van het VP toe. Zij
is van mening dat Nederland met haar veteranenbeleid een voorbeeldfunctie heeft naar de
leden van de WVF en een wezenlijke bijdrage kan leveren bij de uitwisseling van
(wetenschappelijke) kennis en ervaring op het gebied van erkenning, waardering en (na)zorg.
Het VP is nog in onderhandeling met het V-Fonds over gegarandeerde financiering van het
lidmaatschap. Daarnaast onderzoekt het VP nog de financiële situatie van de WVF en de
juridische consequenties bij een eventueel faillissement van de WVF. Daardoor kan een
aanvraag voor een eventueel lidmaatschap pas op zijn vroegst medio 2013 worden ingediend,
nadat het AB-VP hiermee heeft ingestemd.

Nederlandse veteranen in het buitenland
In het buitenland is een relatief beperkt aantal Nederlandse veteranen woonachtig.
Het merendeel van deze veteranen is niet georganiseerd in verenigingsverband en zijn daardoor (thans) niet benaderbaar. Echter ook zij hebben behoefte aan informatie over Nederlandse veteranenverenigingen, het Nederlandse veteranenbeleid, ontwikkelingen in het Nederlandse veteranenveld en erkenningen en waardering door de Nederlandse overheid.
Op 10 november 2011 heeft het DB-VP een commissie geïnstalleerd, met leden uit het ABVP, die de opdracht heeft te onderzoeken wat de behoeften van deze veteranen zijn en hoe in
die behoeften door het VP kan worden voorzien. De commissie dient uiterlijk 1 juni 2012 aan
het DB-VP te rapporteren, waarna verdere besluitvorming door het AB-VP zal plaats vinden.
Contacten met uitvoeringsorganisaties
Stichting Veteranen Instituut
(a) Gestructureerd overleg over veteranenonderwerpen met gemeenschappelijk belang heeft
in 2011, conform planning twee maal plaats gevonden.
(b) Onderhouden goede relatie
De directeur VI woont sinds eind 2010 als toehoorder de AB-VP vergaderingen bij.
Hierdoor is hij optimaal geïnformeerd over onderwerpen die binnen het VP leven.
Daarnaast hebben de AB leden de gelegenheid om vragen die zij voor het VI hebben, te
stellen en daarop direct antwoord te krijgen. Voorts is er vrijwel dagelijks informeel
contact tussen VI en VP. Er wordt in een gezamenlijke stand VI/VP/CNVD opgetreden
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tijdens de 50-Plus Beurs in Utrecht. Vanaf 2012 wordt er gezamenlijk voorlichting
gegeven aan militairen die afzwaaien over het belang van actief veteraan zijn en te
blijven. Sinds januari 2011 is er een intensieve samenwerking in de SG/Werkgroepen
Buddy Support aan veteranen e.a.

Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen
Doel: behartigen van de belangen van de leden m.b.t. zorg door inbreng in en het
verkrijgen van informatie uit diverse overlegfora.
(a) Klankbordgroep (twee keer p/jaar)
Overleg heeft plaatsgevonden op 11 maart 2011.
(b) Werkgroep ontwikkeling CQ index
Binnen de werkgroep heeft twee keer overleg plaats gevonden. Onderwerpen die aan de
orde kwamen waren de concept vragenlijst klanttevredenheid en de eerste resultaten
vragenlijst.

(c) Klantenraad Stichting ’40 -’45
Binnen de Klantenraad heeft drie keer overleg plaats gevonden.
Onderwerpen die aan de orde kwamen waren het uitwisseling van ervaringen, o.a.
hoe om te gaan met scheiding buddy support en professionele hulp.

(d) Werkgroep en SG “Missie Volbracht” (ECHOES online)
De voorzitter VP het drie keer het overleg bijgewoond. Gesproken is over het commentaar van de gebruikersgroep, waardoor de concept website (uitbreiden met buddy finder,
chat forum, info missies, integreren in website VI) werd aangepast.

Comité Nederlandse Veteranendag
Doel: behartigen van de belangen van de leden m.b.t. erkenning en waardering door deelname in de Stichting Nederlandse Veteranendag (SNLVD) en in het Comité Nederlandse
Veteranendag.
Er vindt zes keer p/jaar overleg plaats. Onderwerpen die aan de orde komen zijn:
Voorbereiden jaarlijkse veteranendag, evaluatie jaarlijkse veteranendag, ontwikkelen
toekomstvisie veteranendag, bereiken erkenning en waardering door de samenleving. Door
het VP worden ondersteunende werkzaakheden voor het comité verricht (uitnodigingen,
deelnemers defilé). Daarnaast wordt in een gezamenlijke stand met VI en SNLVD deelgenomen aan de 50 plus beurs.
De Basis
Doel: coördineren opleidingen nuldelijn en verbeteren contacten met leiding van de Basis.
Er heeft twee keer overleg plaats gevonden met de BNMO en de Basis m.b.t. de financiering
nuldelijn en zorg algemeen, de blauwdruk nuldelijn, de relatie met het V-Fonds, de nieuwbouw en de toekomstplannen.
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Nationaal Comité Herdenking Capitulaties Herdenking Wageningen
Doel: bijdragen aan erkenning en waardering van veteranen
Het VP is d.m.v. de vice voorzitter vertegenwoordigd in het NCHC.
De voorzitter VP is daarnaast op persoonlijke titel gevraagd om in 2012 Ted Meines op te
volgen als parade commandant van het Bevrijdingsdefilé op 5 mei.
Contacten met vakbonden
(a) algemeen
Het onderhouden en verstevigen van de contacten met bonden die lid zijn van het VP,
zowel in de AB vergaderingen als daarbuiten. Oogmerk is om elkaar in het belang van de
veteranen in de richting van de doelwitorganisaties, te versterken bij veteranenonderwerpen.
(b) ACOM
De activiteiten in 2011 zijn erop gericht om de ACOM weer lid van het VP te laten
worden m.i.v. 2012, uiterlijk 2013. In 2011 is er alleen indirect contact met de ACOM
geweest over een eventueel lidmaatschap van het VP.
(c) AFMP
De activiteiten in 2011 zijn erop gericht om de AFMP weer lid van het VP te laten
worden m.i.v. 2012, uiterlijk 2013. De voorzitter VP heeft in oktober het Beleidsplan VP
aan het bestuur van de AFMP gepresenteerd.
3. Verhuizing naar Doorn
Eén van de aanbevelingen uit het eindrapport van de Commissie Jonge Veteranen was te
onderzoeken of verhuizing naar Doorn wenselijk en haalbaar is. Deze aanbeveling is in het
Beleidsplan 2011-2015 meegenomen. Bij de Basis is offerte gevraagd over het eventueel
huren van kantoorruimte in de nieuwbouw. N.a.v. de ontvangen offerte hebben leden van het
DB hierover twee keer gesprekken gevoerd met de leiding van de Basis. De huurprijs
inclusief de dienstverlening is namelijk aanzienlijk hoger (twee keer meer dan de huidige
huurprijs in Den Haag). Het V-Fonds heeft mondeling toegezegd gedurende een aantal jaren
het verschil in huurprijs te willen bijpassen en gelet op het feit dat de nieuwbouw in Doorn
niet voor 2014 gereed zal zijn, kon er in 2011 nog geen beslissing worden genomen over een
al dan niet verhuizing van Den Haag naar Doorn.
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4. Ontbreken specialistische capaciteit
(a) Interne/externe communicatie/PR
M.b.t. interne/externe communicatie en PR ontbreekt het binnen het VP aan specifieke
kennis op dit gebied. In 2011 is gezocht naar een adviseur op deze gebieden.
Deze adviseur is gevonden in de heer Mat Herben, die zich bereid heeft verklaard als
adviseur communicatie voor het VP op te treden.
(b) Media woordvoerder
De voorzitter VP heeft het afgelopen jaar als woordvoerder van het VP een aantal malen
desgevraagd de media te woord gestaan en interviews afgegeven. Het voornemen is om
in de komende jaren een actiever persbeleid te realiseren. Daarbij moet worden onderzocht of er naast de voorzitter als formele vertegenwoordiger van het VP behoefte is aan
een mediapersoonlijkheid die vanaf de zijlijn een aantal veteranenzaken in de media zou
kunnen toelichten.
(c) Internet/sociale netwerken
Door de inzet van de Nederlandse krijgsmacht ten behoeve van (vredes)missies al dan
niet in het verband van de Verenigde Naties, zal het aantal jonge veteranen sterk in
aantal toenemen. Het is van belang deze jonge veteranen te vinden en te binden in
veteranenverbanden, te (blijven) boeien en te ondersteunen, te activeren en te informeren omtrent hun veteranenstatus en te zorgen dat zij actief betrokken raken bij veteranenorganisaties via de sociale netwerken. Daarom heeft het VP in september 2011 een
commissie ingesteld, die moet onderzoeken en inventariseren hoe sociale netwerken als
Facebook, Hyves, Twitter, Linked In en andere netwerken ertoe kunnen bijdragen
bovengenoemde doelen te realiseren. De commissie is op 10 november geïnstalleerd en
heeft opdracht om uiterlijk 1 juni 2012 haar eindrapportage bij het DB-VP in te dienen.
(d) Informatie-analist
De directeur VP is belast met het verzamelen, analyseren, verspreiden en gevraagd en
ongevraagd adviseren van/over veteranenonderwerpen, van belang voor het VP (DB en
AB).
(e) Buitenland
Het VP heeft in september 2011 een commissie ingesteld, die de wenselijkheid en
haalbaarheid moet onderzoeken hoe veteranen woonachtig in het buitenland gevonden
kunnen worden en eventueel kunnen worden ondergebracht in georganiseerde veteranenverbanden en op welke wijze aan hen de erkenning, waardering en nazorg kan
worden gegeven die hen toekomt. De commissie is op 10 november geïnstalleerd en
heeft opdracht om uiterlijk 1 juni 2012 haar eindrapportage bij het DB-VP in te dienen.
5. Ondervertegenwoordiging jonge veteranen in DB en AB
Binnen het AB en DB zijn relatief weinig “jonge” veteranen vertegenwoordigd.
Onder jonge veteranen wordt verstaan, veteranen die gediend hebben in missies vanaf
Libanon en daarna. Het grootste deel van de aangesloten organisaties binnen het VP
bestaat uit organisaties, waarin voornamelijk oude veteranen zijn vertegenwoordigd
(Indiëgangers, Korea, Nieuw Guinea, Koopvaardij, etc). Het DB zou graag zien dat
binnen het AB en het DB er meer “jonge” veteranen bestuursfuncties gaan vervullen.
6. Faciliterende functie richting AB leden
Coördineren voorlichting aan afzwaaiers
Het VP heeft een presentatie voorbereid, om met behulp van vertegenwoordigers uit de
aangesloten organisaties, samen met het VI voorlichting over veteranen zaken te gaan
geven aan militairen die op het punt van afzwaaien staan. Omdat de veteranenwet eerst op
19 december in de Eerste Kamer is aangenomen en pas in 2012 van kracht wordt, kon in
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2011 nog geen invulling worden gegeven aan de voorlichting van de nieuwste groep
veteranen, nl de actief dienende militairen die uitgezonden zijn geweest.

Coördineren opleidingen nuldelijns
Er heeft twee keer overleg gevonden met de BNMO en de Basis m.b.t. de financiering
nuldelijn en zorg algemeen, de blauwdruk nuldelijn en de relatie met het V-Fonds.
Bemiddelen in het verkrijgen van afdoende budgetten voor de realisering van een
Nuldelijnssysteem.
Op diverse data hebben er gesprekken plaats gevonden met het V-Fonds over de
financiering van de opleiding nuldelijns hulpverleners, de door het V-Fonds
gehanteerde criteria m.b.t. de uitbetaling van toezegde subsidies (75% regeling) en de
beleidswijziging V-Fonds en andere veteranenactiviteiten.
Assisteren lidverenigingen bij informeren individuele leden
Op diverse data heeft de voorzitter VP het Beleidsplan VP gepresenteerd.
Dit is gebeurd bij de KVMO bij de veteranendag Amsterdam, bij de regio Arnhem
op uitnodiging van de Bond van Wapenbroeders, bij de VVRB&T, bij de KVNRO en bij
vereniging OVW Engeland/Schotland.
Representatie lid organisaties bij nationale en internationale evenementen en in (overleg)
fora.
Op diverse data heeft het DB het VP vertegenwoordigd bij nationale en internationale
evenementen en (overleg)fora, waaronder op:

05 mei

bij de bevrijdingsmanifestatie in Wageningen
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en het bevrijdingsconcert in Amsterdam

09 juni
24 juni

bij de Veteranendag KM in Den Helder
bij de opening van het veteranenbos “Vrijland” te

02 juli

Schaarsbergen.
bij de Regionale Veteranendag Noord-West Veluwe

07 september

bij de Veteranendag KLu
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28 september

bij de Veteranendag KL in Rotterdam

30 september

bij de Veteranendag KMAR in Apeldoorn
en bij het 25 jarig jubileum van de AVOM

23 november

bij uitreiking van de eerste digitale veteranenpas door de CDS.

SPEERPUNT 2, DE NULDELIJN ALS SPIL IN HET BELEID VAN HET VP
Doel: Het komen tot een goed gestructureerd, landelijk dekkend nuldelijns veteranenhelperssysteem, waarin AB leden participeren om hun ambitie in deze te realiseren en
waarbij het DB faciliteert.
Activiteiten DB
In 2011 heeft het DB de volgende activiteiten hiertoe ontplooid.
(1) Het uitdragen van en trachten steun te krijgen voor het VP beleidspunt nuldelijn bij de
doelwitorganisaties, de politiek en nevengeschikte organisaties. Het DB-VP heeft daartoe
bijdragen geleverd aan de veteranennota 2010-2011 en het defensie veteranenbeleid
2011-2015.
Verder zijn defensiewoordvoerders van de grote politieke partijen bezocht en is het VP
Beleidsplan 2011-2015 gepresenteerd met nadrukkelijk aandacht voor speerpunt 2;
(2) Het participeren in het ontwikkelen van een concept geïntegreerd nuldelijns veteranenhelperssysteem, tezamen met AB-leden, Home Base Support, VI, LZV (inb de Basis) en
BNMO. Op 17 januari heeft startoverleg nuldelijns als vervolg op het overleg van 17
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september 2010 plaatsgevonden. Binnen de SG heeft op diverse data overleg plaats
gevonden. Onderwerpen die tijdens het overleg aan de orde kwamen waren het voorbereiden van de vergadering van de werkgroep, het plan van aanpak, activiteitenlijst,
begrippenlijst, evaluatie werkgroep, update plan van aanpak, instellingsbeschikkingen,
1e versie Blauwdruk, vergaderdocumenten werkgroepen, verdere uitwerking blauwdruk,
financiën, cursussen en continuïteit van de stuurgroep. Op 22 september zijn concept en
blauwdruk in de AB vergadering door de voorzitter SG en werkgroepen gepresenteerd.
Op 10 november heeft een ingelaste AB vergadering plaats gevonden om het ontwikkelde
concept verder te verdiepen en om de opties van het VP en de diverse ontwikkelingsrichtingen te presenteren. Het AB-VP heeft tot 1 februari 2012 de gelegenheid om zich uit te
spreken over de voorgestelde eindsituatie en een keuze te maken uit de drie onderkende
wegen daarheen;
(3) Het bemiddelen bij het Ministerie van Defensie en het V-Fonds in het verkrijgen van
voldoende budget om dit concept nuldelijn (de opleiding van nuldelijns hulpverleners
inb) te kunnen realiseren. Op diverse data is gesproken over financiering nuldelijn en
andere veteranenactiviteiten, de aangescherpte criteria en beleidswijziging V-Fonds.
Een beslissing over de door het V-Fonds voorgestelde verdere professionalisering van het
VP met o.a. een door het V-Fonds betaalde kracht die namens het VP leiding zal geven
aan het nuldelijnssysteem, zal begin 2012 door het VP worden genomen;
(4) Het tezamen met het VI coördineren van de opleiding nuldelijns hulpverleners bij de
Basis e.a.;
(5) Het participeren in alternatieven voor nuldelijns hulpverleners, m.n. in de ontwikkeling
van de website voor zelfdiagnose “Missie Volbracht”.
Activiteiten AB
In 2011 hebben de AB-leden de volgende activiteiten ontplooid.
(1) Het uitdragen van en trachten steun te krijgen voor het VP beleidspunt nuldelijn bij de
organisaties waarmee zij een directe relatie hebben en bij hun (potentiële) leden;
(2) Het participeren door een aantal AB-leden in het ontwikkelen van een concept geïntegreerd nuldelijns veteranensysteem in de werkgroepen van het projectteam nuldelijn
van het VP, VI en BNMO;
(3) Het (zo nodig) aanvragen van subsidie bij Defensie, VI en het V-Fonds om de eigen
activiteiten van het AB-lid op dit gebied te kunnen financieren;
(4) Het selecteren binnen de eigen vereniging/stichting van kandidaten voor deelname aan de
cursus nuldelijns veteranenhelper.
(5) Het binnen het nuldelijnssysteem inzetten van de eigen opgeleide veteranenhelpers.
Van bovenstaande activiteiten is door de hieronder genoemde verenigingen/organisaties
het volgende gerealiseerd:

(1) AVOM
Mede door de voorbereidingen voor het 25 jarig bestaan van de vereniging en een
onvolledig bestuur, waardoor de aanwezige bestuursleden meerdere taken moesten
uitvoeren, heeft het bestuur geen prioriteit kunnen geven aan het uitdragen van en aan het
trachten steun te krijgen voor het beleidspunt nuldelijns en het participeren in het ontwikkelen van een concept geïntegreerd nuldelijns veteranenhelperssysteem.
De vereniging is inmiddels opengesteld voor nog actief dienenden en de naam van de
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vereniging is gewijzigd in: Algemene Vereniging van actief dienend en oud-personeel van
de Koninklijke Marine. Bij het V-Fonds wordt jaarlijks een subsidie aangevraagd om de
doelstellingen van de vereniging te kunnen verwezenlijken. In 2011 zijn 3 leden geselecteerd om aan de cursus nuldelijns veteranenhelper te gaan deelnemen.

(2) BNMO
De BNMO, opgericht vlak na de Tweede Wereldoorlog, heeft ook in 2011 nuttig werk
kunnen doen ten behoeve van de militaire oorlog- en dienstslachtoffers.
Er ontvielen ons vooral leden die in de Tweede Wereldoorlog of in voormalig Nederlands
Indië actief zijn geweest als militair, terwijl de aanwas bestond uit militairen die deel
hebben genomen aan de VN-missies in Libanon, vm. Joegoslavië, Irak en Afghanistan.
Op grond van het beleidsplan 2010-2014 heeft de BNMO in 2011 veel geïnvesteerd om
haar werkzaamheden aan te laten sluiten op de behoeften van de jongere leden. Middels
een Jongerenberaad kwam geleidelijk een stroom van activiteiten en vernieuwingen op
gang die de komende jaren haar vruchten zal afwerpen. Ook op het vlak van belangenbehartiging, zorgbeleid en lotgenotencontact ontwikkelden interne projectgroepen goede
voorstellen en activiteiten. Het contactpersonenwerk kreeg een sterke impuls door het in
2010 gerealiseerde nieuwe Handboek en door opleidingen en training van de contactpersonen en de afdelingscoördinatoren. Samen met VP-partners en het VI stimuleerde de
BNMO de verdere ontwikkeling in Nederland van de kameraadschappelijke steun, onder
de naam Buddy Support. Daarbij werd in 2011 vooral gewerkt aan een kwaliteitsstandaard
voor de ontmoetingscentra voor veteranen.
Op het vlak van de belangenbehartiging werden in 2011 de contouren zichtbaar van de
Veteranenwet, maar tegelijkertijd vroeg de BNMO aandacht bij de autoriteiten voor een
adequate uitvoering van de regelgeving. Met name het keuringsprotocol voor ptss leidde
tot dramatische verschillen in uitkosten voor hen die voor herkeuring opkwamen.
Met steun van de Nationale Ombudsman kwam beweging in het dossier van de ereschuld
aan veteranen. Hopelijk komt het in 2012 tot een einde aan veel langlopende procedures
met een adequate uitkering voor de veteranen. Het werk van de BNMO en van stichting
de Basis werd grotendeels mogelijk gemaakt door bijdragen vanuit het V-Fonds.

(3) Commando Stichting
T.a.v. dit speerpunt heeft de Commandostichting in verschillende artikelen in haar
periodiek alsmede tijdens bijeenkomsten met gelieerde regionale Commandoverenigingen
en actief dienende veteranen aandacht geschonken aan dit VP beleidspunt .
Voorts is in nauwe samenwerking met “ De Basis” een cursus voor de nuldelijns veteranenhelpers opgezet en is deze in eigen beheer met steun van “ De Basis” gerealiseerd. Er
zijn uit de leden van diverse regionale commandoverenigingen 17 vrijwilligers gevonden
die na het volgen van deze cursus als veteranenhelpers zijn gecertificeerd .
Er zijn enkele gevallen bekend, waarbij een nuldelijns hulpverlener daadwerkelijk als
zodanig heeft gefunctioneerd .
Het verkrijgen van subsidie voor dit specifieke aspect is niet gerealiseerd. De financiering
van de nuldelijns hulpverlening is tot op heden door de Commandostichting zelf gedragen.
De Commandostichting heeft niet geparticipeerd in het ontwikkelen van een concept
geïntegreerd nuldelijns veteranensysteem.
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(4) Contact Oud Mariniers
De vereniging Contact Oud-Mariniers is regionaal onderverdeeld in afdelingen (11) en
onderafdelingen (15). Binnen iedere (onder)afdeling is een eigen ‘Lief en Leed’commissie actief, die toeziet op zieken en collega’s die anderszins een steuntje in de rug
nodig hebben. Daarnaast heeft in 2011 binnen het COM vooral de nuldelijnszorg steeds
meer aandacht gekregen en wordt er aan gewerkt om binnen de vereniging een eigen
separate ‘nuldelijnszorgorganisatie” op te zetten. Hiervoor was officieel nog geen
speciale structuur uitgewerkt, de reden dat dit binnen ‘het Lief en Leed’ werd meegenomen. Momenteel wordt hard gewerkt aan het in kaart brengen van de reeds aanwezige
nuldelijnszorg door reeds eerder, op eigen initiatief, opgeleide veteranenhelpers. Tevens is
een en ander uitgebreid onder de aandacht gebracht van de leden en heeft, na herhaalde
oproepen daartoe, een inventarisatie plaatsgevonden van vrijwilligers die deelachtig
willen zijn binnen de nuldelijnszorg en die in aanmerking wensen te komen voor de
opleiding van ‘veteranenhelpers’ bij de BNMO. Door het aanstellen van een coördinator
‘nuldelijnszorg’ wordt getracht dit in het vervolg vanuit de vereniging centraal te
organiseren en initiëren. Voor deze activiteiten zijn (nog) geen subsidies aangevraagd of
verkregen.
(5) KVEO
De vereniging kent 24 rayons verspreid over heel Nederland, die worden “aangestuurd”
door rayonofficieren en hun plaatsvervangers. Regio Spanje heeft een consulent en een
plaatsvervanger. Veelal maandelijks worden bijeenkomsten georganiseerd, waarbij
meestal ook partners van de leden en weduwen van overleden leden welkom zijn.
De bijeenkomsten kunnen zowel informele ontmoetingsbijeenkomsten zijn als informatie
bijeenkomsten. De rayonofficieren zijn het eerste aanspreekpunt voor de leden en hun
partners. Zij kunnen “doorverwijzen” naar een van adviseurs die het bestuur ondersteunen
op het gebied van Pensioenen en uitkeringen, Zorg en welzijn, Steunverlening of Veteranenzaken, of de adviseurs zelf raadplegen. Binnen het bestuur heeft men de lkol bd B.S.
Schutte als adviseur veteranenzaken aangesteld, die via het mededelingenblad van de
vereniging de leden op de hoogte houdt van actuele veteranenaangelegenheden.

(6)KVMO

Als belangen- en beroepsvereniging van Marine officieren ontwikkelt de KVMO geen
specifieke activiteiten voor leden- veteranen. Binnen de KVMO is thans 1 deelnemer
beschikbaar voor de nuldelijns hulpverlening.
(7) NOV
De NOV is een beroepsvereniging en neemt vanuit die hoedanigheid deel aan het VP. Dit
betekent dat zij de uitvoering van het veteranenbeleid wil overlaten aan de verenigingen
en stichtingen die dit in hun doelstellingen hebben staan. De NOV ziet het met name als
haar taak om bij problemen in de uitvoering of bij het aandragen van mogelijke kansen
deze in het al dan niet reguliere overleg onder de aandacht te brengen van HDP, de
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minister, de IGK en de politici. Hiertoe volgt de NOV van zeer nabij de ontwikkelingen
op alle niveaus t.a.v. de veteranen en dus ook bij het VP.

(8)Nederlandse UNIFIL Vereniging (NUV)

De NUV is op 1 januari 2012 gestart met nuldelijns zorg. Daartoe is er in 2011 een
nuldelijns organisatie opgericht, zijn er 9 veteranenhelpers opgeleid, zijn er fondsen
gerealiseerd, communicatiemiddelen aangeschaft en is er een reglement opgesteld.
Ook is een en ander uitgebreid gecommuniceerd naar de leden. In 2012 worden nog vijf
potentiële kandidaat veteranenhelpers onderworpen aan een selectieproces en na aanname
opgeleid. Medio 2012 hoopt de NUV een dicht netwerk van veteranenhelpers te hebben.
Voor 2012 zijn ook diverse terugkomdagen gepland. Hiervoor is in 2011 subsidie aangevraagd bij het V-Fonds, maar niet toegewezen. Er wordt nog een poging gedaan bij het
VI, anders zullen de leden de kosten moeten gaan dekken.

(9) Stichting Benteng
Benteng heeft een drietal contacten namelijk, intern Benteng, het GORKKL en het
CORKKL; C-LaS). In die drie fora is dit speerpunt aangekaart. Voor de komende 3 jaar
wordt ingezet op de navolgende prioriteiten namelijk:
a. het vinden, binden en boeien van vooral jonge veteranen en het ondersteunen van de
voorbereidende werkzaamheden van herdenkingen en reünies van oude veteranen. (te
weten KNIL en VOKS)
b. de financiële ondersteuning door het V-Fonds en
c. de Nuldelijns zorg.
In de visie voor de komende jaren staat het organiseren van de Nuldelijns zorg nu in de
top drie van activiteiten. Door het stellen van de, hier boven genoemde prioriteiten is er
actief beleid gevoerd om dit punt onder de aandacht te brengen van allen. De steun is er
overigens ook voor. Dit punt is voor Benteng nieuw. Tot nu toe was er in het kader van
prioriteitstelling geen tijd om hier invulling aan te geven. Dit zal in 2012 wijzigen en op
de agenda gaan komen. Benteng heeft niet geparticipeerd in een van de werkgroepen.
Gezien de verschuiving van prioriteiten is Benteng wel bereid hierin te participeren.
Zoals al eerder gesteld heeft Benteng nog geen activiteiten op dit gebied verricht en heeft
dus ook geen budget hiervoor aangevraagd. Eerst moet er een plan zijn, dan kan er pas
sprake zijn van een begroting en vervolgens zullen er gelden worden aangevraagd.
Er is een kandidaat gevraagd voor de cursus nuldelijns hulpverlener, deze heeft het
verzoek echter afgewezen.

(10) Stichting Marechaussee Contact
De SMC heeft in voorkomende gevallen uitsluitend een antennefunctie. Ze begeleidt
steun behoevenden naar de vakbonden waarvan het overgrote deel, ook onder de
veteranen en portatieven, lid is bij welke vakbonden de nuldelijns zorg in goede
handen is. De SMC houdt feeling met de vakbonden.
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(11) Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945
Gelet op de hoge leeftijd van de leden is er geen belangstelling voor het volgen van een
cursus nuldelijns veteranenhelper en is de nuldelijn voor hen niet meer interessant.

(12) Stichting Veteranen 5-5-R.I
De toenmalige bestuursleden van de stichting hebben in de jaren negentig allen een cursus
nuldelijns veteranenhelper gevolgd. De kosten voor deze cursus werden vergoed vanuit de
regeling Financiële Ondersteuning Vrijwilligerswerk Veteranenhelpers 1994-1995 van het
VI. Gelet op de leeftijd van de leden van de stichting is er geen belangstelling voor het
volgen van een cursus nuldelijns veteranenhelper en is de nuldelijn voor hen een gepasseerd station.

(13) Stichting Regiment Limburgse Jagers
Geheel 2011 heeft in het teken gestaan van de oprichting van een veteranenvereniging.
Nu na 2012 een stichting (van waaruit alle activiteiten door het Regiment werden
ontplooid) voor Defensie geen acceptabele rechtspersoon meer zou zijn om activiteiten
voor veteranen te faciliteren, is er nagedacht hoe binnen het Regiment een en ander
gestalte zou moeten krijgen. In het voorjaar 2011 zijn plannen gepresenteerd om binnen
het Regiment naast de bestaande stichting een specifieke veteranenvereniging op te
richten, die als koepel organisatie zou moeten gaan optreden richting de missieverbanden.
In november 2011 kwamen ruim 100 veteranen van het Regiment bijeen om een
vereniging op te richten. 2012 zal gebruikt worden om de vereniging Veteranen
Vereniging Regiment Limburgse Jagers (VVRLJ) handen en voeten te geven zodat een
en ander 2013 operationeel is.
(14) Stichting Reservisten Veteranen Nederland
Het contact met het Hoofd van de Afdeling Reservisten Aangelegenheden (ARA) Kol
M. Bastin heeft niet tot een financiële bijdrage geleid. Ook de verzoeken gericht aan
het V-Fonds om te bezien op welke wijze dit fonds een bijdrage kan leveren in de behoefte aan financiële ondersteuning van de stichting, hebben niet geleid tot het gewenste
resultaat. De stichting beschikt thans over 1 nuldelijns hulpverlener.
(15) Stichting Regiment Verbindingstroepen
Aan het uitdragen van en trachten steun te krijgen voor de nuldelijn bij de leden van het
regiment is in 2011 begonnen. Vanuit de stichting is nog niet geparticipeerd in het
ontwikkelen van een concept geïntegreerd nuldelijnsveteranenhelperssysteem.
Het eventueel aanvragen van subsidies is nog niet aan de orde geweest, maar is wel een
aandachtspunt. Zodra de stichting is omgevormd tot een vereniging zal actief worden
begonnen met het werven van nuldelijns veteranenhelpers onder de leden. Als deze
geworven en opgeleid zijn, zullen ze worden ingezet binnen de vereniging.
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(16) Vakbond voor Defensiepersoneel
De Vakbond voor Defensiepersoneel VBM/NOV ontwikkelt geen specifieke activiteiten
voor veteranen en handelt conform het convenant dat gesloten is tussen het VP en de
vakbonden die deelnemen aan het SOD.
(17) Vereniging Huzaren van Boreel
Binnen de Vereniging Huzaren van Boreel wordt op dit moment de nuldelijns hulp
opgezet. Aan het bestuur is een coördinator nuldelijns zorg toegevoegd die belast is met
het ontwikkelen van een plan van aanpak. Dit plan moet uiteindelijk resulteren in
richtlijnen voor de vereniging, de afdelingen en de personen die zich beschikbaar stellen
als hulpverlener. Alhoewel de vereniging in eerste instantie deze zorg wil kunnen geven
aan de leden zullen ook oud-regimentsgenoten die geen lid zijn deze hulp aangeboden
krijgen, dit laatste is ook opgenomen in de statuten van de vereniging.
Een aantal personen heeft een cursus nuldelijns veteranenhelper gevolgd. Aan de
afdelingen is gevraagd om nog enkele personen deze cursus te laten volgen.

(18) Vereniging van Jonge Veteranen
Het selecteren van kandidaat veteranenhelpers binnen de VJV gebeurt pas sinds kort,
doordat de mogelijkheden tot opleiding tot nuldelijns hulpverlener nog niet zo lang
geleden bij onze leden bekend is gesteld . Het idee is om een landelijk dekkend netwerk te
realiseren met onze leden om zodoende handelend te kunnen optreden indien nodig. De
veteranenhelpers binnen de VJV worden indien nodig ingezet, maar men is natuurlijk al
wel preventief aanwezig op sociale media en soms bij reünies.

(19) Vereniging Nieuw Guinea Militairen 1945-1962
De selectie binnen de vereniging van kandidaten voor de cursus nuldelijns veteranenhelper is in gang gezet.

(20) Vereniging Oud Leden 1 (NL) UN Signal Battalion

De Vereniging beschikt sinds de oprichting in 1993 over 15 nuldelijns hulpverleners.
Deze hulpverleners zijn allen bij de Basis opgeleid. In 2011 heeft de geplande bijscholing van de veteranenhelpers geen doorgang kunnen vinden omdat het VI financiële
prioriteit gaf aan de basisopleiding van veteranenhelpers.
De vereniging heeft in oktober 2011 voor haar nuldelijns hulpverleners een zgn
terugkeerdag georganiseerd. Binnen de vereniging is ook in 2011weer een beroep gedaan
op deze hulpverleners.
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(21) VOMI
Het uitdragen van en trachten steun te krijgen voor het VP beleidspunt nuldelijn bij de
organisaties waarmee zij een directe relatie hebben en bij hun (potentiële) leden is
uitvoerig gecommuniceerd met de regionale verenigingen van VOMI Nederland. Dit
heeft geleid tot belangstelling om te participeren. Tevens heeft de VOMI deelgenomen in
het ontwikkelen van een concept geïntegreerd nuldelijnsveteranenhelperssysteem in de
werkgroepen van het projectteam nuldelijn van het VP, VI en BNMO. VOMI Nederland
heeft geen subsidie aangevraagd, maar heeft gebruik gemaakt van de in het algemeen
toegewezen subsidie voor sociale zaken. In 2011 is door 10 kaderleden deelgenomen aan
de basiscursus nuldelijns veteranenhelper. Er hadden meer deelnemers kunnen zijn, als de
cursus niet in het weekend was geweest. Voorts is de relatief kleine deelname gelegen in
het feit dat zowel de leden als de partners binnen de VOMI een gemiddelde leeftijd
hebben van rond de 85 jaar. De oudere bestuursleden en sociaal commissarissen zijn
daarom niet meer te interesseren voor opleidingen en cursussen. De opgeleide nuldelijns
veteranenhelpers zijn ingezet binnen de eigen Sociale Commissie.

(22) Vereniging van Oud Pontonniers & Torpedisten
Nihil opgave ontvangen.
Van de overige verenigingen/organisaties is geen bijdrage voor het jaarverslag ontvangen.
SPEERPUNT 3, ERKENNING, WAARDERING, ZORG VOOR DE OUDERE
GENERATIE VETERANEN GEBORGD.
Doel: Bij opheffing van oudere veteranenverenigingen/-stichtingen door afnemende en
wegvallende bestuurskracht toch veiligstellen dat erkenning, waardering en zorg aan de
overblijvende ex-leden geboden kan worden.
Door de bezuinigingen bij het Ministerie van Defensie is door Defensie in 2011 geen
medewerking verleend aan het idee om initieel een aantal regionale militaire commandanten
aan te stellen als coördinator bij het samenbrengen van diverse veteranenorganisaties binnen
hun gezagsgebied, teneinde aan bovengenoemde doelstelling inhoud te geven.
Op 4 november heeft hierover een gesprek plaats gevonden met het GORKKL, Benteng en de
vereniging Veteranen Regiment van Heutsz.
Op 20 februari 2012 zal een symposium in samenwerking met het Ministerie van Defensie en
het VI over dit speerpunt worden georganiseerd.
SPEERPUNT 4, DE JONGERE GENERATIE VETERANEN ACTIEF EN BETROKKEN
Doel: De jonge generatie veteranen stimuleren om actief deel te nemen aan
veteranenactiviteiten.
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Activiteiten DB
In 2011 heeft het DB de volgende activiteiten hiertoe ontplooid.
(1) Een start gemaakt met het coördineren van de veteranenvoorlichting aan afzwaaiende preveteranen;
(2) Het voorstellen van een aanpassing van de Raamregeling Reüniefaciliteiten, zodat
geregelde terugkeerbijeenkomsten mogelijk worden van veteranen en hun relaties;
(3) Het instellen van een werkgroep sociale netwerken;
Deze werkgroep is op 1 september 2011 ingesteld.
(4) Het participeren in de ontwikkeling van een nuldelijns concept en een concept
kameraadschappelijke ondersteuning (zie speerpunt 2);
(5) Een start gemaakt om, tezamen met andere spelers in het veteranenveld, te trachten de
perceptie van de Nederlandse samenleving t.a.v. veteranen te positiveren. Op 20 februari
2012 komt dit onderwerp nadrukkelijk aan de orde in een vergadering die door het
Ministerie van Defensie met alle belangrijke spelers op het gebied van erkenning en
waardering van veteranen wordt georganiseerd.
Activiteiten AB
In 2011 hebben de AB-leden de volgende activiteiten ontplooid.
(1) De doelstelling uit het Beleidsplan, het geven van voorlichting door een pool van
voorlichters uit de verenigingen/stichtingen aan afzwaaiende pre-veteranen, is in 2011
niet gerealiseerd omdat de veteranenwet pas begin 2012 van kracht wordt;
(2) Een begin gemaakt met het organiseren van terugkeerbijeenkomsten van kleine
verbanden (post, groep, peloton);
(3) Het organiseren van aansprekende saamhorigheidsbijeenkomsten en herdenkingen;
(4) Het participeren door een aantal AB-leden in werkgroepen van het project nuldelijn;
(5) Het participeren in de uitvoering van het concept nuldelijn en kameraadschappelijke
ondersteuning;
(6) Het bijdragen aan de positivering van de perceptie van de Nederlandse samenleving
t.a.v. veteranen door deelname aan veteranenactiviteiten en het (anderszins) positief
uitstralen van het veteraan zijn.
Van bovenstaande activiteiten is door de hieronder genoemde verenigingen/organisaties
het volgende gerealiseerd:
(1) AVOM
In samenwerking met de leiding van de KM en de besturen van de verenigingen Ex- en
Actief dienende Vrouwelijke Militairen der KM en het COM wordt voorlichting gegeven
aan afzwaaiende pre-veteranen. Om de contacten te onderhouden en de mogelijkheid te
bieden om in contact te komen, houden de afdelingen van de AVOM onder de naam
“Oploopavonden” bijeenkomsten voor de leden, waar ook introducés welkom zijn. Deze
avonden worden geen terugkeerbijeenkomsten genoemd. Hierbij moet wel opgemerkt
worden dat de jonge veteranen niet direct openstaan voor aansluiting bij een vereniging.
In 2011 is het voornemen geboren om voor bemanningen van schepen en/of dienstvakgroepen reünies te gaan organiseren om op die wijze speciale groepen veteranen bijeen te
krijgen. Jaarlijks wordt een grote landelijke reünie georganiseerd, of in Den Helder of in
Bronbeek met als doel het saamhorigheidsgevoel te ondersteunen en te bevorderen. Heel
veel leden hebben in 2011 deelgenomen aan de Nederlandse Veteranendag en de
Veteranendag KM. Verder namen veel leden deel aan lokale of regionale veteranendagen
of maakten deel uit van besturen van organisaties die deze veteranendagen organiseerden.
De AVOM onderneemt inmiddels ook acties om jonge veteranen te vinden en te binden.
Uit een internet enquête is gebleken dat men onze vereniging niet kent, maar dat er wel
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interesse is. N.a.v. deze enquête heeft de vereniging inmiddels een nieuwe website
gelanceerd en is de vereniging actief op Linked In, Hyves en Facebook. In 2012 komt hier
nog Twitter bij.
(2) Commando Stichting
T.a.v. dit speerpunt heeft de Commandostichting de voorlichting die wordt gegevens aan
(aspirant) veteranen afgestemd op de nieuwe situatie welke na de totstandkoming van de
veteranenwet zal bestaan. Daarnaast zal gelijktijdig met de uitreiking van de veteranenpas bij dienstverlating door de commandant, de voorlichting door de aan de Commandostichting gelieerde Vereniging Veteranen KCT worden verzorgd.
Teneinde aan de vereiste regelgeving te voldoen is binnen de Commandostichting een
specifieke Vereniging Veteranen KCT in oprichting. De voorbereiding voor deze vereniing is uitgesteld totdat zekerheid zou bestaan over de inhoud van de veteranenwet. Nu
deze bekend is gesteld en de inhoud daarvan in de statuten van deze nieuwe vereniging is
verwerkt, zal in 2012 de oprichting plaats vinden.
De taak van de specifieke Veteranenvereniging zal zich o.m. toespitsen op het organiseren van reünies in kleine verbanden. Dit is in 2011 nog niet gerealiseerd .
De Commandostichting heeft in 2011 diverse herdenkingen en reünies georganiseerd dan
wel ondersteund. Dit betrof niet alleen de aan het stamonderdeel verbonden activiteiten,
maar ook in algemene zin zoals het defilé te Wageningen of de landelijke Veteranendag.
De Commandostichting heeft niet geparticipeerd in het project nuldelijn.
(3) COM
Binnen de meeste (onder)afdelingen wordt maandelijks een soosavond georganiseerd,
waar men elkaar kan ontmoeten en met elkaar herinneringen kan uitwisselen (zowel goede
als minder goede). Jaarlijks organiseert elke (onder)afdeling van de vereniging een reünie
voor haar leden, die meestal gekoppeld wordt aan de feestavond ter gelegenheid van de
viering van de Korpsverjaardag. Daarnaast worden diverse bijeenkomsten en reünies
georganiseerd door de verschillende oudere identiteitsgroeperingen binnen de vereniging
(Indië en Nieuw-Guinea veteranen) en de laatste tijd ook steeds meer door groepen “jonge
veteranen” (Cambodja, Irak, Eritrea etc.).
Daar waar mogelijk wordt door zowel de oudere als, de laatste tijd steeds prominenter, de
jonge veteranen bijgedragen aan de positivering van de perceptie van de Nederlandse
samenleving t.a.v. veteranen, zowel als organisator en als deelnemer. Zo wordt door de
vereniging jaarlijks deelgenomen aan de Nationale Dodenherdenking op de Dam in
Amsterdam, de vele herdenkingen op die dag in den lande en de regio waaronder o.a. in
Den Helder, Rotterdam-Crooswijk en in Loenen, als ook bij de diverse Indië herdenkin –
gen door het jaar heen (met name in Den Haag en Roermond) en de internationale
herdenking op de Netherlands American Cemetery in Margraten. Bovendien wordt
jaarlijks deelgenomen aan het vrijheidsdefilé in Wageningen op 5 mei, het defilé tijdens
de Nederlandse Veteranendag in Den Haag eind juni, het ere-couloir voor Prinsjesdag,
alsook aan de verschillende herdenkingsmarsen in den lande, waaronder o.a. in september
de Airbornemars in Oosterbeek en in oktober de Pegasus wandeltocht in Ede en de
Mallardmars op Walcheren in Zeeland.
(4) KVEO
Het bestuur van de KVEO organiseert jaarlijks een Nieuwjaarsbijeenkomst en een
algemene leden vergadering, waarbij ook de adviseurs aanwezig zijn. Mogelijkheden
genoeg om in voorkomend geval raad te vragen. Daarnaast houdt het bestuur twee keer
per jaar een z.g. rayonofficieren-bijeenkomst voor de rayonofficieren en hun plaatsvervangers die ook bijgewoond worden door de adviseurs. Tijdens deze vergaderingen
worden alle relevante zaken besproken, indien aan de orde ook m.b.t. veteranenzaken.
In 2009 is een enquête gehouden onder de veteranenleden van de KVEO, met een respons
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van 81%. Op basis van de uitslag van deze enquête heeft het bestuur voorshands besloten
dat de invloed van de KVEO op het veteranenbeleid voldoende is gewaarborgd doordat de
adviseur veteranenaangelegenheden zitting heeft in het AB van het Veteranen Platform.
Binnen de KVEO is de behoefte aan buddysupport (nog) niet evident naar voren gekomen
De eventuele behoefte daaraan zal zeker in de toekomst opnieuw gepeild worden.
(5) KVMO
De KVMO organiseert iedere twee jaar bijeenkomsten voor de veteranen binnen de
vereniging.
(6) Nederlandse UNIFIL Vereniging (NUV)
Diverse leden van de NUV hebben zich inmiddels bij het VI opgegeven als vrijwilliger
om activiteiten te ontplooien, zoals genoemd in dit speerpunt. Een aantal is al actief
ingezet. Een aantal wacht op een reactie van het VI. In 2011 zijn diverse bijeenkomsten
voorbereid. Daartoe is ook een regionale organisatie opgezet. Vanuit het V-Fonds is
inmiddels subsidie verkregen voor activiteiten in 2012.
2011 is dus voor de NUV ook op dit vlak een voorbereidingsjaar geweest.
Wel heeft de NUV als diverse saamhorigheidsactiviteiten ontplooid, heeft de NUV
deelgenomen aan herdenkingen in Loenen, Havelte en De Dam en aan de activiteiten
in Wageningen en op Veteranendag. En marge van deze activiteiten zijn samenkomsten
geregeld. Hoewel de regionale organisatie een andere is dan de nuldelijns organisatie is er
wel een koppeling: De NUV gaat er vanuit dat nuldelijns hulpverleners niet alleen
thuis bereikbaar moeten zijn, maar ook aanspreekbaar zijn bij activiteiten van de NUV.
(7) Stichting Benteng
Binnen Benteng is er een regeling om pre veteranen georganiseerd de dienst te laten
verlaten. Hiertoe is het Exitprogramma RvH ontwikkeld. Het uitreiken van de
Veteranenpas zou hierin moeten worden opgenomen. Dit ligt op dit moment nog open.
Er is een vijf jarenplanning (Schema Reünie Planning van C RvH) wanneer welke
(uitgezonden) eenheid een reünie/herdenking/bijeenkomst heeft. Het principe is
inderdaad om terug te gaan naar de groep/post als laagste niveau. Afgelopen jaar
zijn door Benteng/VVRvH drie reünies van jonge veteranen ondersteund. Daarnaast
blijven de jaarlijkse reünies van KNIL en VOKS gehandhaafd. Voor 2012 staan er
wederom drie reünies voor jonge veteranen op het programma. Benteng realiseert
zich dat dit een leertraject is. In de praktijk van alledag loopt Benteng nog steeds
aan tegen punten die het bestuur niet voorzien heeft en alsnog in regelingen opgenomen
moeten worden. Dit zal zeker nog een paar jaar duren voordat dit is uitgekristalliseerd en
is geïnstitutionaliseerd. Dit is dan ook de reden dat dit onderwerp in de prioriteitsstelling
als eerste is opgenomen. Vinden, binden en boeien. Hier ligt voor Benteng de komende
jaren het echte zwaartepunt. Dit jaar zijn door RvH een aanzienlijk aantal saamhorigheidsbijeenkomsten en herdenkingen gehouden. Hierbij is er sprake van een gemeenschappelijk belang tussen het Regiment en Benteng. Anders verwoordt, het is moeilijk om
hier een scheiding in aan te brengen. De activiteiten lopen van het herbegraven van
Generaal van Heutsz met ceremoniële eer in Amsterdam naar de hernieuwde samenwerking met ’s Hertogenbosch. Naar schatting is aan meer dan 20 activiteiten actief deelgenomen, zoals aan de jaarlijkse veteranen dag (NLVD). Daarnaast zijn de voorzitter en
secretaris van Benteng in 2011 ook nog actief geweest bij de voorbereiding en de daadwerkelijke oprichting van de Vereniging Veteranen Regiment van Heutz (VVRvH).
Tevens zijn beiden bereid zijn om in 2012 deel te nemen aan één van de werkgroepen van
de Nuldelijnszorg. Door de deelname aan de NLVD, maar ook zoals al aangegeven de
deelname aan het herbegraven van Generaal van Heutsz in Amsterdam, maar ook de
actieve en zichtbare deelname aan de herdenkingen in ‘s Hertogenbosch, is hieraan
actief een bijdrage geleverd.
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(8) Stichting Marechaussee Contact
De SMC heeft voor de sprekerspool wervingsacties gevoerd, maar deze zijn zonder
resultaat gebleven. De SMC heeft C-KMAR verzocht in voorkomend geval te willen
voorzien in het organiseren van bijeenkomsten, omdat KMAR personeel individueel of in
klein verband wordt uitgezonden. De SMC gaat nieuwe reünies opzetten voor de grotere
operaties zoals de MFO en voormalig Joegoslavië. De 125 KMAR veteranen bij UNIFIL
vinden apart onderdak bij het VI. De SMC neemt nagenoeg aan alle veteranenactiviteiten
deel. Een positieve uitstraling van het veteraan zijn wordt bij de SMC niet gemist.
(9) Stichting Koopvaardij 1940-1945
Zowel het bestuur als leden van onze stichting waren aanwezig bij diverse herdenkingen
in 2011, waarbij Tweede Wereld Oorlog veteranen van de Koninklijke Marine en de
Koopvaardij werden herdacht. Daarnaast werd deelgenomen aan diverse reünies.
Vanwege de leeftijd van de leden werd niet meer deelgenomen aan defilés.
(10) Stichting Veteranen 5-5-R.I
Jaarlijks vinden nog een tweetal compagniesreünies plaats van de Ondersteuningscompagnie samen met de Stafcompagnie en de 3e compagnie. Verder wordt er ieder jaar op
de Generaal Winkelmankazerne in de Harskamp samen met het Regiment Oranje Gelderland een herdenking gehouden in het bijzijn van belangstellenden en nazaten van de
gesneuvelde leden van het regiment. Drie keer per jaar worden de leden van de stichting
op de hoogte gehouden van diverse zaken door middel van het contactblad “De mortier
van 5”. Daarnaast is het bestuur van de stichting actief bij het bijwonen van begrafenissen en crematies van overleden sobats.
(11) Stichting Regiment Limburgse Jagers
De Pfhaffdag op 25 november 2011 (1853 oprichting van ons stamregiment) stond geheel
in het teken van de Indië veteranen en werd ook door het Veteranen Instituut facilitair
ondersteund. Met de aanwezigheid van ruim 200 Indië veteranen een zeer geslaagde dag
met voordrachten van Martin Elands van het Veteranen Instituut en de Gouverneur van
Limburg Theo Bovens. De dag werd afgesloten met een stemmige herdenking bij het
Regimentsmonument en de bekende “blauwe hap”.
(12) Stichting Reservisten Veteranen Nederland
De Stichting RVN beschikt thans over 1 nuldelijns hulpverlener, die tevens bij
evenementen en bij de Vereniging Veteranen Korps Rijdende Artillerie kan worden
ingezet. De voorzitter van de Stichting neemt deel aan de vrijwilligerspool van het VI
t.b.v. het Scholenproject en draagt op deze wijze bij aan de perceptie van de Nederlandse
samenleving t.a.v. veteranen.
(13) Stichting Regiment Verbindingstroepen
Jaarlijks worden bijeenkomsten georganiseerd in het kader van een dodenherdenking van
tijdens oorlogshandelingen omgekomen leden van het regiment en een veteranendag voor
veteranen behorende tot het Regiment Verbindingstroepen.
(14) Vereniging Huzaren van Boreel
Vanuit de Vereniging Huzaren van Boreel wordt bij de eenheden van het regiment
voorlichting gegeven. Het doel van deze bijeenkomsten is het personeel dat Defensie
verlaat (met name de “jong” veteranen) kennis te laten nemen van het bestaan van de
vereniging en de activiteiten die de vereniging en haar afdelingen ontplooien voor de
leden. Deze activiteiten hebben tot doel contact te houden met de oud-regimentsgenoten
en het in stand houden en bevorderen van contacten tussen de leden. Daarnaast wordt
ook aandacht geschonken aan de mogelijkheid van de nuldelijns hulp. De vereniging en
de afdelingen organiseren hiertoe reünies, saamhorigheidsbijeenkomsten, herdenkingen,
deelname aan de Nederlandse Veteranendag en overige gezamenlijke activiteiten al dan
niet met een militair karakter. Als communicatiemiddel beschikt de vereniging over een
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website en een verenigingsblad.
(15) Vereniging van Jonge Veteranen
De vereniging organiseert elk jaar een familiedag voor de leden en hun familie. Herdenkingen worden lokaal of regionaal bijgewoond maar dat wordt niet vanuit de VJV
geregeld. Het bijwonen gebeurt op persoonlijke titel. De bijdrage aan dit speerpunt is dat
de vereniging streeft naar eenheid binnen de vereniging bij defilés en overige veteranenactiviteiten, denk aan correct gedrag en uitstraling. Ook bij interviews en andere medewerking die door onze leden gegeven wordt, letten wij op de positivering van het veteraan zijn door juist niet de nadruk te leggen op negatieve vraagstelling maar het positieve
naar voren te halen.
(16) Vereniging Nieuw Guinea Militairen 1045-1962
Er zijn door de vereniging geen specifieke activiteiten ontplooid voor dit speerpunt. Het
bijdragen aan de positivering van de perceptie van de Nederlandse samenleving t.a.v.
veteranen door het deelnemen aan veteranenactiviteiten en het positief uitstralen van
“het veteraan zijn”, heeft al jaren onze aandacht.
(17) Vereniging Oud Leden 1 (NL) UN Signal Battalion
De vereniging heeft voor de pool van de voorlichters nog geen vrijwilligers kunnen
vinden. Dit is gelegen in het feit dat het merendeel van de leden (ex dienstplichtigen) nog
actief bij het arbeidsproces is betrokken en daardoor moeilijk vrij kan krijgen/nemen.
Jaarlijks organiseert de vereniging een reünie voor haar leden, die gekoppeld wordt aan
de voorgeschreven Algemene Leden Vergadering. Door deelname van de vereniging aan
de herdenking op 4 mei in Loenen en het ere-couloir op de Dam, alsmede de deelname
aan het defilé in Wageningen op 5 mei, de Nederlandse Veteranendag in juni en het erecouloir op Prinsjesdag, draagt de vereniging positief bij aan de perceptie van de Nederlandse samenleving t.a.v. veteranen.
(18) VOMI
Binnen de VOMI worden veelvuldig bijeenkomsten georganiseerd door zowel de Indië
als de Nieuw Guinea veteranen. Namens de VOMI hebben de heren W. Patist en Th.
Rump deelgenomen aan de Werkgroep van het project nuldelijn en in de uitvoering van
het concept nuldelijn en kameraadschappelijke ondersteuning. Daar waar mogelijk wordt
door de oudere veteranen bijgedragen aan de positivering van de perceptie van de Nederlandse samenleving t.a.v. veteranen, zowel als organisator en als deelnemer.
(19) Vereniging van Oud Pontonniers & Torpedisten
Nihil opgave ontvangen.
SPEERPUNT 5, NAAR ĖĖN INTEGRAAL VETERANENSYSTEEM
Doel: komen tot een integraal veteranensysteem waarin het VP participeert.
Om dit doel te realiseren bestonden de activiteiten van het DB in 2011 uit:
a. Bijdragen aan de totstandkoming van het Defensie veteranenbeleid (2011-2015), de
veteranennota, evaluatie van het veteranenbeleid (2006-2010) en aan de
veteranenwetgeving.
b. Het verder uitwerken en uitdragen van de basisgedachte van één integraal
veteranensysteem bij de doelwitorganisaties, de politiek en bij de nevengeschikte
organisaties van het VP en de bonden teneinde draagvlak te krijgen voor een
implementatie na 2011.

24

BESTUUR
De Stichting Veteranen Platform, is opgericht als stichting op 2 mei 1989 en is gevestigd:
Amethisthorst 20, 2592 HN te Den Haag.
Het bestuur van het VP was in 2011 als volgt samengesteld:
Een Dagelijks Bestuur, het DB, bestaande uit:
Voorzitter
L. Noordzij
Vice voorzitter
A. Lok
1e Secretaris
F.E. Rondel
2e Secretaris
S.A.M. Wulffaert
Penningmeester
Th. R.L Luijckx
Het DB werd in haar taken bijgestaan door een Directeur VP, mevr Mr. E.M. Brokking, een
part-time administratieve kracht mevr Anke van Werkhoven, een (communicatie)adviseur, de
heer Mat Herben en door de Commissie (na)Zorg o.l.v. de heer M. Hoejenbos;
en
een Algemeen Bestuur, het AB, bestaande uit één afgevaardigde per aangesloten
vereniging/organisatie.
DOELSTELLINGEN VP
Het VP heeft als doelstelling namens en in samenwerking met de bij het VP 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 VP, 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 VP werd gevormd door vertegenwoordigers van de 42 aangesloten
veteranenorganisaties (zie bijlage 1). Deze organisaties vertegenwoordigen tezamen circa
70.000 Nederlandse veteranen (enkelvoudige lidmaatschappen).
Het AB vergaderde vijf keer gedurende het verslagjaar. In deze vergaderingen werd een
veelheid van onderwerpen behandeld, waarvan een aantal reeds is vermeld onder de kop
Jaarplan 2011. Door goede schriftelijke voorbereiding en informatie konden gedurende het
verslagjaar de noodzakelijke besluiten worden genomen en werd slagvaardig opgetreden.
Het AB heeft op 22 september 2011 ingestemd met een nieuw Huishoudelijk Reglement.
In dit nieuwe HR zijn ook nieuwe aangescherpte criteria opgenomen voor het lidmaatschap
van het VP. De AB-leden zijn in 2011 tussen de vergaderingen door, tweemaal gevraagd om
schriftelijk hun mening te geven. Het betrof de onderwerpen toekomstvisie Nationaal Indië
Monument Roermond en deelname KOVOM aan het bevrijdingsdefilé in Wageningen.
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Aanvraag lidmaatschap Veteranen Platform
Met ingang van 1 januari 2011 is tot het VP toegetreden de Landelijke Vereniging Veteranen
Geneeskundige Diensten.

heeft het lidmaatschap van het VP
De Johan Willem Friso Vereniging
aangevraagd. Het toelatingsgesprek heeft op 27 september plaats gevonden en het AB heeft
ingestemd met het lidmaatschap per 1 januari 2012.

Het Politie Veteranen Platform
heeft eveneens het VP gevraagd om zich als
organisatie bij het VP te mogen aansluiten. Het toelatingsgesprek heeft op 8 december plaats
gevonden. Het DB heeft het AB geadviseerd het lidmaatschap per 1 januari 2012 te laten
ingaan. In maart 2012 zal hierover door het AB worden beslist, waardoor het aantal
aangesloten organisaties dan op 44 komt.
Beëindigen lidmaatschap van het Veteranen Platform
In 2011 heeft geen van de aangesloten organisaties haar lidmaatschap van het Veteranen
Platform beëindigd. De Stichting Veteranen 5-5-R.I heeft aangegeven zich in 2012 bij de in

oprichting zijnde Vereniging Regiment Infanterie Oranje Gelderland (RIOG)
aan te willen sluiten onder gelijktijdige terugtreding uit het VP.
Bureau Stichting Veteranen Platform
Het bureau van het VP werd ook in 2011 weer bezet door mevr mr. E.M. Brokking, directeur
Veteranen Platform. Naast de administratieve ondersteuning van zowel het DB als AB
handelde het bureau VP alle binnenkomende berichten af, zowel schriftelijk als telefonisch.
Het bureau VP 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 VP. De directeur VP werd in 2011 (twee dagen
per week) ondersteund door een administratief medewerker, mevr Anke van Werkhoven.
Dagelijks Bestuur Stichting Veteranen Platform
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 is naar de
AB leden verzonden.
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Eindejaarsbijeenkomst
Naast de AB en plv AB leden was er ook een aantal genodigden en diverse vertegenwoordigers van de Krijgsmachtdelen aanwezig. Tijdens de bijeenkomst, die in het teken stond van
het afscheid nemen van vertrokken AB leden, een terugblik op 2011 door de voorzitter VP, de

en een lezing door de heer
uitreiking van de Ted Meinesprijs
M.P.M.Holtackers (CDA), werd de Ted Meinesprijs toegekend aan de heer Wim Elgers.

De bijbehorende oorkonde met cheque zal in maart 2012 door
Ted Meines aan de heer Elgers worden overhandigd. Dit omdat de heer Elgers ten tijde van de
eindejaarsbijeenkomst in het buitenland verbleef. Mevr Angelien Eijsink (PvdA) moest helaas
wegens omstandigheden haar geplande lezing over de veteranenwet afzeggen.
Financiën
Mede dankzij de subsidies van het Ministerie van Defensie en het V-Fonds, is het VP in staat
haar doelstellingen op het gebied van belangenbehartiging voor alle Nederlandse veteranen op
een waardige wijze gestalte te geven en te realiseren.
In 2011 werd een sluitende begroting gepresenteerd door de penningmeester.
De financiële vastlegging over 2011 is door de penningmeester opgemaakt en door zorg van
de Accountantsfirma Mazars gecontroleerd en goed bevonden op 5 maart 2012.
Folder beleidsplan
Het bestuur heeft een brochure laten vervaardigen waarin de kernboodschappen van het
Beleidsplan zijn opgenomen. De folder is aanvullend op de reeds bestaande algemene folder
en kan worden gebruikt voor voorlichtingsactiviteiten van het VP.

Nederlandse Veteranendag
Op 25 juni 2011 is voor de zevende keer de Nederlandse Veteranendag gehouden. Het VP
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 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.

27

Reüniefaciliteiten
In 2011 is de nieuwe Raamregeling Reüniefaciliteiten binnen het DAVDO geëvalueerd.

Website
De hoofdlijnen van het beleid op het terrein van PR&V worden regelmatig bijgesteld. De
eigen website van het VP, onder de naam http://www.veteranenplatform.nl maakt de
verspreiding van nieuws over en voor veteranen makkelijker en sneller. Desondanks wordt de
website naar het gevoel van het AB nog onvoldoende geactualiseerd. Dit aspect zal samen
met de versterking van de communicatie in de komende jaren extra aandacht krijgen.
Het Bureau VP kan ook digitaal worden bereikt via info@veteranenplatform.nl. Deze
mogelijkheid om contact te krijgen met het VP wordt steeds vaker gebruikt en wordt zowel
door het VP als gebruikers als positief ervaren.
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 VP 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 de begeleiding van deze erecouloirs
van het VP zijn door de directeur VP 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:

19 april
04 mei

herdenking bij het monument Kamp Amersfoort
Nationale Herdenking te Amsterdam en dodenherdenking op het Ereveld

te Loenen,
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herdenking voor de vaarplichtige Koopvaardij in Rotterdam ,
herdenking van Marinepersoneel in Den Helder, herdenking op de Grebbeberg

in Rhenen;
05 mei

Nationale Herdenking Capitulaties 1945 te Wageningen;

18 mei
29 mei

herdenking bij het Franse Monument in Kapelle
Memorial Day te Margraten;

31 mei

Jaarlijkse herdenking voor de gevallenen in Korea bij het monument in
Schaarsbergen;
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15 augustus

Jaarlijkse herdenking bij het Indisch monument te Den Haag,

Jaarlijkse herdenking voor de gevallenen van de Koninklijke

Marine in Den Helder,
03 september Herdenking Gevallen Militairen 1945-1962 bij het Indië monument te

09 oktober

Roermond;
Dodenherdenking Regiment Stoottroepen Prins Bernhard te Beneden Leeuwen;

13 november Herdenking Canadezen in Apeldoorn;
07 december Herdenking Gevallenen 1 Divisie “7 December” te Schaarsbergen

30

Het VP 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 VP verbonden organisaties.
Ook werden commando-overdrachten van militaire autoriteiten, alsmede de overgave van
functies bij burgerautoriteiten bijgewoond, indien deze militaire- of burger autoriteiten een
verbinding hadden met het VP.
EVENEMENTEN
Veteranendagen 2011
De veteranendagen waren in 2011 op:
09 juni
bestemd voor alle veteranen van de Koninklijke Marine
07 september
bestemd voor alle veteranen van de militaire luchtvaart verzorgd door
de Koninklijke Luchtmacht
28 september
bestemd voor de doelgroep veteranen van WO-2, Nederlands-Indië,
Korea en Nieuw-Guinea van de Koninklijke Landmacht
30 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
2011 was het eerste jaar waarin het Beleidsplan 2011-2015 van het VP in uitvoering is
gegaan. Zowel het DB als het AB zijn voortvarend en over de volle breedte begonnen om het
ambitieuze en veelomvattende plan te realiseren. De vele doelen die zijn geformuleerd, zijn
echter niet in 2011 alleen te realiseren, ook in de komende jaren zal nog een grote inspanning
door het gehele VP moeten worden geleverd. Daarbij is het van groot belang om voor de
geloofwaardigheid van het VP naar haar omgeving toe visie, eendracht en kracht te tonen.
Omdat subsidies voor het VP vanwege de recessie eerder zullen afnemen dan toenemen, zijn
goed omschreven, realistische doelen, goede contacten, een uitstekende communicatie en het
stellen van prioriteiten in de realisatie van deze doelen van groot belang. Daaraan zal dan ook
in 2012 veel aandacht worden besteed. De prioriteit zal met name liggen bij het realiseren van
een nuldelijnsveteranenhelperssysteem. Het is zaak het momentum van de in 2011 in gang
gezette activiteiten bij dit speerpunt, te handhaven. Mogelijk kan in 2012 al met een pilot
regio nuldelijn worden gestart.
Door het van kracht worden van de veteranenwet begin 2012, komen er vanwege de
verruimde definitie, in één keer ca. 30.000 veteranen bij. Hier ligt een unieke kans voor het
VP om deze, veelal jonge, veteranen nog voor hun dienstverlating te vinden, te binden en te
boeien. De bijdrage van het VP (en het VI) aan de zgn. inhaalslag, is hiervoor een belangrijk
middel. Dit kan echter alleen goed functioneren met een gezamenlijke inspanning in de vorm
van een sprekerspool van DB en AB.
In 2012 zullen naar verwachting 44 veteranenverbanden lid zijn van het VP. Daarmee lijkt het
maximum aantal leden te zijn bereikt. Na 2012 zal het aantal leden afnemen door het
geleidelijk opheffen van verbanden van m.n. oude veteranen en door het samengaan van
veteranenverbanden. Niettemin blijft het VP in de komende jaren vol overtuiging en met inzet
en enthousiasme de belangen van ca. 70.000 Nederlandse veteranen behartigen.
L. Noordzij
Voorzitter

F.E. Rondel
Secretaris
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Bijlage bij het Jaarverslag 2011
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 van 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
42. Landelijke Vereniging Veteranen Geneeskundige Diensten
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