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HET VETERANENPLATFORM  
 

Van, Voor en Door Veteranen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Stichting Veteranen Platform (VP) is in 1989 tot stand gekomen als koepelorganisatie van 

bestaande veteranenorganisaties, teneinde gezamenlijk de algemene belangen van Nederlandse 

veteranen te behartigen in de meest ruime zin. Het VP is een belangrijke gesprekspartner van de 

overheid en andere relevante organisaties met betrekking tot de ontwikkeling en instandhouding van 

een consistent Nederlands veteranenbeleid. Eind 2012 waren 45 veteranenorganisaties bij het VP 

aangesloten, met samen meer dan 70.000 veteranen. 

 

Deze belangenbehartiging wordt onder meer gestalte gegeven door een initiërende en coördinerende 

rol te vervullen bij: 

 het in stand houden, verbeteren en intensiveren van het Nederlandse veteranenbeleid door 

overleg met doelwitorganisaties (met als belangrijkste het Ministerie van Defensie en het 

vfonds), de politiek en de militaire bonden. 

 het bevorderen van de maatschappelijke erkenning, waardering, herkenning en (na)zorg van de 

veteranen in de Nederlandse maatschappij. 

 het overleg en samenwerking met instanties in binnen- en buitenland op het gebied van de 

materiële en immateriële belangen van veteranen en van belangenbehartiging van veteranen. 

 

De belangrijkste partners van het VP zijn het Veteraneninstituut (Vi) dat zich toelegt op de 

uitvoering van het veteranenbeleid dat door het Ministerie van Defensie is opgesteld, de Stichting 

Nederlandse Veteranendag die zich specifiek richt op de bevordering, erkenning en waardering van 

Nederlandse veteranen, en het Nationaal Fonds Voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) dat 

een aantal belangrijke projecten van het VP subsidieert.  
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ALGEMEEN 

In dit jaarverslag 2012 leggen zowel het Dagelijks Bestuur (DB) als het Algemeen Bestuur (AB) 

van de Stichting Veteranen Platform (VP) gezamenlijk verantwoording af over de voortgang van het 

VP-beleidsplan 2011-2015.  

 

JAARPLAN 2012 = ACTIVITEITENPLAN 2012 

Gedurende de VP-beleidscyclus 2011-2015, vormt 2012 het tweede opeenvolgende jaar waarin 

ambities die in het beleid zijn vastgelegd, worden gerealiseerd. In de praktijk betekent dit voortgaan 

op de activiteiten uit het Beleidsplan 2011-2015. Verspreid over een periode van vijf jaar wordt er 

naar gestreefd om alle beschreven en door het VP-AB geaccepteerde ambities te realiseren. 

 

De kerntaak van het VP, de belangenbehartiging van de aangesloten leden en hun achterban, wordt 

geconcretiseerd door de vijf speerpunten in het beleidsplan te realiseren. De voortgang van de 

realisatie van deze speerpunten komt steeds terug in de respectievelijke jaarverslagen.   

 

SPEERPUNT 1,  HET VP VOORBEREID OP DE TOEKOMST 

 

Doel van dit speerpunt is het VP beter op de kaart te zetten en haar interne en externe 

meerwaarde te verhogen. 

 

Dit speerpunt is verdeeld in een aantal deelonderwerpen. 

 

1. Intensiveren interne- en externe meerwaarde 

In 2012 is veel aandacht door het DB-VP besteed aan het extern verstevigen van de positie van het 

VP, met name door intensivering en verbetering van bestaande contacten en door het leggen van 

nieuwe contacten. Verder door het leveren van (beleids)bijdragen aan andere organisaties en 

instituten die voor veteranen van belang zijn, zoals het Ministerie van Defensie, het Veteranen 

Instituut, het Comité Nederlandse Veteranendag, het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 

1945 Wageningen en het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Tenslotte is de communicatie richting de 

defensiewoordvoerders van de politieke partijen geïntensiveerd en heeft het VP zich meer naar de 

samenleving toe gepresenteerd. 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 in 2012 met kracht voortgezet. Intensiveren van de interne contacten vond ook plaats 

tijdens DB- en AB- vergaderingen, waarin de vijf speerpunten van het beleidsplan steeds centraal 

stonden. AB-leden zijn betrokken bij meerdere studies en het DB heeft getracht beter invulling te 

geven aan het faciliteren van AB- leden. 

 

2. Intensiveren externe contacten  

a. Minister-President    

Op 15 februari heeft de voorzitter VP tijdens een gesprek met een zestal  

veteranen en  Minister-President drs. M. Rutte de organisatie,  werkwijze 

en het beleid van het VP toegelicht.  

 

 

 

b. Defensiewoordvoerders politieke partijen.     
Door de val van het kabinet en de daarop volgende verkiezingen op 12 

september is er  binnen de politieke partijen een aantal nieuwe 

woordvoerders op Defensiegebied benoemd. Met de 

defensiewoordvoerders van enkele politieke partijen (m.n. VVD, PvdA, 

CDA) is geregeld contact waarbij over het VP  beleidsplan en over actuele 

onderwerpen zoals de  Veteranenwet en het veteranenbesluit is gesproken. 
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c. Ministerie van Defensie (HDP, Hoofd Bureau Veteranen, DAVDO).     

In 2012 was er ten minste wekelijks mondeling en/of schriftelijk contact 

met (medewerkers van) de HDP. Naast formeel overleg is er ook 

veelvuldig informeel overleg geweest, onder meer  m.b.t. bijdragen aan de 

Veteranennota en het Veteranenbeleid Defensie 2011-2015. Onderwerpen 

die aan de orde zijn geweest: actuele ontwikkelingen Defensie (o.a. 

reorganisaties, bezuinigingen,VP-budget), actuele ontwikkelingen m.b.t. 

veteranen, veteranenbeleid, nuldelijnsondersteuning, de veteranenwet en 

het veteranenbesluit en tientallen aspecten m.b.t. erkenning, waardering en 

zorg.  

 

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. Anderzijds hebben AB leden gelegenheid vragen te stellen 

aan het Ministerie van Defensie en daarop direct antwoord te krijgen. 

     

In 2012 is als toehoorder zes keer deelgenomen aan het Decentraal Afstemmingsoverleg 

over Veteranenzaken met Defensie Onderdelen (DAVDO). Daardoor werd goed inzicht 

verkregen in hoe de zes defensie-onderdelen omgaan met veteranenaangelegenheden en 

werd de mogelijkheid geboden om door het geven van adviezen in een vroeg stadium van de 

uitvoering bij te sturen. In dit overleg is ondermeer gesproken over het veteranentenue, 

diverse soorten toegangspassen en de veteranenpas, de gevolgen van de verruiming van de 

definitie van veteraan, Regeling Dienstverlaten, Raamregeling Reüniefaciliteiten, aanpassing 

Banquetingmap Paresto, de zilveren roos voor partners van veteranen (inhaalslag veteranen 

vóór 1992), veteranenwet en veteranenbesluit, begraafplaats voor veteranen in Loenen, 

reorganisatie HDP tot DPOD, ereschulden en de Taptoe in Ahoy.       

   

d. Nederlandse Samenleving.      
Presenteren van het VP op grote manifestaties om 

naamsbekendheid te verhogen en informatie te 

verstrekken is ook in 2012 weer ingevuld door een 

VP- informatiestand op de Nederlandse 

Veteranendag in Den Haag op 30 juni  en door een 

gezamenlijke informatiestand  VI/CNVD/VP op de 

50 Plus Beurs in de Jaarbeurshallen in Utrecht (11-

16 september). De belangstelling van 50- plussers 

voor veteranen bleek ook in 2012 weer aanzienlijk, 

per beursdag is met ca. 250 bezoekers gesproken.  

Op zaterdag 15 september is een speciaal programma voor veteranen georganiseerd met 

gratis toegang voor veteraan en partner. De film, dans- en muziek, voordrachten en de loterij 

vielen bij de ca.1500 bezoekers van dit evenement zeer in de smaak. 

 

e. Geüniformeerden / risicoberoepen.  
Politie, Brandweer, Douane, GGD  

Nu de Veteranenwet is aangenomen, raken ook andere risicoberoepen zoals politie, 

brandweer, douane en GGD personeel steeds meer geïnteresseerd om ook erkenning, 

waardering en zorg te regelen en ontvangen zoals veteranen van defensie. Het VP staat open 

voor het delen van kennis en ervaring die de leden van het VP in de loop van tientallen jaren 

hebben opgedaan. Het Politie Veteranen Platform (PVP) is lid geworden van het AB-VP  per 
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1 januari 2012. Er is verder geregeld contact tussen voorzitter VP en Directeur Haagsma van 

de Stichting Waardering Erkenning Politie.  

 

f. Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds).  

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. Ook dit jaar zijn er weer 

diverse gesprekken gevoerd over de toekenning van budgetten aan 

het VP, uitbreiding van de coördinerende rol van het VP op het 

gebied van subsidieverstrekking voor erkenning en waardering aan 

AB-VP leden, verdere professionalisering van het VP, de financiële  

situatie van de WVF, de financiering van een nuldelijns ondersteuningssysteem, de evt. 

verhuizing  naar Doorn, begraafplaats voor veteranen in Loenen, Taptoe in Ahoy, het beleid 

van het vfonds en de consequenties voor het VP, het Politie Weerbaarheids Centrum in 

Doorn, de BNMO en de Basis in de komende jaren. In 2012 heeft hierover vier maal 

formeel en veelvuldig informeel overleg tussen het vfonds en het DB-VP plaats gevonden. 

Ook in 2012 heeft het VP een projectsubsidie ontvangen van het vfonds voor het versterken 

van de communicatie en voorlichtingsuitingen van het VP. 

 

g. Internationale contacten. 

(1) Internationale veteranenorganisaties   

World Veterans Federation (WVF)  

 

In oktober 2012 is de Voorzitter van de BNMO, lgen cav b.d. R.P.F. 

Seijn, penningmeester geworden van de WVF. Zijn taak is vooral om 

binnen vijf jaar de WVF weer financieel gezond te maken.  

Maatregelen die daartoe worden genomen zijn de terugbetaling aan het vfonds (als 

opvolger van de SFMO) van de lening van M€ 1,7 (eind 2012 geschied), de verkoop 

van het kantorenpand van de WVF in Parijs (geschatte opbrengst M€ 1,3) en 

vervolgens opereren vanuit een huurpand in Parijs, het innen van achterstallige 

contributie en het vinden van sponsors en donoren voor de aangepaste strategische 

activiteiten. Nu de eerste positieve resultaten merkbaar worden, is de discussie over 

het lidmaatschap van het VP weer actueel en deze zal daarom in 2014 opgestart 

worden.   

 

(2) 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 mede 

daardoor (thans) niet of moeilijk benaderbaar. 

Echter ook zij hebben behoefte aan informatie 

over de ontwikkelingen in Nederland met 

betrekking tot veteranenverenigingen, het 

veteranenbeleid, het Nederlandse veteranenveld 

en overige wetenswaardigheden over erkenning, waardering en zorg.  

 

De op 10 november 2011 door het AB-VP benoemde commissie, met leden uit het 

AB-VP, heeft op 20 september 2012 aan het AB-VP gerapporteerd hoe hier (beter) 

invulling aan kan worden gegeven. Het AB heeft de in het eindrapport vermelde 

conclusies en aanbevelingen overgenomen en zal deze in samenwerking met het 
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Veteranen Instituut en het ministerie van Defensie in 2013 nader uitwerken en 

realiseren. 

 

h. Contacten met uitvoeringsorganisaties 

(1) Stichting Veteraneninstituut  (sVI)    

 

 

 

 

 

Gestructureerd overleg over veteranenonderwerpen van gemeenschappelijk belang 

tussen het DB-VP en de Raad van Bestuur van het VI, heeft in 2012, conform 

planning, twee maal plaats gevonden. Daarnaast is er vrijwel dagelijks mondeling of 

schriftelijk contact tussen het VP en het VI over een veelheid aan onderwerpen op het 

gebied van erkenning, waardering en zorg. 

 

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 tijdens de 50-Plus Beurs in Utrecht. In  2012 is er een begin gemaakt met 

gezamenlijk voorlichting geven aan militairen die afzwaaien, over het belang van 

actief veteraan zijn en te  blijven.  

 

  (2) Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV).      

Conform planning heeft twee maal overleg van de klankbordgroep 

plaats gevonden. Gesproken is over ontwikkelingen binnen het 

LZV, de kwaliteit van de LZV-keten (o.a. de CQ index), de 

afstemming met het nuldelijnsinitiatief en de evaluatie van het LZV 

in 2013. 

 

De begeleidingsgroep ontwikkeling Consumer Quality Index (CQI)  is twee keer in 

vergadering bijeen geweest om te spreken over de concept vragenlijst 

klanttevredenheid van veteranen-cliënten in de LZV-keten en over de resultaten van 

deze uitgezette en terug ontvangen vragenlijsten. Er is een begin gemaakt met de 

vragenlijsten over het LZV voor een steekproef uit de totale veteranenpopulatie die 

in 2013 zal worden gehouden. 

 

  (3) Klantenraad Stichting '40 -'45         

De klantenraad is twee keer in Oegstgeest bijeen geweest. 

Onderwerpen die aan de orde kwamen waren het uitwisseling van 

ervaringen met andere organisaties die te maken hebben met 

personen met psychische trauma's (o.a. Vluchtelingen Hulp 

Nederland, politie, Joodse gemeenschap) onder meer met 

betrekking tot het vraagstuk hoe om te gaan met het grensvlak 

buddy support en professionele hulp.  

         

(4) Comité Nederlandse Veteranendag   

Het comité is vier keer bijeen geweest. Onderwerpen die aan de 

orde gekomen zijn: voorbereiding en evaluatie veteranendag 

2012, ontwikkelen toekomstvisie CNVD, financiële aspecten, 

 

 

 

 



7 

 

voorbereiding veteranendag 2013. Door het VP worden 

ondersteunende werkzaakheden voor het comité verricht 

(uitnodigingen, deelnemers defilé Nederlandse veteranendag). 

Daarnaast wordt in een gezamenlijke stand met VI en SNLVD 

deelgenomen aan de 50 plus beurs in de Jaarbeurs in Utrecht.  

Ook in 2012 was het VP op de Nederlandse veteranendag weer met een 

promotiestand aanwezig op het Veteranen Plaza op het Malieveld. 

 

(5) De Basis      

 

 

 

 

Er heeft twee keer overleg plaats gevonden met de BNMO en de Basis m.b.t. de 

financiering nuldelijn en zorg in het algemeen, de blauwdruk nuldelijn, de relatie met 

het vfonds, de nieuwbouw, de verhuizing van het VP naar Doorn en de 

toekomstplannen van de Basis. 

 

(6) Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 Wageningen      

Het VP is d.m.v. de vice voorzitter vertegenwoordigd in het NCHC.     

De voorzitter VP treedt daarnaast op persoonlijke titel op als parade 

commandant bij het Bevrijdingsdefilé op 5 mei.  

 

 (7) Nationaal Comité 4 en 5 mei  

         

Het VP heeft in 2012, evenals in voorgaande 

jaren, samen met het VI het erecouloir bij de 

Nationale herdenking op 4 mei op de Dam in 

Amsterdam verzorgd. Bij deze herdenking 

hebben vz-VP en de heer Aarts (vz VNNGM/ 

FIM), namens de veteranen en het personeel 

van de koopvaardij een krans gelegd. 

 

i. Contacten met vakbonden    

Omdat het VP als collectieve belangenbehartiger van veteranen en de bonden met hun eigen 

verantwoordelijkheid met betrekking tot de behartiging van veteranenbelangen elkaar 

aanvullen, is samenwerking in het belang van de veteranen gewenst. Helaas hebben in het 

verleden zowel de ACOM als de AFMP besloten hun lidmaatschap van het VP op te zeggen.  

Activiteiten om beide bonden te stimuleren om weer lid te worden, hebben ertoe geleid dat 

de AFMP per 1 januari 2013 weer als lid is toegetreden. Gesprekken met de ACOM over een 

mogelijk hernieuwd lidmaatschap worden in 2013 voortgezet. 

 

3. Verhuizing naar Doorn 

Nadat het vfonds medio 2012 had toegezegd om voor drie jaar het verschil 

in huurprijs tussen de locatie Amethisthorst in Den Haag en de nieuwbouw 

bij de Basis in Doorn te willen bijpassen en ook de eenmalige verhuis- en 

inrichtingskosten te willen dragen, heeft het AB-VP met meerderheid van 

stemmen ingestemd met de verhuizing terug naar Doorn eind 2013. Dit 

vanwege het feit dat het AB van mening is dat het VP daar moet worden  

gesitueerd, waar zij het beste haar taak, de belangenbehartiging van de Nederlandse veteranen, kan 

uitvoeren.  
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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. Dit geldt ook voor de VP- website. Inmiddels is de heer Mat Herben  

aangetrokken om als adviseur voor het VP op te treden waarbij ook dankbaar gebruik 

gemaakt wordt van zijn kennis op het gebied van communicatie. Een zoekslag onder de AB-

leden en hun achterban d.m.v. een wervingsadvertentie heeft helaas geen succes gehad, 

ondanks dat er voor een (part-time) communicatiedeskundige een beperkte vergoeding 

beschikbaar is. 

 

  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 gegeven. Het voornemen is om  

in de komende jaren zo mogelijk een actiever mediabeleid te realiseren. Daarbij moet 

worden onderzocht of er naast de voorzitter als formele vertegenwoordiger van het VP 

behoefte is aan een vaste mediapersoonlijkheid die in voorkomend geval veteranenzaken in 

de media kan toelichten. 

 

  c.    Internet/sociale netwerken 

terwijl het aantal oude veteranen afneemt, neemt het aantal jonge veteranen, mede door de 

verruiming van de definitie van veteraan in de Veteranenwet, toe. Het is van groot belang 

deze jonge veteranen te vinden, zo mogelijk te binden in veteranenverbanden, te (blijven) 

boeien en te ondersteunen. Zij hebben echter andere behoeftes dan de oude veteranen. Zij 

zijn meer op sociale netwerken actief dan in bijeenkomsten van veteranenverenigingen. Om 

met hen in contact te komen, hen te informeren over veteranenzaken, hen te activeren tot 

deelname aan veteranenactiviteiten en hen zo nodig te ondersteunen bij problemen, is 

gebruik van sociale netwerken door verenigingen een "must". De door het AB-VP ingestelde 

commissie "Sociale netwerken" heeft op 20 september 2012 haar eindrapport aan het AB-VP 

gepresenteerd. De conclusies en aanbevelingen zijn door het AB-VP overgenomen. Onder 

verantwoording van de voorzitter van de commissie, de heer S. Duine (NUV) zullen in 2013 

de aanbevelingen verder worden uitgewerkt en gerealiseerd. 

 

  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). Door ziekte (vanaf oktober 2012) kan hier echter voorshands geen invulling aan  

          worden gegeven. 

 

  e.  Buitenland 

In het VP-beleidsplan 2011-2015 is de behoefte aan een bestuurslid dat zich bezig houdt met 

Nederlandse veteranen in het buitenland vermeld. Door de aanbevelingen van de commissie 

"Nederlandse veteranen in het buitenland" te realiseren, blijven de werkzaamheden zodanig 

beperkt dat een aparte functionaris voor deze doelgroep niet noodzakelijk is. 

 

5. Ondervertegenwoordiging jonge veteranen in DB en AB 

Binnen het AB en DB zijn nauwelijks "jonge" veteranen vertegenwoordigd. Onder " jong" wordt 

hier verstaan veteranen die nog in actieve dienst zijn of in de burgermaatschappij werkzaam zijn en 

dus nog niet met FLO of gepensioneerd zijn. Naar schatting gaat het hier om een groep van ca. 

75.000 veteranen en dat is een substantieel deel van de totale populatie van ca. 135.000 veteranen. 

Zij worden echter niet of onvoldoende vertegenwoordigd door veteranen-leeftijdsgenoten. Daardoor 

wordt hun stem nog onvoldoende gehoord en wordt wellicht onvoldoende rekening gehouden met 
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hun specifieke behoeften en wensen. Omdat het VP er is voor alle veteranen, is het daarom zeer 

gewenst dat zowel in het AB als in het DB meer "jonge" veteranen bestuursfuncties gaan vervullen. 

Ook in 2012 is dit helaas nog niet gelukt.  

    

6. Faciliterende functie richting AB leden 

    a.  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 veteranenzaken te gaan  

geven aan militairen die op het punt van afzwaaien staan. Ook zal in 2013 worden 

aangevangen met een inhaalslag, d.w.z. dat voorlichting over veteranenzaken zal worden 

gegeven aan de nog actief dienende veteranen van de vier defensie-onderdelen. 

            
    

                 
  

         

    b.  Coördineren opleidingen nuldelijnondersteuning. 

Er heeft tot eind augustus in de Stuurgroep Buddysupport drie keer overleg plaats gehad met 

het VI, de BNMO en de Basis m.b.t. het opzetten van een landelijk dekkend 

nuldelijnshelpers systeem en de daarvoor noodzakelijke opleiding van nuldelijnshelpers, 

afkomstig uit de AB-organisaties. 

M.i.v. 15 augustus heeft de Projectleider Nuldelijn deze activiteiten binnen het project 

nuldelijn onder regie van het VP, voortgezet (zie speerpunt 2)  

 

   c.  Subsidies van het vfonds. 

Er hebben in de loop van het verslagjaar vijf gesprekken plaats gehad met het Fonds voor 

Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds). M.i.v. december 2012 is de naam van dit fonds 

gewijzigd in Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds). Gesproken is over 

afschaffing van de zgn. 75 %-regeling, de financiering van het nuldelijns 

veteranenondersteuningsysteem (inbegrepen van de projectorganisatie) voor een periode tot 

(voorshands) 2016, de beleidswijzigingen van het vfonds en de consequenties voor de 

subsidiëring van veteranenverenigingen en veteranenactiviteiten, de voorgenomen 

verhuizing van het bureau VP naar Doorn, het juridisch loket, de subsidie aan het Politie 

Weerbaarheidsinstituut en de samenwerking van het VP met dit instituut. Zie ook speerpunt 

2. 
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 d. Representatie lidorganisaties bij nationale en internationale evenementen, activiteiten, 

plechtigheden en in (overleg)fora. 

 

Ten minste één lid van het DB heeft op de volgende data het AB vertegenwoordigd: 

januari: 

05 Nieuwjaarsreceptie Bronbeek     Arnhem 

14 Onthulling Drents veteranenmonument    Assen 

18 Comité Nederlandse Veteranendag (CNVD)    Den Haag 

25 Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds)   Den Bosch 

 30 Uitvaart L. van Alphen (AB-lid OVW Bat Engeland/Schotland) Nieuwe Tonge 

 

februari: 

 07 Stuurgroep Buddy Support      Doorn 

 09 Vfonds         Leusden  

 15   Decentraal afstemmingsoverleg veteranenzaken  

defensie-onderdelen (DAVDO)     Doorn 

 16 Missie Volbracht, website VI      Utrecht 

27 Herdenking slag in de Javazee     Den Haag 

 29 Jubileum KNV ”Ons Leger”      Den Haag 

 

maart: 

 01 Comité Uitvoering Veteranenzaken (CUV)    Doorn 

 06 Vfonds         Amsterdam 

 22 Uitvaart G. van Empelen (AB-lid BOSS)    Eindhoven 

 26 Martin Zijlstra lezing, Veteranen Instituut    Den Haag 

 27 Nationaal Comité 4 en 5 mei (NC 4+5mei)    Amsterdam 

29 Nationaal Comité Herdenking Capitulatie (NCHC)   Wageningen  

 

april: 

 03 Stuurgroep Buddy Support      Doorn 

 18 DAVDO        Doorn 

19 Herdenking Kamp Amersfoort     Amersfoort 

24 Vfonds         Leusden 

25 Politie Weerbaarheids Instituut     Doorn 

 

mei: 

 04 Nationale herdenking bij het monument op de Dam   Amsterdam 

 04 Herdenking Ereveld Loenen      Loenen 

 04 Herdenking Grebbeberg      Rhenen     

 04 Herdenking Vaarplichtig Koopvaardijpersoneel   Rotterdam 

 04 Herdenking omgekomen marinepersoneel    Den Helder 

 05 Bevrijdingsfestival       Wageningen                                       

05 Bevrijdingsconcert        Amsterdam    

            10 Herdenking Slag om de Residentie     Ypenburg 

 10 Concert Slag om de Residentie     Den Haag 

 13 Veteranendag CLas (missies na 1979)    Oirschot 

 15 Herdenking omgekomen Fransen in Nederland   Kapelle (Zld) 

 16 CNVD         Hilversum 

 27 Memorial Day USA       Margraten 

 31 Herdenking Nederlandse omgekomenen in Korea    Schaarsbergen 
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juli: 

 06 Veteranendag CZsk       Den Helder 

 07 Regionale veteranendag NW-Veluwe    Harderwijk 

 25 Begeleidingscommissie Consumer Quality Index (CQI)  Utrecht 

 

augustus: 

 08 Vfonds         Leusden 

15 Herdenking capitulatie Japan      Den Haag 

 15  Herdenking gevallenen KM      Den Helder 

 21 Stuurgroep Buddy Support      Doorn 

 

   september: 

     01 Herdenking Nationaal Indië Monument    Roermond 

 05 Veteranendag CLsk 

 12 DAVDO        Doorn 

 11-16 50+ Beurs               Utrecht 

 17 CNVD         Hilversum 

 22 Herdenking omgekomen Polen in Nederland   Driel 

 

oktober: 

 04 Veteranendag KMar       Apeldoorn 

 14 Herdenking omgekomen Stoters     Beneden Leeuwen 

 23 Projectgroep Nuldelijn      Doorn 

 24 Klankbordgroep Centrum ’45     Oegstgeest 

 25 de Basis        Doorn 

 30 Politie Weerbaarheids Instituut     Doorn 

 

 november: 

 02 VeteranenBeleidsOverleg MinDef (VBO)    Utrecht  

07 Veteranenconcert       Zwolle 

 11 Herdenking omgekomen Canadezen in Nederland   Apeldoorn 

 13 CQI         Utrecht 

 18 Herdenking omgekomen Duitsers in WO-2    IJsselsteyn 

 28 DAVDO        Doorn 

 28 CNVD         Hilversum 

 29 Afscheid (FLO) IGK/IdV, Lgen Cav Oostendorp   Hilversum 

 

 december: 

 07 Herdenking omgekomen leden eenheden onder  “7 December”  Schaarsbergen                                                                                                                                                                                           

                                   

     

SPEERPUNT 2, DE NULDELIJN ALS SPIL IN HET BELEID VAN HET VP 

 

Doel: Het komen tot een goed gestructureerd, landelijk dekkend veteranen 

nuldelijnondersteuningssysteem, waarin AB leden participeren om hun ambitie in deze te 

realiseren en waarbij het DB faciliteert. In dit systeem zal op termijn worden samengewerkt met 

Veteranen Ontmoetingscentra (VOC), een verzamelnaam voor veteraneninloophuizen, 

veteranencentra en mogelijk veteranencafees. 

 

Het is van groot belang bij veteranen te voorkomen dat een hulpvraag ontstaat en, als die toch 

ontstaat, de veteraan en/of zijn relatie snel de juiste hulp kan vinden. In beide situaties is het 
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welkom dat hij/zij ondersteuning krijgt aangeboden van de eigen directe omgeving, bestaande uit de 

werkgever , familie, vrienden en lotgenoten. Voor militairen in actieve dienst heeft de werkgever 

collegiale ondersteuning georganiseerd. Organisaties verenigd in het Veteranen Platform (VP), 

reünieverbanden, bonden, ontmoetingscentra en het Veteraneninstituut (Vi) verlenen 

(georganiseerde) nuldelijnondersteuning aan veteranen. 

De organisatie van de nuldelijnondersteuning aan veteranen is daarom een speerpunt in het 

beleidsplan 2011-2015 van het VP.  

 

Met de ‘Conferentie Nuldelijnszorg’ van 5 november 2010 en vervolgens de ‘Leusdenconferenties’ 

en het ‘Project Versterking Nuldelijnondersteuning Veteranen’ hebben het VP en het vfonds 

(Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) het initiatief genomen om structuur te 

brengen in de organisatie en financiering van de nuldelijnondersteuning aan veteranen. Dank zij de 

inspanningen van het DB-VP heeft het vfonds tot 2016 in beginsel € 245.000 per jaar voor de 

nuldelijnondersteuning aan veteranen beschikbaar gesteld. Dit bedrag is inclusief de 

nuldelijnondersteuning van de samenwerkende ontmoetingscentra. Het vfonds financiert daarmee 

niet langer separate particuliere initiatieven in de nuldelijnondersteuning aan veteranen, maar een 

totaalsysteem door tussenkomst van het VP.  

 

Als de belangenbehartiger van alle veteranen lag het voor de hand dat het VP de afstemming tussen 

alle nuldelijnsinitiatieven voor veteranen initieert en organiseert, en daarmee de regie voert over het 

landelijk dekkend Nuldelijnondersteuningssysteem Veteranen en de aansluiting daarvan op de 

dienstverlening en professionele hulpverlening. Ter ondersteuning van het DB-VP en op kosten van 

het vfonds heeft het VP een professionele projectleider in kunnen huren. De projectleider heeft 

opdracht gekregen de effectiviteit en efficiëntie van nuldelijnsinitiatieven voor een gezamenlijk 

gedefinieerde doelgroep te vergroten, door de kwaliteit van de initiatieven te bevorderen, op elkaar 

af te stemmen, en eenduidig en eenvoudig toegankelijk te maken in een kostenarm, landelijk 

dekkend en betrouwbaar nuldelijnsondersteuningssysteem, dat aansluit bij de behoefte van de 

doelgroep en de professionele hulpverlening. Tevens het systeem zo in te richten dat aan het einde 

van het project het Nuldelijnondersteuningssysteem Veteranen volledig is opgenomen in de 

organisatie van het VP en de lidorganisaties. 

Met het aantreden van de Projectleider is de Stuurgroep Buddy Support en onderliggende 

overlegstructuur komen te vervallen. 

 

De laatste maanden van 2012 heeft de projectleider met veel partijen in het veteranenlandschap 

individueel of in een bijeenkomst overleg gevoerd teneinde een gemeenschappelijk beeld te krijgen 

over de nuldelijnondersteuning aan veteranen en de aansluiting op de professionele hulpverlening. 

Tevens is er draagvlak gerealiseerd voor een Totaalsysteem Nuldelijnondersteuning Veteranen 

waarin de lidorganisaties van het Veteranen Platform en de Veteranen Ontmoetingscentra gaan 

samenwerken. 

 

Vervolgens zijn de bevindingen getoetst aan een Klankbordgroep bestaande uit een selectie van 

leden van het AB-VP. De Klankbordgroep heeft een belangrijke rol vervuld bij het uitvoerbaar 

maken van de plannen en de voorbereiding op de besluitvorming in achtereenvolgens het DB-VP en 

AB-VP.  

 

Het belang dat de lidorganisaties hechten aan het Project is gebleken uit de ingelaste vergadering 

van het AB-VP op 13 december 2012. Tijdens deze vergadering stemde het AB-VP in met de 

‘Hoofdlijnennotitie Succesvol samenwerken in een georganiseerd en versterkt 

nuldelijnondersteuningssysteem veteranen’ en daarmee de missie, visie en blauwdruk voor het 

Nuldelijnondersteuningsysteem Veteranen van het VP. Door het AB-VP zijn aanwijzingen gegeven 

voor de verdere uitwerking in een Convenant Nuldelijnondersteuning VP, een Klachtenreglement 

Nuldelijnshelpers VP, een Digitale Sociale Kaart Veteranen, de opleidingen voor nuldelijnshelpers 
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in de Klantenraad Professioneel Opleiden Nuldelijnshelpers en de afstemming met de overige direct 

betrokken partijen in het Afstemmingsoverleg Nuldelijnondersteuning Veteranen (de Basis, Arq, 

LZV, Vi, Sociaal-Juridisch Loket, ABP, vfonds en MINDEF).  

 

In het eerste kwartaal van 2013 wordt met de lidorganisaties die al in staat zijn een actieve rol te 

vervullen in het Nuldelijnondersteuningssysteem VP een ‘Kopgroep’ gevormd dat de ruggengraat 

gaat vormen van het systeem, waar de overige lidorganisaties in 2013 en begin 2014 op aan zullen 

sluiten.        

 

Van bovenstaande activiteiten is door de hieronder genoemde verenigingen/organisaties volgens 

hun opgave het volgende gerealiseerd:   

       

(1) Commando Stichting         

De Commandostichting heeft in afwachting van het komende beleid t.a.v. 

de nuldelijnsveteranenhulp op dit gebied geen nieuwe initiatieven 

ontplooid. De stand van zaken in 2011 (17 gecertificeerde 

nuldelijnshelpers) is gecontinueerd. Intern wordt door een commissie de 

ontwikkelingen van de VP-werkgroep “nuldelijn” gevolgd, zodat het 

nieuw op te stellen beleid binnen een korte termijn kan worden 

geïmplementeerd.         

        

(2) NOV   
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 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. 

 

(3) Nederlandse UNIFIL Vereniging (NUV)       

Er zijn een landelijk dekkend systeem van opgeleide nuldelijnshelpers, een 

bestuurslid dat hen aanstuurt, een ervaren adviseur voor ondersteuning van 

nuldelijnshelpers, de benodigde communicatiemiddelen en werkafspraken. Door 

terugkomdagen en informatie-uitwisseling, wordt de professionaliteit verhoogd. 

Leden maken langzaam aan gebruik van de opgerichte capaciteit.  

Gebleken is echter dat de genomen maatregelen niet genoeg zijn. Er is behoefte aan 

organisatorische integratie met andere activiteiten. Nuldelijnondersteuning als solo activiteit lijkt op 

een hulploket. Inbedding in de landelijke en regionale activiteiten van de vereniging is nodig. 

Buddy support komt zo tot zijn recht. In 2013 wordt een totaal pakket nuldelijnondersteuning 

aangeboden van informatie voor- en achteraf, de activiteit zelf, merchandising, 

nuldelijnondersteuning en financiële ondersteuning. 

         

(4) Stichting Benteng        

In afwachting van de resultaten van de VP Werkgroep Nuldelijnondersteuning 

wordt aan de Nuldelijnondersteuning invulling gegeven, tijdens de missie gerichte 

reünies, door Cn, GV-, en MDD functionarissen.  

     

 

    

(5) Stichting Reservisten Veteranen Nederland 
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De stichting betreft de verenigingen Veteranen (R) CIMIC en de AVRM. Momenteel zijn er twee 

opgeleide nuldelijns veteranenhelpers bij de stichting ter beschikking. De aangesloten verenigingen 

zijn aangespoord zorg te dragen voor voldoende nuldelijns veteranenhelpers. 

Alle leden van de aangesloten verenigingen behoren tot de categorie veteranen (zowel actieve 

militairen als ontslagen militairen) van recente missies. Het beleid en de activiteiten zijn daarom bij 

uitstek gericht op deze categorie. 

         

(6) Vereniging van Jonge Veteranen        

De selectie van nuldelijnsveteranenhelpers binnen onze vereniging gebeurt nu nog

 na een persoonlijke benadering van het AB-lid of door de coördinator nuldelijns  

veteranenhelper, op zeer korte termijn gaan wij ook via de website en de officiële 

Facebookpagina van de vereniging een oproep doen voor geïnteresseerden. Onze 

veteranenhelpers kunnen rechtstreeks benaderd worden door de hulpvrager, maar 

ook kunnen zij door de coördinator worden gevraagd om contact op te nemen met 

een hulpvrager. Daarbij is 75% van de veteranenhelpers actief op sociale media en

 kunnen daar waar nodig inspelen op zaken die zich daar afspelen. 

       

 

(7) Vereniging Nederlands Nieuw Guinea Militairen 1945-1962                                                                                          

In 2012 is door twee leden van de sociale commissie deelgenomen aan

 de basiscursus nuldelijnsveteranenhelper. De vereniging heeft geen  

subsidie aangevraagd maar gebruik gemaakt van de in het algemeen  

toegewezen subsidie voor sociale aangelegenheden. De relatief kleine deelname is te wijten aan het 

feit dat de gemiddelde leeftijd van leden/sociale commissieleden hoog is. Derhalve is er ook  

geringe animo voor cursussen. 

        

(8) Vereniging Oud Leden 1 (NL) UN Signal Battalion              
De Vereniging beschikt over een landelijk netwerk van 15 nuldelijnshulpverleners. 

Deze hulpverleners zijn allen bij de Basis opgeleid. In 2012 heeft de geplande 

bijscholing van de veteranenhelpers wederom geen doorgang kunnen vinden omdat 

het VI financiële prioriteit gaf aan de basisopleiding van veteranenhelpers. Ook de 

door de Basis voorgestelde data sloten niet aan op de agenda's van onze nuldelijns  

hulpverleners. Wel is de Regio Contact Commissie (RCC)  enkele malen bij elkaar gekomen om 

onderlinge ervaringen uit te wisselen. De vereniging heeft het DB aangeboden om expertise uit het 

RCC ter beschikking te stellen voor het mede ontwikkelen van het concept systeem van nuldelijns 

helpers, dat onder leiding van het Projectteam Nuldelijns VP ontwikkeld gaat worden. 

      

(9) VOMI NL    

In februari 2012 hebben 8 kaderleden van VOMI Nederland (van de 

oorspronkelijke 10), die in 2011 de Basisstraining nuldelijns veteranenhelper bij De 

Basis hebben gevolgd, deel genomen aan een Opfristhemadag nuldelijns 

veteranenhelper. In de eerste helft van 2012 hebben 2 kaderleden van VOMI 

Nederland de Basistraining nuldelijns veteranenhelper gevolgd bij De Basis. VOMI 

Nederland telt momenteel 12 nuldelijnsveteranenhelpers, verspreid over Nederland.         
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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. 

 

Steeds meer veteranenverenigingen, met name die van de regimenten en korpsen van de landmacht, 

nemen als koepelorganisatie reünieverenigingen (bijv. van de Indiëbataljons) en (missiegerichte) 

veteranenverenigingen (bijv. VOKS, KNBPI) onder hun hoede. Bij wegvallende bestuurskracht van 

verenigingen met in leeftijd gevorderde veteranen, neemt (het bestuur van) de regiments-

/korpsvereniging de organisatie van saamhorigheids- en andere activiteiten over, waardoor 

continuïteit adequaat is geborgd. 

 

Eind 2012 is in de regio Zuid Oost Brabant een initiatief gestart om eventuele problemen regionaal 

op te lossen. Initiatiefnemer is de Regionaal Commandant Zuid, met steun van verschillende 

veteranenorganisaties in die regio. Het initiatief wordt door het VP ondersteund en de resultaten 

worden met belangstelling gevolgd. 

 

Door de opzet van het nuldelijnveteranenondersteuningssysteem  als landelijk dekkend netwerk, is 

ook voor de veteraan op gevorderde  leeftijd binnen afzienbare tijd desgewenst een nuldelijnshelper, 

eventueel van een veteranenvereniging waarvan men geen lid is, in de naaste omgeving snel 

beschikbaar.  

 

SPEERPUNT 4, DE JONGERE GENERATIE VETERANEN ACTIEF EN BETROKKEN 

 

Doel: De jonge generatie veteranen stimuleren om actief deel te nemen aan veteranenactiviteiten. 

 

Activiteiten DB  

In 2012 heeft het DB de volgende activiteiten hiertoe ontplooid. 

(1) Een start gemaakt met het coördineren van de veteranenvoorlichting aan afzwaaiende pre-

veteranen. 

(2) Het voorstellen van een aanpassing van de Raamregeling Reüniefaciliteiten, zodat 

geregelde terugkeerbijeenkomsten mogelijk worden van veteranen (in kleine verbanden) en hun 

relaties. 

(3) Het instellen van een werkgroep sociale netwerken. Deze werkgroep is op 1 september 2011  

ingesteld en heeft in september 2012 haar eindrapport aan het AB aangeboden. In 2013 zullen       

de aanbevelingen uit dit rapport verder worden geconcretiseerd. 

(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. N.a.v. de op 20 februari 

gehouden vergadering die door het Ministerie van Defensie met alle belangrijke spelers op het 

gebied van erkenning en waardering van veteranen werd georganiseerd, zijn in de tweede helft 

van 2012 vier werkgroepen ingesteld om dit onderwerp nader uit te werken. Zo is er een 

werkgroep communicatie o.lv. het VI, een werkgroep educatie o.l.v. de HDP organisatie, een 

werkgroep onderzoek o.l.v. het VI  en een werkgroep regionale aanpak, o.l.v. het VP. 

 

Activiteiten AB 

In 2012 hebben de AB-leden de volgende activiteiten ontplooid. 

(1) Aan de doelstelling uit het Beleidsplan, het geven van voorlichting door een pool van  
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voorlichters uit de verenigingen/stichtingen aan afzwaaiende pre-veteranen, is in 2012   

(beperkt) invulling gegeven. 

(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 volgens 

hun opgave het volgende gerealiseerd: 

 

(1) Commando Stichting    
In 2012 is door de Commandostichting en het KCT gezamenlijk  een succesvolle grote reünie 

georganiseerd ter gelegenheid van  het 70-jarig bestaan van het KCT. 

Daarnaast zijn de vele overige activiteiten gecontinueerd, variërend van het in stand houden van het 

Commandomuseum tot de uitgave van de periodiek “de Groene Baret”. Voorts heeft de 

Commandostichting  diverse herdenkingen van  de aan het stamonderdeel verbonden activiteiten 

georganiseerd dan wel ondersteund.  

Tenslotte is In 2012 is de Vereniging Veteranen KCT opgericht. Deze vereniging is sterk gelieerd 

aan de Commandostichting en het KCT en zal zich o.m. richten op het organiseren van reünies in 

kleine verbanden, per missie dan wel per compagnie. Doelstelling is de jonge generatie actief 

dienende en postactieve veteranen gezamenlijk te stimuleren om deel te nemen aan 

reüniebijeenkomsten. Dit is in 2012 nog niet gerealiseerd, in 2013 zijn wel enkele bijeenkomsten 

voorzien.      

     

(2) KVEO 

 De KVEO organiseert bijeenkomsten, waarbij meestal ook partners van de leden en weduwen van 

overleden leden welkom zijn. De bijeenkomsten zijn informele of informatieve bijeenkomsten. De 

rayonofficieren (afdelingsvoorzitters) zijn het eerste aanspreekpunt voor de leden en hun partners. 

Zij kunnen "doorverwijzen" naar adviseurs, die het bestuur ondersteunen op het gebied van 

Pensioenen en uitkeringen, Zorg en welzijn, Steunverlening of Veteranenzaken, of de adviseurs zelf 

raadplegen. Het bestuur heeft lkol bd B.S. Schutte als adviseur en aanspreekpunt veteranenzaken 

aangesteld. Hij houdt de leden, via het mededelingenblad van de vereniging, op de hoogte van 

actuele veteranenaangelegenheden. Verder houdt het bestuur met adviseurs, 2 keer per jaar een z.g. 

rayonofficieren-bijeenkomst. Hierbij komen, indien nodig, ook veteranenzaken aan de orde. 

      

(3) Stichting Benteng  
Vanuit Benteng is een Vereniging voor Veteranen opgericht die zich specifiek richt op de uitvoering 

van het Veteranen Beleid voor RvH veteranen. Voor de KNIL en VOKS veteranen vinden reünies 

jaarlijks plaats. Beiden hebben zich inmiddels verbonden aan de VVRvH, waardoor voortzetting 

van de zorg voor de oudere generatie veteranen binnen RvH gewaarborgd is, ook indien hun eigen 

besturen niet meer naar behoren kunnen functioneren. In 2012 is een viertal missiegerichte reünies 

georganiseerd o.a. bij de veteranendag in Den Bosch. Voor 2013 staat er naast de KNIL en VOKS, 

een Afghanistan reünie op het programma. De website www.vvrvh.nl is hierbij erg behulpzaam. 

   

(4) Veteranen Vereniging Regiment Limburgse Jagers   

Na de oprichting eind 2011 van de Veteranen Vereniging Regiment Limburgse Jagers zijn in maart  

2012 de statuten van de vereniging gepasseerd. 2012 is dan vooral een jaar geweest om de structuur 

http://www.vvrvh.nl/
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binnen de vereniging aan te brengen. Er is een gekozen bestuur en de eerste vertegenwoordigers van

de 15 missieverbanden zijn aangesteld. Stap voor stap zal er verdere invulling aan de vereniging     

gegeven worden. Intussen is de zetel in het Algemeen Bestuur van het Veteranen Platform overge-  

gaan van de Stichting Regiment Limburgse Jagers naar de Veteranen Vereniging Regiment Lim-     

burgse Jagers. 

Intussen zijn onze Indië-gangers nog steeds actief. Zo hielden 5-11, 425 BI en 2-6 RI ook dit jaar   

weer hun reünie en met opkomsten die er zijn mochten. Daar waar de leden van de reüniecommis-  

sies van onze Indiëbataljons niet meer in staat zijn om de organisatie van hun reünie te behappen,    

terwijl zij wel bij elkaar willen komen, springt het Regiment in om hen daar in te ondersteunen.  

      

(5) Vereniging van Jonge Veteranen 

De vereniging organiseert elk jaar een familiedag voor de leden en het gezin  

       

(6) Vereniging Nederlands Nieuw Guinea Militairen 1945-1962 

Door deelname aan reünies, ere-couloirs, de Nationale Herdenking op 4 mei in Amsterdam (dit jaar 

inclusief kranslegging), het defilé in Wageningen, de Nederlandse Veteranendag in juni (met accent 

op ’t feit dat de krijgsmacht 50 jaar geleden Nieuw-Guinea moest verlaten), de herdenkingen in      

Roermond en Beneden-Leeuwen draagt de vereniging positief bij aan de perceptie t.a.v. veteranen, 

evenals de deelname/mede organisatie bij de plechtige uitreiking van het Bronzen Schild op 21       

december door de Commandant Landstrijdkrachten aan het 6
e
 Infbat Oranje Gelderland dat in de     

periode 1960-1962 in Nieuw-Guinea diende. Dit te Ermelo ten overstaan van het voltallige 45
e
       

Painfbat RIOG en ruim 160 van onze leden.  

 

(7) Vereniging Oud Militairen Indiëgangers 

In 2012 is de gemiddelde leeftijd van de VOMI-leden 85 jaar. De jongste leden zijn Nieuw Guinea 

veteranen met een gemiddelde leeftijd van 71 jaar. Reden waarom speerpunt 4 niet van toepassing is 

op VOMI NL en haar 13 lidorganisaties. 

 

(8) Vereniging van Oud Pontonniers & Torpedisten   

Dit jaar is het lidmaatschap van de VOPET ook opengesteld voor de groep (oud)duikers van het 

Regiment Genietroepen. Het ledental van de VOPET is daardoor met ettelijke tientallen gegroeid. 

In mei was er een lustrumviering van de groep. 

Op 12 mei vond op het Ereveld van de Begraafplaats Essenhof in Dordrecht de jaarlijkse 

herdenking plaats van de in 1940 op het Eiland van Dordrecht gesneuvelde militairen van het Korps 

Pontonniers en Torpedisten. De jaarlijkse ledenvergadering/reünie is op 12 september gehouden in 

de Lunettenkazerne in Vught. Bij het "eigen" monument in de Brederodekazerne werd een krans 

gelegd. Leden van het bestuur gaven acte de présence op de Veteranendag, de Regimentsdag en bij 

de jaarlijkse brugslag in Cuyk. Het verenigingsblad De Pontonnier verschijnt drie maal per jaar. 

        

 

SPEERPUNT 5,  NAAR ĖĖN INTEGRAAL  VETERANENSYSTEEM 

 

Doel: komen tot één integraal veteranensysteem waarin het VP participeert. 

Om dit doel te realiseren bestonden de activiteiten van het DB in 2012 uit: 

a.   Bijdragen aan de totstandkoming van het Defensie veteranenbeleid (2011-2015), de 

      veteranennota 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 voldoende draagvlak te krijgen voor   

      verdere implementatie. 

c.   Om een impuls te geven aan dit speerpunt en transparantie te krijgen in het optreden van het VP 

      zijn sinds begin 2012 vertegenwoordigers van resp. HDP, VI, CNVD en de IGK/IdV als  
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      toehoorder in de AB-vergaderingen uitgenodigd. Het directe positieve effect is dat de  

      communicatie is verbeterd door kortere lijnen omdat vragen van AB-leden direct door de  

      toehoorders kunnen worden beantwoord en omdat AB-leden en marge van de vergaderingen  

      direct benaderbaar zijn voor allerlei onderwerpen voor de toehoorders. 

d.   het AB heeft besloten tot verhuizing naar Doorn per december 2013. Daarmee komen VP, VI,  

      BNMO, de Basis, LZV, Bond van Wapenbroeders en het Politie Weerbaarheidscentrum op  

      dezelfde locatie. Dat zal zonder twijfel leiden tot nauwere contacten, betere en snellere  

      communicatie en intensievere samenwerking . 

 

BESTUUR 

De Stichting Veteranen Platform, is opgericht op 2 mei 1989 en gevestigd aan de  Amethisthorst 20, 

2592 HN te Den Haag. 

Het bestuur van het VP  was  op 1 januari 2012 als volgt samengesteld: 

Een Dagelijks Bestuur (DB), bestaande uit: 

Voorzitter   L. Noordzij 

Vice voorzitter  A.Lok 

1
e
 Secretaris   F.E. Rondel 

2
e
 Secretaris   S.A.M. Wulffaert 

Penningmeester  Th. R.L Luijckx 

 

In juli zijn zowel de vice voorzitter als de 1
e
 secretaris statutair afgetreden. Vanuit het Algemeen 

Bestuur (AB) hebben drie kandidaten geopteerd voor invulling van de vacatures. Twee kandidaten 

zijn na stemming in de AB-vergadering van juni gekozen waarna binnen het DB beide functies 

werden verdeeld. De heer  J.J. Severs werd de nieuwe vice- voorzitter en de heer F.J.M. Dirks de 

nieuwe 1
e
 secretaris. 

 

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 W. Wertheim; 

 

Het AB bestond op 31 december 2012 uit 45 afgevaardigden van aangesloten militaire bonden, 

stichtingen en verenigingen. 

 

 

BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN 

Algemeen Bestuur Stichting Veteranen Platform 

Het AB van het VP werd gevormd door vertegenwoordigers van de 45 aangesloten 

veteranenorganisaties en bonden (zie bijlage 1). Deze organisaties vertegenwoordigen tezamen circa 

70.000 Nederlandse veteranen (enkelvoudige lidmaatschappen).  

Het AB vergaderde 4 keer gedurende het verslagjaar. In deze vergaderingen werd een veelheid van 

onderwerpen behandeld, waarvan een aantal reeds is vermeld onder de kop Jaarplan 2012. Door 

goede (schriftelijke) voorbereiding en informatie konden gedurende het verslagjaar de 

noodzakelijke besluiten worden genomen en werd slagvaardig opgetreden. 

 

Beëindigen lidmaatschap van het Veteranen Platform 

In 2012 heeft de Stichting Veteranen 5-5-R.I aangegeven haar lidmaatschap van het Veteranen 

Platform per 1 januari 2013 te zullen beëindigen en zich aan te sluiten bij de Vereniging Regiment 

Infanterie Oranje Gelderland (in oprichting).  

 

Bureau Stichting Veteranen Platform 

Het bureau van het VP werd ook in 2012 weer bezet door mevr mr. E.M. Brokking, directeur 

Veteranen Platform. Naast de administratieve ondersteuning van zowel het DB als AB handelde het 
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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 en het heeft 

bijgedragen aan de voorbereiding en de uitvoering van de (achtste) Nederlandse Veteranendag. 

Mede daardoor is deze dag een groot succes geworden. 

Bij de Nationale Dodenherdenking op 4 mei in Amsterdam  en bij Prinsjesdag in Den Haag is door 

het VP een erecouloir samengesteld als deel van de afzetting. Zowel de samenstelling, coördinatie 

als de begeleiding van deze erecouloirs zijn door de directeur VP en de commandanten erecouloirs, 

naar tevredenheid verzorgd. 

 

Door de media werd 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 2012 (twee dagen per week) tot 1 oktober, toen haar tijdelijke 

arbeidsovereenkomst niet meer werd verlengd, ondersteund door een administratief medewerkster, 

mevr. Anke van Werkhoven. Nadat het besluit voor niet verlengen van haar arbeidsovereenkomst in 

september al was genomen, kreeg de directeur VP te kampen met gezondheidsproblemen, waardoor 

zij de facto vanaf oktober voor langere tijd niet meer inzetbaar was. De leden van het DB hebben 

hierna bij toerbeurt de voortgang van de werkzaamheden op bureau VP naar beste vermogen 

opgevangen.  

 

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, evenals een maandbericht waarin de 

activiteiten van de DB-leden is vermeld, is telkenmale naar de AB leden verzonden. 

 

Eindejaarsbijeenkomst 

De Eindejaarsbijeenkomst is bezocht door genodigden en vertegenwoordigers van de vier 

krijgsmachtdelen, naast uiteraard DB, AB en plv AB leden. De bijeenkomst stond in het teken van 

het afscheid nemen van vertrokken DB en AB leden. De Vz VP bood de aanwezigen een terugblik 

op 2012. De zojuist aangetreden IGK tevens Inspecteur der Veteranen Lgen Marns Ton van Ede 

hield een lezing over veteranen en zijn visie op de toekomst van veteranenland. Hiermee werd een 

bruggetje geslagen naar de presentatie van het boek “Moed moet” van auteur David Vriesendorp. 

Dit boek is een verzameling van interviews met mensen die onder moeilijke omstandigheden 

hebben geopereerd, waaronder veteranen van diverse missies. Het eerste exemplaar werd uitgereikt 

aan de Inspecteur der Veteranen. Na afloop was er voor alle aanwezigen een exemplaar beschikbaar, 

geschonken door het VP. 

De uitreiking van de Legion of Honor Membership Award from the Chapel of four Chaplains is  

komen te vervallen, omdat er onvoldoende reactietijd bleek voor de Board van the Chapel of four 

Chaplains om de voordracht van de genomineerde te honoreren. De uitreiking zal daarom op een 

gepast moment in 2013 plaats vinden. 

 

Financiën 

Mede dankzij de subsidies van het Ministerie van Defensie en het vfonds, is het VP in staat haar 

doelstellingen op het gebied van belangenbehartiging voor alle Nederlandse veteranen qua budget 

op de gewenste wijze te realiseren. 

In 2012 werd een sluitende begroting gepresenteerd door de penningmeester.  
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De financiële vastlegging over 2012 is door de penningmeester opgemaakt en door zorg van de 

Accountantsfirma Mazars gecontroleerd en goed bevonden op 5 april 2013. 

 

Website      

De hoofdlijnen van het beleid op het terrein van PR&V worden regelmatig bijgesteld. De eigen 

website van het VP, onder de naam 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.  

 

         

BLIK NAAR DE TOEKOMST 
2012 was het tweede 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 2012 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 2013 veel 

aandacht worden besteed.  

Naar verwachting zal eind 2013 de Veteranenwet, inbegrepen het Veteranenbesluit, van kracht 

worden. Daarmee is een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van de veteranen in Nederland 

bereikt en lopen we voorop in de wereld. Dat impliceert ook dat op het gebied van erkenning en 

waardering weinig te wensen overblijft, al zal aan de perceptie van de veteraan door de Nederlandse 

samenleving nog de nodige aandacht gegeven moeten worden. De belangstelling van de politiek en 

van de samenleving kan met name nog worden getrokken op het gebied van (na)zorg. Immers de 

trends in de maatschappij op dit gebied zijn terugtredende overheid, zelfredzaamheid, mantelzorg 

uit eigen omgeving en kostenbeheersing. De prioriteit bij het VP zal daarom de komende jaren 

vooral liggen bij het realiseren van een nuldelijnveteranenondersteuningssysteem. Het is essentieel 

het momentum van de in 2012 in gang gezette activiteiten bij dit speerpunt te handhaven.  

Eind 2012 waren 45 veteranenverbanden lid van het VP. Daarmee lijkt het maximum aantal leden 

nog niet te zijn bereikt. Verschillende nieuwe veteranenverbanden (w.o. Cambodiagangers, 

“Wounded Warriors Nederland” (DIG dragers), “de Gewonde Soldaat” (DIG dragers Afghanistan), 

Regiment Infanterie Oranje Gelderland (RIOG)) hebben al belangstelling voor het lidmaatschap VP 

getoond. Hoewel binnen enkele jaren het aantal leden zal afnemen door het geleidelijk opheffen van 

verbanden van m.n. oude veteranen (o.a. WO-2 organisaties, VOMI, FIM) en door het samengaan 

van veteranenverbanden (o.a.5-5 RI binnen RIOG, VOKS binnen Benteng), zal desondanks de groei 

van het aantal leden naar verwachting voorlopig nog doorgaan. Daarmee worden  aspecten zoals 

bestuurbaarheid en slagvaardigheid actueel en een discussie daarover kan niet uit de weg worden 

gegaan. 

 

In juni 2013 zullen een nieuwe voorzitter (statutair aftredend) en 1
e
 secretaris (wegens voortijdig 

aftreden) worden gekozen. 

 

In december 2013 zal het Bureau VP van Den Haag verhuizen naar Doorn. 

In 2014 bestaat het VP 25 jaar en dat jubileum zal niet ongemerkt voorbij gaan. 

In 2015 loopt het huidige beleidsplan af. Er zal tijdig (eind 2014, goedkeuring door het AB-VP eind 

2015) worden begonnen met het tot stand komen van het beleidsplan 2016-2020. 

http://www.veteranenplatform.nl/
mailto:info@veteranenplatform.nl
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Voldoende werk dus voor het VP om ook in de komende jaren vol overtuiging en met inzet en 

enthousiasme de belangen van alle ca. 135.000 Nederlandse veteranen te behartigen. 

 

 

W.G. 

 

 

L. Noordzij       S.A.M Wulffaert 

Voorzitter       2
e
 Secretaris 
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Bijlage bij het Jaarverslag 2012 van het Veteranen Platform 

 

1. Algemene Federatie van Militair en burgerpersoneel (AFMP) 

 

2. Algemene Vereniging Oud-personeel van de Koninklijke Marine (AVOM) 

 

3. Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO) 

 

4. Bond van Oud- Stoottroepers en Stoottroepers (BOSS) 

 

5. Bond van Wapenbroeders (BvW) 

 

6. Commandostichting/ Veteranen Korps Commando Troepen (COS/VKCT) 

 

7. Federatie van Verenigingen van Indië- militairen (FIM) 

 

8. Koninklijke Vereniging van Eervol ontslagen Officieren van de Nederlandse Krijgsmacht 

(KVEO) 

 

9. Koninklijke vereniging van Marine Officieren (KVMO) 

 

10. Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve officieren (KVNRO) 

 

11. Landelijke Vereniging Veteranen Geneeskundige Diensten (LVVGNKD) 

 

12. Netherlands Ex- Servicemen & Women’s Association in Australia (NESWA) 

 

13. Nederlandse Officieren Vereniging (NOV) 

 

14. Nederlandse Unifil Vereniging (NUV) 

 

15. Politie Veteranen Platform (PVP) 

 

16. Stichting Artillerie Veteranen Associatie (AVA) 

 

17. Stichting Benteng 

 

18. Stichting Federatie van Organisaties van Veteranen en Oud- Gedienden van de Militaire 

Luchtvaart  (MILU) 

 

19. Stichting Koopvaardijpersoneel 1940- 1945 

 

20. Stichting Marechaussee Contact (SMC) 

 

21. Stichting Veteranen 5-5 RI  

 

22. Stichting Reservisten Veteranen Nederland (SRVN) 

 

23. Unie van Nederlandse Veteranen (UNV) 

 

24. Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM 
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25. Vereniging Contact Oud- en actiefdienende Mariniers (COM) 

 

26. Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen (VDMD) 

 

27. Vereniging Huzaren van Boreel (VHvB) 

 

28. Vereniging Jonge Veteranen (VJV) 

 

29. Vereniging Nederlands Nieuw- Guinea Militairen 1945 – 1962 (VNNGM 1945 – 1962) 

 

30. Vereniging Oud- leden 1 (NL) UN Signal Battalion 

 

31. Veteranen Regiment Genietroepen (VRG) 

 

32. Veteranen Vereniging Regiment Limburgse Jagers (VVRLJ) 

 

33. Vereniging van Ex- en Actief dienende Vrouwelijke militairen der Koninklijke Marine (Ex-

Act KM) 

 

34. Vereniging van Oud- Korea Strijders (VOKS) 

 

35. Vereniging van Oud- Pontonniers en Torpedisten (VOPET) 

 

36. Vereniging van Oorlogsvrijwilligers Engeland/ Schotland 1940 – 1947 (OVW Eng- Schotl) 

 

37. Vereniging van Vrouwelijke Militairen Koninklijke Landmacht (VVMKL) 

 

38. Vereniging Veteranen en Oud- Militairen Korps Militaire Administratie (VVO- MA) 

 

39. Vereniging voor Veteranen en Postactieven van het Regiment Verbindingstroepen (VVPRV) 

 

40. Vereniging Veteranen Grenadiers en Jagers (VRG) 

 

41. Vereniging Veteranen Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen (VVRB&T) 

 

42. Vereniging Veteranen Regiment Infanterie Johan Willem Friso (VVRIJWF) 

 

43. Vereniging Veteranen Regiment Technische Troepen (VVRTT) 

 

44. Vereniging Veteranen van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene (VVVGFPI) 

 

45. VOMI-Nederland 

 


