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VOORWOORD
Afgelopen jaar was een turbulent jaar voor het Veteranen Platform (VP).
Op 27 maart heeft het VP zijn laatste Algemene Bestuursvergadering gehouden als
Stichting. Aan het einde van deze vergadering heeft het Algemeen Bestuur unaniem
ingestemd met het nieuwe huishoudelijk reglement. Met dit besluit is een einde
gekomen aan een proces dat al in juni 2013 is gestart en bijna twee jaar heeft geduurd.
Aanvankelijk was het de bedoeling om de overgang met kleine aanpassingen van de
statuten te realiseren, maar gaande het proces ontstond de behoefte om de statuten
fundamenteel aan te passen om het VP beter geschikt te maken voor de toekomst. Het
VP is er immers voor alle veteranen en om meer veteranen te bereiken was het onder
meer noodzakelijk om de toelatingscriteria aan te passen, waardoor het voor
veteranenorganisaties eenvoudiger wordt om lid te worden. Daarnaast is het
buitengewoon lidmaatschap geïntroduceerd waardoor organisaties die niet of nog niet
volledig voldoen aan alle toelatingscriteria, maar van toegevoegde waarde zijn voor de
veteranengemeenschap, buitengewoon lid kunnen worden. 2015 was ook het laatste
jaar van het project Versterking Nuldelijnsondersteuning Veteranen, waarmee het VP in
2012 is gestart. Het Nuldelijnsondersteuningssysteem staat en functioneert goed. Het is
een geïntegreerd systeem van veteranenverenigingen en ontmoetingscentra met zo’n
450 opgeleide nuldelijnshelpers die eenvoudig vindbaar zijn in een goed functionerende
digitale sociale kaart. Daarnaast is het VP partner van het Veteranenloket. De
veteranen, dienstslachtoffers en hun relaties weten de nuldelijnsondersteuning te
vinden. Maar ook weten allerlei externe organisaties die met veteranen in contact
komen de weg naar ons systeem, onze mensen, meer en meer te vinden. Kortom een
succes verhaal en een verrijking voor de veteranengemeenschap en haar omgeving. De
toegevoegde waarde is ook onderkend door Defensie. Defensie, het vfonds en het VP
hebben op 6 november 2015 een convenant afgesloten waarmee de financiering van
het systeem voor de komende 3 jaar is zeker gesteld. 2015 was ook het laatste jaar van
het vijfjarig Beleidsplan (BP) dat in 2010 is vastgesteld. In dit jaarverslag wordt per
speerpunt van dit BP aangegeven wat er dit jaar aan is gedaan. Een laatste
ontwikkeling betreft een initiatief dat in 2014 in gezamenlijk overleg met Defensie en het
vfonds is ingezet om te kijken naar mogelijke verbeteringen in de financiering van
veteranenactiviteiten.
INLEIDING
Op 2 mei 1989 is de Stichting Veteranen Platform opgericht als overkoepelend
samenwerkingsverband van tien Nederlandse veteranenorganisaties (stichtingen,
verenigingen of andersoortige verbanden of organisatievormen). In 2014 ontstond de
behoefte om de stichting om te vormen naar een vereniging.
De Rechtbank Midden Nederland heeft op 21 januari 2015 het verzoekschrift van het
Veteranen Platform (VP) tot omzetting van stichting naar vereniging goedgekeurd en
vervolgens zijn de statuten van de vereniging op 12 februari 2015 bij notaris mevr.
mr. F. Wolthuis gepasseerd. De comparanten waren voorzitter Hein Scheffer en
secretaris Frans Rondel, die onder het toeziend oog van de voorzitter Commissie
herziening statuten, mr. Gijs Scholtens
(inmiddels overleden) en adviseur van de
commissie, oud-notaris mr. Rolf Kroes de akte
ondertekenden.
Met de omvorming naar vereniging is de
bestuurskracht toegenomen en kunnen
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organisaties ook als buitengewoon lid toetreden (onder meer regionaal georganiseerde
veteranenorganisaties en ontmoetingscentra). Dat is belangrijk om nog meer veteranen
te kunnen bereiken, daarvan de belangen te behartigen, en het
nuldelijnsondersteuningssysteem (NOS) beter te kunnen coördineren.
In de doelstelling van de leden is opgenomen dat zij zorg draagt voor kameraadschappelijke ondersteuning in het algemeen en ondersteuning van het verwerkingsproces van de leden in het bijzonder, onder meer door inzet van opgeleide
veteranenhelpers en door het ontplooien van diverse saamhorigheidsactiviteiten.
Voor zover dit nog niet aanwezig is, dient de kandidaat vereniging binnen zes
maanden binnen de vereniging een nuldelijnsondersteuningssysteem (NOS) in te
richten dat beschikbaar is voor alle veteranen, militaire dienstslachtoffers en hun
relaties. De bij de voormalige Stichting Veteranen Platform aangesloten organisaties
zijn uitgenodigd om lid te worden van de Vereniging Veteranen Platform per 12
februari 2015. Alle organisaties zijn uiteindelijk lid van de Vereniging geworden. Voor
de leden die de status van stichting hadden werd de eis van het zijn van vereniging
niet gesteld.
Aan de hand van dit jaarverslag legt het bestuur van het VP in de Algemene
Ledenvergadering verantwoording af over de gang van zaken binnen het VP en over het
gevoerde beleid in 2015. Onder meer vastgelegd in de statuten, het huishoudelijk
reglement en in het Beleidsplan (BP) 2011-2015. De besteding van de beschikbaar
gestelde fondsen wordt verantwoord in de staat van baten en lasten met toelichting
(financiële jaarrekening 2015).
DOELSTELLINGEN VP
Het VP heeft ten doel namens en in samenwerking met haar leden (zowel de
gewone als de buitengewone leden), het behartigen van de algemene belangen van
alle Nederlandse veteranen en hun relaties in de meest ruime zin des woords.
Het VP tracht dit doel onder meer te bereiken door een initiërende, stimulerende,
coördinerende en vertegenwoordigende rol te vervullen in:
a. het in stand houden, verbeteren en intensiveren van het Nederlandse
Veteranenbeleid door overleg met de Nederlandse overheid en politiek;
b. het bevorderen van de maatschappelijke erkenning, waardering, herkenning en
(na)zorg van de veteranen in de Nederlandse maatschappij, waartoe het VP
gevraagd en ongevraagd initiatieven zal ontplooien;
c. het overleg en de samenwerking met instanties, werkzaam op het gebied
van belangenbehartiging van veteranen, zowel nationaal als internationaal;
d. het bevorderen dat de aangesloten organisaties het verwerkingsproces
van hun veteranenleden en hun relaties gaan faciliteren, onder meer door
adequaat opgeleide nuldelijnshelpers in te zetten en ook verder de materiële en
immateriële belangen van hun veteranenleden en hun relaties behartigen;
e. het (laten) inventariseren van de wensen en behoeften van veteranen en hun
relaties en het vergroten, verbreden en uitdragen van de aldus verkregen kennis
op allerlei thans en in de toekomst ter beschikking staande manieren;
f. het bevorderen dat de in de Veteranenwet en daarvan afgeleide regelingen ten
aanzien van erkenning, waardering en zorg, deze ook daadwerkelijk ten goede
komen aan de veteranen en hun relaties;
g. het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
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Het VP heeft een erevoorzitter: luitenant-generaal der Artillerie b.d. T. (Ted) Meines.
Op 25 september 2015 heeft hij zijn 94ste verjaardag mogen vieren.

Het bestuur-VP wordt ondersteund door een Bureau VP bestaande uit:
de heer J.J. (Sjaak) Severs, Hoofd Bureau VP;
en mevr. S. (Arja) van Leeuwen, medewerkster
Bureau VP.

Voor de organisatie van het VP, zie bijlage A.
De activiteiten van het VP worden in veel gevallen ontplooid in samenwerking met
belangrijke partners, zowel binnen als buiten Defensie. In het bijzonder met het Hoofd
Directie Personeel (HDP), de Directie Personeel en Organisatie van het Commando
Diensten Centra, Uitvoeringsbedrijf Veteranen, Reservisten en Decoraties
(CDC/DPOD/UVRD), het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), Vi, de Basis,
de Stichting Samenwerkende Veteranen OntmoetingsCentra (V.O.C.) en het
Nationaal Comité Veteranendag. Ook zijn er contacten met onder andere het vfonds,
de Oorlogsgravenstichting, het Nationaal Comité 4 en 5 mei, het Nationaal Comité
Herdenking Capitulaties 1945 Wageningen (NCHC Wageningen 45), de Raad voor
civiel-militaire Zorg en Onderzoek (RZO) en de Stichting Waardering Erkenning
Politie (WEP).
ACTIVITEITEN
Met het BP 2011 t/m 2015 gaven de leden VP richting aan de activiteiten van het
bestuur VP in 2015. In het BP werden vijf speerpunten opgenomen.
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.
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1. Vergroten kwantitatieve en kwalitatieve capaciteit
Bureau VP
Naast de administratieve ondersteuning van zowel het bestuur-VP als de leden-VP
was het bureau VP-front office van het VP voor alle binnenkomende berichten
inclusief de nuldelijnsondersteuning. Hoofd Bureau VP werd hierin tot 1 september
2015 ondersteund door de parttime administratief mevrouw T. (Tamara) HeijsterMulder. Door de taakverzwaring van het Bureau met de uitvoeringstaken van het
nuldelijnsondersteuningssysteem veteranen (NOS) wordt vanaf 1 september 2015
deze taak uitgevoerd door mevrouw S. (Arja) van Leeuwen. Naast de reguliere
werkzaamheden is ook in dit verslagjaar bureau VP weer nauw betrokken geweest bij
de voorbereiding en de uitvoering van de 11e Nederlandse Veteranendag. Ter
ondersteuning werd in de periode maart t/m juni een extra parttime medewerkster
ingehuurd om alle aanvragen voor deelname aan de NLVD op een efficiënte wijze te
verwerken.
Bestuur VP
Het bestuur-VP bestaat uit een voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester
en 2e secretaris. De nieuwe statuten gaven het VP de mogelijkheid om het bestuurVP van vijf bestuursleden uit te breiden tot maximaal zeven bestuursleden. Zij
werden en worden door de Algemene Ledenvergadering (ALV) gekozen uit de
aangesloten lidorganisaties.
In 2015 werden de twee functies van
algemeen bestuurslid (nog) niet ingevuld.
Daarnaast werd het bestuur-VP
ondersteund door twee adviseurs.
Het bestuur-VP bestond uit:
Voorzitter
H.J. (Hein) Scheffer
Vice-voorzitter
P.L.J. (Peter) Klijn
Secretaris
F.E. (Frans) Rondel
2e secretaris
G.A.F. (Gerard) Kuppen
Penningmeester G.H. (Hans) Peters

Ondersteuning Bestuur VP
de heer M. (Mat) Herben,
(communicatie)adviseur;
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de heer M. (Mettes) van der Giessen,
projectleider Versterking
Nuldelijnsondersteuning Veteranen;

de heer A. (André) Odenkirchen, adviseur
defensieaangelegenheden;

de heer M.Q. (Mark) Wouterse, webmaster.

Leden en Buitengewone Leden VP
Om haar rol als belangenbehartiger van alle veteranen te vervullen streeft het VP
naar zo veel mogelijk lidorganisaties die zich inzetten voor veteranen en hun relaties.
Om meer veteranenorganisaties aan zich te binden is het VP een vereniging
geworden met leden en buitengewone leden. Via de lidorganisaties worden de
belangen van de veteranen behartigd. Met het invoeren van het buitengewoon
lidmaatschap hoopt het VP ook de veteranen te bereiken die georganiseerd zijn in
onder meer stichtingen, facebook-groepen of regionale veteranenorganisaties. Door
het buitengewoon lidmaatschap worden organisaties, ook die zich niet richten op
belangenbehartiging van hun leden maar wel op de nuldelijnsondersteuning aan
veteranen, in het VP vertegenwoordigd en kan het VP de integrale coördinatie van de
nuldelijnsondersteuning beter invullen.
Per 1 april 2015 is één nieuw lid toegetreden tot het VP, te weten de Federatie van
Organisaties Voormalig & Actiefdienend Marinepersoneel (FOVAM).
Per 1 december 2015 zijn de volgende stichtingen buitengewoon lid geworden van
het VP: Me for You en Dutch Military Veterans. Inmiddels hebben ook de Stichting
Samenwerkende Veteranen Ontmoetingscentra, de Stichting Limburgse
Veteranendag en de Stichting Regionale Veteranendag Noord West-Veluwe het
buitengewoon lidmaatschap van het VP aangevraagd. Vanwege het geringe aantal
overgebleven leden heeft de Vereniging Vrouwelijke Militairen Koninklijke Landmacht
per 1 januari 2016 de vereniging opgeheven en beëindigde per die datum tevens het
lidmaatschap van het VP.
2. Beeldvorming over veteranen
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Met de overgrote meerderheid van de veteranen gaat het goed en zij hebben hun
plaats in de maatschappij gevonden. Maar door de (overigens terechte) aandacht
voor de zorg voor veteranen bestaat het beeld dat een groot deel van de veteranen
hulpbehoevend zijn. Op 14 april 2015 heeft het VP een themadag over de
beeldvorming georganiseerd met Defensie, het Vi, de LZV, de Stichting Nederlandse
Veteranendag en de Vereniging Jonge Veteranen. De uitkomsten van deze themadag
zijn verwerkt in het nieuwe BP 2016-2020 “de Trotse Veteraan” van het VP. Het VP is
met Defensie overleg gestart om de communicatiestrategie van Defensie te richten op
het naar buiten brengen van een eenduidig beeld van de veteraan en het Vi te
belasten met de regie, maar in ieder geval met de coördinatie van de communicatie
over veteranen door Defensie, Vi, LZV, ABP, BNMO, NLVD, vfonds en VP. Eind 2015
vond onder leiding van het Vi hierover voor het eerst integraal overleg plaats.
Vinden en binden van de jonge veteraan
Het VP heeft met Defensie geïnventariseerd hoe veteranen in werkelijke dienst beter
kunnen worden bereikt en betrokken bij diverse vieringen en herdenkingen. Voor zover
deze groep(en) veteranen georganiseerd is/zijn, is dit vooral in eenheid- en
missiegebonden groepen en via de social media. Door het invoeren van het
buitengewoon lidmaatschap is het voor deze groepen veteranen mogelijk zich bij het VP
aan te sluiten.
3. Vergroten afspiegeling van de veteranenpopulatie
Het VP wil graag de belangenbehartiger zijn van álle veteranen. Om dit mogelijk te
maken is de mogelijkheid opgenomen om buitengewoon lid te worden van het VP.
Hiertoe zijn in het nieuwe huishoudelijk reglement de toelatingscriteria versoepeld.
Organisaties met volledige Nederlandse rechtsbevoegdheid die niet geheel aan de
toelatingscriteria voor het gewone lidmaatschap voldeden, kunnen nu buitengewoon lid
van het VP worden, waardoor zij gehoord worden en hun belangen worden behartigd.
4. Intensiveren contacten
Ministerie van Defensie (HDP, Hoofd Bureau Veteranen, DAVDO)
Naast het formele overleg met Defensie is er ook veelvuldig informeel overleg
geweest m.b.t. bijdragen aan het Veteranenbeleid Defensie, waaronder de
Veteranennota. De vertegenwoordiger van de HDP woonde i.h.k.v. transparantie als
toehoorder de ledenvergaderingen van het VP bij. Hierdoor was hij optimaal
geïnformeerd over zaken die binnen het VP speelden. Daarnaast hadden de ledenVP dan de gelegenheid om vragen die zij voor het ministerie van Defensie hadden, te
stellen en daarop direct antwoord te krijgen.
Daarnaast nam het VP deel aan het Decentraal Afstemmingsoverleg Veteranen
Defensie Onderdelen (DAVDO) (drie keer/jaar) en heeft daarmee inbreng in de
veteranenactiviteiten van de Operationele Commando’s (OPCO’s).
Politici
Leden Vaste Kamer Commissie voor Defensie
Diverse malen dit jaar is gesproken met een aantal defensie- woordvoerders van de
politieke partijen. Onderwerpen waren: beeldvorming, NOS, oorlogsmisdaden NL,
uitvoering veteranenwet, apparaatskosten verenigingen.
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Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds)
Het VP kreeg van het vfonds financiële ondersteuning om haar doelstellingen, met
name op het gebied van communicatie, mede te kunnen realiseren. Daarnaast kreeg
het VP tijdelijk subsidie van het vfonds voor huurgewenning (€ 9.000,-- per jaar). Ten
slotte subsidieert het vfonds het NOS.
Stichting Veteranen Instituut
(a) Gestructureerd overleg over veteranenonderwerpen met gemeenschappelijk
belang heeft in 2015, conform planning twee maal plaats gevonden.
Specifieke onderwerpen: treinkaartjes, financiële stromen, beeldvorming,
Communicatie-overleg, NLVD, NOS.
(b) Onderhouden goede relatie
De directeur Vi woonde als toehoorder de ALV vergaderingen bij.
Hierdoor werd hij optimaal geïnformeerd over onderwerpen die binnen het VP
leven. Daarnaast hadden de leden-VP de gelegenheid om vragen die zij voor
het Vi hadden, te stellen en daarop direct antwoord te krijgen. Voorts was er
vrijwel dagelijks informeel contact tussen Vi en VP.
(c) Veteranenloket
Het VP is een samenwerkingspartner in het Veteranenloket. Het VP voorziet in
bed-bad-brood-budget (BBBB) en in voorkomend geval verwijst het Veteranenloket naar de nuldelijnsondersteuning.
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.
Klankbordgroep (twee keer p/jaar)
In 2015 heeft twee keer overleg met het LZV plaats gevonden. Gesproken is o.a.
over crisis-/noodopvang voor veteranen, beeldvorming, zorgsysteem en
communicatie.
Nationaal Comité 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
Nationaal Comité Veteranendag.
Er heeft vier keer overleg plaatsgevonden met het Nationaal Comité Veteranendag
en de Stichting Nederlandse Veteranendag. Onderwerpen die aan de orde kwamen
zijn:
indeling Malieveld NOS, motorrijders/colors, vlag voeren, alleen veteranen in het
defilé, vulling tribune. Door het VP werden ondersteunende werkzaamheden voor de
projectorganisatie Nederlandse Veteranendag verricht (uitnodigingen, deelnemers
defilé).
De Basis
Doel: coördineren opleidingen nuldelijn en verbeteren contacten met leiding
van de Basis.
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Er heeft in 2015 diverse keren overleg plaats gevonden met de Basis m.b.t. de
diensten voor de nuldelijn, de opleiding nuldelijnshelpers en maatschappelijke zorg in
het algemeen.
Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 Wageningen (NCHC)
Doel: bijdragen aan erkenning en waardering van veteranen.
Het VP is d.m.v. de vice-voorzitter vertegenwoordigd in het NCHC Wageningen 45.
Contacten met vakbonden
Het onderhouden en verstevigen van de contacten met bonden, in het bijzonder
met bonden die lid zijn van het VP, zowel in de ledenvergaderingen als daar
buiten. Oogmerk is om elkaar in het belang van de veteranen in de richting van
de doelwitorganisaties te versterken bij veteranenonderwerpen.
Per 1 januari 2007 had de ACOM het lidmaatschap van het VP beëindigd. N.a.v.
het huidige BP was één van de actiepunten de ACOM weer lid te laten worden
van het VP. Het VP is bezig om de ACOM weer lid van het VP te laten worden.
5. Vestiging in Doorn
Het VP is gevestigd in het gebouw van ‘de Basis’ aan de Willem van Lanschotlaan 1,
3941 XV te Doorn.
Doordat het VP in Doorn is gevestigd in hetzelfde gebouw waarin ook andere voor
het VP belangrijke partners (Vi, LZV, BNMO, de Basis) hun kantoor hebben, werden
de onderlinge contacten nog meer geïntensiveerd en verbeterd.
6. Faciliterende functie richting aangesloten organisaties
Hoewel het VP een koepelorganisatie is, ondersteunt het VP de
veteranenorganisaties ook op het uitvoeringsvlak. Collectief doen wat collectief kan.
Website VP
De website van het VP is geheel vernieuwd, is actueel en in een modern jasje gestoken
en bevat (actuele) informatie. Tevens werd er een link gelegd naar Facebook en Twitter,
waardoor het VP ook hier t.a.v. het digitale tijdperk met haar tijd mee is gegaan. Op de
website werd een eigen pagina ingericht over het NOS (http://veteranenplatform.nl/). De
pagina bevatte enerzijds een groot aantal artikelen en downloads als praktische
informatie voor nuldelijnshelpers. Anderzijds werden nieuwsfeiten gerelateerd aan het
NOS gepubliceerd ter vergroting van de naamsbekendheid. Deze nieuwsberichten
verschenen ook op de homepage en kregen daardoor extra aandacht.
Met deze vernieuwingen streeft het VP ernaar dat nu ook jonge veteranen de website,
Facebook en Twitter meer gaan bezoeken dan in het verleden het geval was.
Banners VP, informatiewand VP
Door een modern ogende informatiewand met bijbehorende banners en beachflags
presenteerde het VP zich op diverse
evenementen waar het publiek onder andere
geïnformeerd werd over de bij het VP aangesloten
verenigingen, stichtingen en militaire bonden. Op
deze wijze ondersteunde het VP mede de
aangesloten organisaties. Enkele evenementen
waar het VP met de stand aanwezig was:
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Veteranendagen krijgsmachtdelen, Nederlandse Veteranendag, motorbeurs.
7. Vergroten draagvlak beleid door het meer betrekken van de leden VP in
diverse commissies
Om de taken van het bestuur-VP te verlichten en om optimaal gebruik te maken van
de aanwezige deskundigheid en ervaring binnen het VP, werd voor een aantal
belangrijke en soms complexe vraagstukken of projecten een commissie ingesteld
bestaande uit leden van het VP en bestuur-VP. De volgende commissies waren in
2015 actief:
Commissie Faciliteiten Regelingen Veteranen (CFRV)
In het AB van 21 maart 2013 is een commissie ingesteld om de knelpunten met de
huidige Raamregeling Reüniefaciliteiten (RRF) en de subsidieverstrekking van en
door het vfonds in kaart te brengen.
Financiering kosten verenigingen
De CFRV constateerde dat er tal van geldstromen waren waarvan veteranenorganisaties gebruik maken.
In het kader van erkenning en waardering maken veteranenorganisaties gebruik van de
RRF voor het houden van reünies, waarbij vanuit Defensie een tegemoetkoming in de
kosten voor het houden van een reünie werd gegeven. Daarnaast waren er ook
geldstormen in het kader van financiering van de zorgplicht (door het ministerie van
Defensie) en de erkenning en waardering (door het vfonds). Gebleken was dat er bij de
partijen (VP, vfonds en Defensie) geen eenduidig beeld bestond over de financiële
geldstromen naar veteranenverenigingen. De financiering moest eerst in kaart gebracht
worden voordat verder kon worden gesproken over hoe en door wie de financiering
dient plaats te vinden. Hiervoor werd met financiële steun van het vfonds een financieel
deskundige, commodore b.d. Aad Bezemer, ingehuurd. Deze deskundige richtte zijn
onderzoek op de financiële geldstromen vanuit de diverse subsidiegevers naar de bij het
VP aangesloten organisaties. Deze deskundige heeft zijn rapport in januari 2015 aan
het bestuur-VP aangeboden. Naar aanleiding van dit rapport heeft een werkgroep onder
leiding van de penningmeester van het VP en bestaande uit vertegenwoordigers van
Defensie, vfonds, Vi en VP een vervolgopdracht gekregen en heeft de CFRV hier geen
verdere actie meer in ondernomen.
In speerpunt 5 wordt hier verder op ingegaan.
Raamregeling Reüniefaciliteiten
De CFRV heeft in goed overleg met het CDC/DPOD/UBVRD en de Defensieonderdelen
een nieuw concept RRF opgesteld. In deze Regeling zijn de wensen van het VP
meegenomen en worden daarin grotendeels gerealiseerd. Het concept van de nieuwe
Regeling werd lopende het onderzoek naar de geldstromen voorlopig in de ijskast gezet
totdat er duidelijkheid was over de financiële geldstromen.
De CFRV heeft op 20 februari 2015 haar eindrapport aan het bestuur-VP aangeboden
en heeft daarmee de aan de commissie gegeven opdracht beëindigd.
Commissie Herziening Statuten en Huishoudelijk Reglement
In het AB van 6 juni 2013 werd een commissie ingesteld voor het uitbrengen van
adviezen voor de herziening van de Statuten en Huishoudelijk Reglement (HR). Dit
nieuwe HR is tijdens de ledenvergadering van 27 maart 2015 door de vergadering
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goedgekeurd. Na afloop van de vergadering werd een toost uitgebracht op een
succesvolle toekomst voor de Vereniging Veteranen Platform.
Met het passeren van de akte bij de notaris op 12 februari 2015 en de goedkeuring
van het HR door de ledenvergadering op 27 maart 2015 eindigde de opdracht van de
commissie en is deze vervolgens opgeheven.
Klankbordgroep VP
Het AB heeft op 24 oktober 2014 een Klankbordgroep VP ingesteld om op deze wijze
sneller te kunnen reageren op actualiteiten en ontwikkelingen, zowel binnen als
buiten de aangesloten verenigingen/organisaties.
Daarnaast gebruikt het bestuur-VP de klankbordgroep om met kennis van de
achterban een voorlopige reactie te kunnen geven op concept beleidsstukken van het
VP en interne regelingen te toetsen op haalbaarheid en draagvlak. De klankbordgroep heeft commentaar en aanvullingen gegeven op het concept BP 2016-2020.
Commissie Advies Nationale Veteranenbegraafplaats
Naar aanleiding van de presentatie van de
heer Spoelstra van de projectorganisatie
Nationale Veteranenbegraafplaats, heeft het
AB op 24 oktober 2014 ingestemd met de
instelling van een Commissie Advies
Nationale Veteranenbegraafplaats, die als
taak heeft:
Het adviseren van het Bestuur-VP en de
projectorganisatie Nationale
Veteranenbegraafplaats over de ontwikkeling
van een nationale veteranenbegraafplaats
binnen of bij het Ereveld Loenen.
Er is op 26 mei voortgangsoverleg geweest
met de projectmanager van het stichtingsbestuur in oprichting (i.o.) om te komen tot
een veteranenbegraafplaats in of bij het Ereveld Loenen. Op 9 november 2015 is er
in Doorn overleg geweest tussen de Stichting Veteranenbegraafplaats i.o. en de
commissie. Er is gesproken over de financiën (haalbaarheid) en de voortgang in de
verdere planning.
Werkgroep Beleidsplan 2016-2020
Besloten werd om geen aparte commissie voor het
schrijven van het BP 2016-2020 te benoemen,
maar het BP door het bestuur zelf op te laten
stellen.
Voor het opstellen van het BP 2016-2020 heeft
het BP 2010-2015 als uitgangspunt gediend. Het
beleidsplan draagt het motto “De Trotse
Veteraan”. Het bestuur heeft voor dit motto
gekozen omdat het er naar streeft het juiste
beeld over veteranen in de maatschappij neer te
zetten. Veteranen mogen trots zijn op wat zij
hebben gedaan en hebben competenties ontwikkeld die van grote meerwaarde
kunnen zijn voor een toekomstige werkplek of voor onze samenleving in het
algemeen. Met het goede van het vorige beleidsplan als uitgangspunt vertolkt het
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beleidsplan een sterk, no nonsens beleid met concrete nieuwe initiatieven ten
behoeve van alle veteranen en hun relaties.
De speerpunten van het VP in de komende vijf jaar zijn:
1. belangenbehartiging van álle veteranen;
2. ondersteunen van het vinden, vindbaar zijn, binden en boeien van veteranen door
de lidorganisaties;
3. coördinatie van een landelijk dekkend en toekomstbestendig
Nuldelijnsondersteuningssysteem (NOS) VP;
4. bestuur VP 3.0. (transparantie).
Het BP 2016-2020 is op 6 november 2015 door de leden-VP op hoofdlijnen
goedgekeurd en op 11 december 2015 definitief vastgesteld. Zie onze website:
www.veteranenplatform.nl (home page, klik op “over het VP”, klik op “Beleid VP”).
8. Representatie lidorganisaties bij nationale en internationale evenementen en
in (overleg-)fora.
Herdenkingen en ceremonies
De leden van het bestuur-VP namen deel aan een groot aantal activiteiten en
vertegenwoordigden het VP bij tal van landelijke ceremonies en herdenkingen. De
leden-VP werden hierover maandelijks geïnformeerd in de vorm van een
maandrapportage over de door het bestuur-VP bijgewoonde gelegenheden.
Het betrof het bijwonen van herdenkingen, bi-/ multilateraal (beleids-)overleg,
deelname aan beleids-, coördinerende- en afstemvergaderingen, etc.
Enkele voorbeelden:
Bijwonen Nationale Dodenherdenking op 4 mei op de Dam in Amsterdam,
dodenherdenking op 4 mei in Loenen en op de Grebbeberg, bevrijdingsdefilé op 5
mei in Wageningen, Nederlandse Veteranendag in juni in Den Haag,
Veteranendagen van de krijgsmachtdelen, herdenking einde WW II in Nederlands
Indië op 15 augustus in Den Haag, Nationale Taptoe in Rotterdam op 24 september,
herdenking 7 December Divisie op 8 december en diverse regionale
veteranendagen.
Net zoals in voorgaande jaren is bij de
Nationale Dodenherdenking op 4 mei op de
Dam in Amsterdam en bij Prinsjesdag in Den
Haag door het VP een erecouloir
samengesteld en geleverd als deel van de
afzetting. De samenstelling, coördinatie en
begeleiding van deze erecouloirs zijn door het
Hoofd Bureau VP en de commandant
erecouloirs, met ondersteuning van het
Bureau VP, naar ieders tevredenheid
verzorgd.
Daarnaast werd vanuit de aangesloten
organisaties van het VP een delegatie van
veteranen samengesteld die bij de medaille
uitreiking tijdens de Nederlandse
Veteranendag in Den Haag, aan veteranen in
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werkelijke dienst, de herinneringsmedailles uitreikten, maar ook aanwezig waren bij
het uitreiken van herinneringsmedailles aan veteranen in werkelijke dienst bij andere
gelegenheden.
World Veterans Federation
De World Veterans Federation (WVF), opgericht in 1950 en gevestigd in Parijs, is van
de 7 oprichtende landen met hun oudstrijders verenigingen uitgegroeid tot een
federatie van organisaties van meer dan 96 landen met 105 lidorganisaties en komt
één keer per drie jaar bijeen. Nederland was één van de oprichters van de WVF en
steunde de WVF financieel met een grote lening van de Stichting Fondsenwerving
Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (SFMO), de voorloper van het vfonds.
Het verkrijgen van inzicht in en een uitwisseling van gedachten en ervaringen over
zorg en nazorg van veteranen op internationaal niveau, zijn de aanleiding voor het VP
geweest om in 1999 lid te worden van de WVF Commissie Nederland. De
achterliggende gedachte hierbij was dat de aansluiting van het VP bij de WVF de
mogelijkheden van het VP op internationaal niveau zouden kunnen vergroten.
De WVF is jarenlang niet in staat gebleken tijdens de General Assembly (GA) een
sluitende financiële begroting en financiële verantwoording te overleggen. Dit was
voor het VP aanleiding om in 2008 het Nederlandse lidmaatschap van de WVF
Commissie Nederland op te zeggen.
In 2015 is het lidmaatschap weer overwogen maar het VP ziet gelet op de huidige
onzekere financiële situatie van de WVF, af van lidmaatschap. Dit is gebeurd in
overleg met Defensie en het vfonds.
Voor een uitgebreidere toelichting, zie bijlage B.
SPEERPUNT 2, DE NULDELIJN ALS SPIL IN HET BELEID VAN HET VP
Doel: Het komen tot een goed gestructureerd, landelijk dekkend nuldelijns
veteranenhelperssysteem (NOS), waarin de leden-VP participeren om hun
ambitie in deze te realiseren en waarbij het Bestuur-VP faciliteert.
Project Versterking Nuldelijns Ondersteuning Veteranen
In de loop der jaren zijn er veel particuliere initiatieven ontplooid gericht op de
ondersteuning van de veteranen, militaire dienstslachtoffers en hun relaties. Het
samenstel van initiatieven dekte niet de gehele populatie af, was niet altijd
genormeerd en sloot niet volledig aan op de professionele zorg. Meerdere initiatieven
hadden onvoldoende voortzettingsvermogen terwijl ze wel het doel hadden te
voorzien in een behoefte. Met het ‘Project Versterking Nuldelijnsondersteuning
Veteranen’ heeft het vfonds (het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en
Veteranenzorg) eind 2012 het initiatief genomen om structuur aan te brengen in de
organisatie en financiering van de nuldelijnsondersteuning aan veteranen, militaire
dienstslachtoffers en hun relaties. Als de belangenbehartiger van alle veteranen is het
VP door het vfonds gevraagd een landelijk dekkend nuldelijnsondersteuningssysteem
te vormen en daar de regie over te voeren. Met het Veteranenbesluit van 19 juni 2014
is het VP door Defensie belast met de coördinatie van de nuldelijnsondersteuning
voor veteranen. Het project is eind 2015 afgerond en daarmee is een toegankelijk,
landelijk dekkend, genormeerd en betrouwbaar nuldelijnsondersteuningssysteem
ingericht, dat aansluit bij de behoefte van de doelgroep en de professionele
hulpverlening. Met als resultaat dat bij elke hulpvraag van een veteraan, een militair
dienstslachtoffer en hun relaties contact kan worden gemaakt met een door de Basis
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gecertificeerde nuldelijnshelper waarbij het niet uitmaakt met welke partner in het
totaalsysteem de veteraan in contact komt; hij wordt begeleid naar de meest
geschikte partner in het ondersteunings- of zorgsysteem (digitale sociale kaart
veteranen) zodat ondersteuning kan worden gegeven in de omgeving waar de
veteraan woont. Het Nuldelijnsondersteuningssysteem VP (NOS) omvat de
nuldelijnsondersteuningssystemen van 39 lidorganisaties VP en 11 ontmoetingscentra met 21 locaties van het samenwerkingsverband van Veteranen Ontmoetingscentra (V.O.C.). 538 (kandidaat-) nuldelijnshelpers van het VP en de V.O.C. zijn
opgenomen in de digitale sociale kaart voor veteranen (DiSKv) waarvan 382 met een
Certificaat van Bekwaamheid van de Basis. Met de omvorming van het VP van
stichting naar vereniging in 2015 is de nuldelijnsondersteuning geborgd in de statuten
van het VP.
Het VP is een samenwerkingspartner in het Veteranenloket. Het VP voorziet naar
vermogen in kortstondige opvang bed-bad-brood en in bijzondere gevallen budget
(BBBB) van veteranen die in sociaalmaatschappelijke nood verkeren, zonder dat er
sprake is van een acute zorgvraag.
In 2015 is het overleg met Defensie gestart om de nuldelijnsondersteuning te integreren
met, maar in ieder geval aan te laten sluiten op het collegiaal netwerk van de
commandant. Het idee is om een Digitale Sociale Kaart militairen (DiSKm) te
ontwikkelen waarin de nuldelijnsondersteuning van de commandant (collegiaal netwerk,
vertrouwenspersonen, geestelijk verzorgers) en nuldelijnshelpers in de regio zichtbaar
zijn en eventueel inzetbaar door een aparte regiocoördinator. Defensie is nog niet bereid
om het NOS buiten de poort open te stellen voor militairen binnen de poort (ook niet in
pilot vorm). Reden hiervoor is onder andere dat men eerst een goede start wil maken
met de uitrol van het Collegiaal Netwerk Defensie. Een gemiste kans voor Defensie
omdat het NOS verder gaat dan alleen trauma risk management en er ook is voor de
relaties.
Tijdens de ledenvergadering van het VP op 6 november 2015 hebben het vfonds,
Defensie en het VP een convenant ‘Nuldelijnsondersteuning Veteranen Platform’
ondertekend. Dit convenant betreft de invulling en financiering van de nuldelijnsondersteuning voor veteranen voor de jaren 2016-2018. Defensie draagt bij aan de
organisatie-, opleidings- en inzetkosten van het NOS. Het vfonds draagt aanvullend bij
aan de nuldelijnsondersteuning in de ontmoetingscentra en de organisatie van regionale
bijeenkomsten met nuldelijnshelpers en hulp- en zorgverleners.
In overleg met Defensie, vfonds, Vi, V.O.C. en VP zijn de activiteiten van het project
eind 2015 overgedragen en geborgd in de staande organisatie VP.
Voor nadere informatie over het NOS wordt verwezen naar het Jaarverslag 2015 en
Eindrapport Project Versterking Nuldelijnsondersteuning Veteranen.
Het succes van het project heeft er toe geleid dat in de Nota van Toelichting bij het
Veteranenbesluit het VP is opgenomen als de coördinator van de
nuldelijnsondersteuning en Defensie na 2015 de nuldelijnsondersteuning zal gaan
financieren aangevuld door het vfonds. Ook buiten de veteranengemeenschap bestaat
steeds meer belangstelling en waardering voor het NOS. In diverse Kamerstukken en
brieven van de minister van Defensie wordt het NOS genoemd en de toegevoegde
waarde onderschreven. Een ander bewijs dat het NOS inmiddels een goede bekendheid
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en waardering geniet is de uitnodiging van de Vaste Kamer Commissie van Defensie
aan de coördinatoren NOS om de Tweede Kamer te bezoeken op 26 juni 2015.
Aansluitend was er een ontmoeting met de minister van Defensie en fotomoment,
waarbij zij haar waardering voor het NOS en de nuldelijnshelpers uitsprak. Waardering
komt niet alleen van Defensie en de parlementariërs. Zo besteedde de minister van
Veiligheid en Justitie Van der Steur tijdens het symposium ‘De mens in uniform’,
gehouden op 21 mei 2015 op de Basis, ruime aandacht aan het systeem van
kameraadschappelijke ondersteuning en noemde hij het NOS een goed voorbeeld.
Tenslotte is het project springplank geweest voor nieuwe initiatieven die in het vacuüm
zitten tussen NOS en de LZV-structuur. Voorbeeld is ‘de Compound’ in Assen waar
inmiddels 24 veteranen beschermd wonen. Ook hebben het mogen deelnemen van
nuldelijnshelpers van niet-lidorganisaties aan trainingen en besturen aan overleggen
over het NOS, bijgedragen aan het uitgroeien van nieuwe initiatieven tot waardevolle
bijdragen aan het NOS.
Ontvangst coördinatoren door de VCD en
(mevr. Angelien Eijsink (PvdA), mevr. Hanke
Bruins-Slot (CDA) en zelf Afghanistan
veteraan, mevr. Wassila Hachchi (D66) oud
officier van de Logistieke Dienst van de
Koninklijke Marine, de heer Fred Teeven
(VVD) en de heer Raymond de Roon (PVV))
en ontmoeting met de minister van Defensie.

Op 6 november 2015 is in Ermelo het convenant getekend tussen het VP, Defensie en
het vfonds, waarin de financiering van het NOS voor de komende drie jaar is geborgd.

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.
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Met de Veteranenwet en het Veteranenbesluit is de erkenning, waardering en zorg
voor alle veteranen en hun relaties geborgd, ook voor oudere veteranen. Het
ledenaantal van verenigingen van missies voor Libanon neemt snel af. Ook de
bestuurskracht neemt snel af door afnemende mobiliteit en natuurlijk verloop. De
besturen worden steeds meer gedragen door veteranen/militairen b.d. die niet tot de
doelgroep behoren maar uit respect ter ondersteuning bestuursfuncties vervullen. In
2015 is met Defensie en de betreffende verengingen overleg gevoerd en heeft geleid
tot concrete maatregelen voor 2016 e.v. jaren.
SPEERPUNT 4, DE JONGERE GENERATIE VETERANEN ACTIEF EN
BETROKKEN
Doel: De jonge generatie veteranen stimuleren om actief deel te nemen aan
veteranenactiviteiten.
Het VP heeft met Defensie geïnventariseerd
hoe veteranen in werkelijke dienst beter
kunnen worden bereikt en betrokken bij
diverse vieringen en herdenkingen. Voor
zover deze groep(en) veteranen
georganiseerd is/zijn, is dit vooral in eenheiden missiegebonden groepen en via de social
media. Door het invoeren van het
buitengewoon lidmaatschap is het voor deze
groepen veteranen mogelijk zich bij het VP
aan te sluiten. De operationele commando’s
vervullen een belangrijke brugfunctie tussen
veteranen in werkelijke dienst en postactieve veteranen. In 2015 zijn door het VP de
in 2014 ondernomen stappen om vanuit de OPCO’s meer aandacht te gaan besteden
aan het deelnemen van jonge veteranen (en ook veteranen in werkelijke dienst) aan
veteranenactiviteiten voortgezet. Zo is er een periodiek overleg opgestart door de
IGK, tevens Inspecteur der Veteranen, de plaatsvervangend commandanten van de
OPCO’s en de voorzitter VP, om op deze wijze veteranen in werkelijke dienst beter te
informeren over veteranenactiviteiten van veteranenverenigingen en hen daarbij te
betrekken. Daarnaast woonde André Odenkirchen als adviseur VP, het reguliere
overleg van de OPCO-adjudanten bij om binnen de OPCO’s veteranenontwikkelingen
te kunnen volgen.
SPEERPUNT 5, NAAR ĖĖN INTEGRAAL VETERANENSYSTEEM
Doel: Komen tot een integraal veteranensysteem waarin het VP participeert.
Onderdeel van een integraal veteranensysteem is de financiering van het systeem.
Omdat niet geheel duidelijk was hoe deze geldstromen liepen is in opdracht van
Defensie/HDP, vz-vfonds en vz-VP de financiering in kaart gebracht. Hiertoe werd
met financiële steun van het vfonds een financieel deskundige ingehuurd. Deze
deskundige richtte zijn onderzoek op de financiële geldstromen vanuit de diverse
subsidiegevers naar de bij het VP aangesloten organisaties. Eind januari heeft de
projectleider, Commodore b.d. Bezemer, het Rapport Onderzoek Financiële stromen
Veteranengemeenschap aangeboden aan de HDP, vz-vfonds en vz-VP.
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Naar aanleiding van dit rapport heeft een werkgroep onder leiding van de
penningmeester van het VP en bestaande uit vertegenwoordigers van Defensie,
vfonds, Vi en VP een vervolgopdracht gekregen. De vervolgopdracht luidde op
hoofdlijnen:
- formuleer de minimale (= huidige) en gewenste (moet realistisch zijn) vormen van
Erkenning een Waardering en het vinden, binden en boeien van veteranen
uitgedrukt in producten en/of diensten en koppel aan elk product of dienst een norm
en een all-in-price (tegemoetkoming in de organisatiekosten verwerkt in de prijs);
- formuleer welke producten en/of diensten redelijkerwijs verwacht kunnen worden
van of gefinancierd kunnen worden door Defensie als (ex) werkgever;
- bepaal wat aanvullend verwacht wordt van het vfonds op basis van de doelstelling
van het vfonds;
- bepaal de kosten voor respectievelijk Defensie als vfonds;
- bepaal de inrichting van de Erkenning en Waardering en richt de geldstromen in;
- verwerk dit tot een advies en leg het geheel ter besluitvorming voor aan Defensie
en vfonds.
Lopende het traject is de opdracht gaan schuiven, waardoor de werkgroep zich
richtte op 3 aspecten van Erkenning en Waardering te weten: vervoerbewijzen,
reüniekosten en organisatiekosten. Daar zowel Defensie als het vfonds t.a.v. de
financiën zelf de regie wilden blijven voeren is het onderdeel herinrichten van de
financiële stromen niet verder uitgewerkt.
Eind november heeft de werkgroep het eindrapport aangeboden aan HDP, vz-vfonds
en vz-VP. Door de HDP is op basis van dit vervolgrapport aangegeven dat de huidige
RRF zal worden herschreven, waarbij de voorstellen van het VP zullen worden
meegenomen. Het VP zal betrokken worden bij het herschrijven van deze
Raamregeling. Vooralsnog zal de huidige RRF gehanteerd worden.
Als resultaat van dit rapport heeft het vfonds aangegeven dat zij de komende 3 jaar
de volgende activiteiten zal financieren:
- bijdrage in de kosten voor bij het VP aangesloten verenigingen voor het
organiseren van veteranenactiviteiten (reünies). Eventuele organisatiekosten van
de vereniging kunnen deel uitmaken van de bijdrage van het vfonds voor het
houden van de reünies ad max € 10,-- door de aangesloten verenigingen;
- bijdrage in de reüniekosten voor niet bij het VP aangesloten verenigingen. Ook dit
is gebaseerd op € 10,-- per veteraan voor een reünie;
- bijdrage in de kosten van aan een reünie deelnemende partner van een veteraan
ad € 15,-- per persoon.
Door het vfonds wordt bij het toekennen van de bijdrage geen onderscheid meer
gemaakt in veteranen in werkelijke dienst en veteranen buiten dienst.
Op 11 december is tijdens de Eindejaarsbijeenkomst een convenant tussen het
vfonds en het VP afgesloten waarmee de bovengenoemde bijdrage is geborgd.
BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN
Eindejaarsbijeenkomst
De laatste ledenvergadering van 2015, de Eindejaarsbijeenkomst, had dit jaar een extra
bijzonder karakter.
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Deze Eindejaarsbijeenkomst werd bezocht door
vele civiele- en militaire genodigden onder wie
Kamerleden, vertegenwoordigers van de vier
krijgsmachtdelen naast uiteraard de vaste
vertegenwoordigers en plaatsvervangend
vertegenwoordigers en voorzitters van de
aangesloten organisaties bij het VP.

De bijeenkomst werd geopend door de voorzitter VP, die de aanwezigen een terugblik
bood op 2015.
In die terugblik over het afgelopen jaar noemde hij de
omvorming van stichting naar vereniging, die dit jaar zijn
beslag heeft gekregen. Als belangrijkste wijziging noemde
hij de verruiming van de toelatingscriteria waarbij het voor
veteranenorganisaties eenvoudiger is om lid te worden van
het VP. Het nuldelijnsondersteuningssysteem staat als een
huis en functioneert goed. Na afsluiting van de projectfase,
hebben Defensie, het vfonds en het VP op 6 november j.l.
een convenant afgesloten waarmee de financiering van het
systeem voor de komende 3 jaar is zeker gesteld. Waarvoor
dank aan Defensie en het vfonds. De coördinatie van de
nuldelijnsondersteuning blijft onder de vleugels van het VP
en wordt belegd bij de vice-voorzitter, Peter Klijn. De
uitvoering wordt belegd bij het bureau-VP dat werd versterkt
met het aantreden van Arja van Leeuwen op de functie van
bureaumedewerker.
Voorts ging hij kort in op de evaluatie van het aflopende BP 2011-2015. Afronding van
een beleidsplan maakt het noodzakelijk om een nieuw beleidsplan te ontwikkelen voor
de komende 5 jaar. Het nieuwe BP 2016-2020 heeft als motto “de Trotse Veteraan”.
Voor dit motto werd gekozen omdat het VP er naar streeft om het juiste beeld over
veteranen in de maatschappij neer te zetten. Veteranen mogen trots zijn op wat zij
hebben gedaan en hebben competenties ontwikkeld die van grote meerwaarde zijn voor
onze samenleving. Verder memoreerde hij een initiatief dat in 2014 in gezamenlijk
overleg met Defensie en het vfonds is ingezet om te kijken naar mogelijke verbeteringen
in de financiering van veteranenactiviteiten.
Met Defensie is het overleg nog niet afgerond, waarbij het met name gaat om de
flexibilisering van het verstrekken van vervoerbewijzen en de hoogte van het
normbedrag van de Raamregeling Reüniefaciliteiten. Met het vfonds zijn al wel
afspraken gemaakt over de uitbreiding van de bijdrage van het vfonds aan
veteranenactiviteiten. Het vfonds financiert activiteiten die aanvullend zijn op de
verantwoordelijkheid van de Defensie in de Veteranenwet. Het komt er in grote lijnen op
neer dat alle organisaties die gebruik kunnen maken van de reüniefaciliteiten van
Defensie, een aanvraag bij het vfonds kunnen indienen voor het “vfonds tientje” voor
deelnemende postactieve én actief dienende veteranen. Ook zal het vfonds de
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deelname van de partners van veteranen aan reünies financieren. Het VP krijgt een
belangrijke adviesrol bij het toekennen van subsidies door het vfonds.
De afspraken met het vfonds zijn
vastgelegd in een convenant voor de
komende drie jaar, dat direct aansluitend
op zijn inleiding samen met de voorzitter
van de Raad van Bestuur van het vfonds,
de heer mr.Robert Croll, werd ondertekend.

Als sprekers waren uitgenodigd mevr. G.A. (Gerdi) Verbeet (voorzitter Nationaal
Comité 4 en 5 mei) en de heer F. (Fred) Teeven (lid Vaste Kamer Commissie
Defensie voor de VVD.

De bijeenkomst stond ook in het teken van het afscheid nemen van vertrokken
vertegenwoordigers van de Vereniging van Vrouwelijke Militairen Koninklijke
Landmacht (VVMKL), de Vereniging Veteranen en Oud- Militairen Korps Militaire
Administratie (VVO-MA), de Vakbond voor Burger en Militair Defensiepersoneel
(VBM) en werd vervolgd met de uitreiking van de Ted Meines Prijs.
De vertegenwoordiger van de VOMI NL, de heer K. Orsel en de vertegenwoordiger
van de Algemene Vereniging van Oud- en actief dienend personeel van de
Koninklijke Marine (AVOM), de heer M.D.M van ’t Veer, waren verhinderd en van hen
kon dus geen afscheid worden genomen.
Tijdens de Eindejaarsbijeenkomst werd ook aandacht besteed aan het nieuwe boek
“Succes in een verloren oorlog” van wijlen bgen b.d. Dr. B. Bouwman.
Het eerste exemplaar van het boek werd door de dochter van de schrijver uitgereikt aan
mevr. Verbeet, zelf ook dochter van een Indië-veteraan.
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Uitreiking Ted Meines Prijs
Tijdens de bijeenkomst op 11 december 2015 werd aan de heer H.C.M. van Tilburg, de
Ted Meines Prijs uitgereikt voor zijn grote verdiensten en inzet voor
Nederlandse veteranen. Zijn inspanningen zijn bijzonder van
waarde voor het vinden, bereiken en helpen van veteranen die zich
niet (meer) melden bij de reguliere hulpverlening. Als vrijwilliger
tevens voorzitter van de verenigde samenwerkende
ontmoetingscentra heeft hij de samenwerking van de 19
zelfstandige ontmoetingscentra tot stand gebracht en geborgd in
een betrouwbaar en waardevol samenwerkingsverband. Een
commissie onder leiding van de Kanselier der Nederlandse Orden,
de generaal-majoor b.d. Henk Morsink, draagt om de twee kalender
jaren een kandidaat voor bij het bestuur-VP. De onderscheiding
wordt toegekend om publiekelijk personen of een organisatie te
erkennen die onzelfzuchtig diensten aan de veteranengemeenschap hebben/heeft vervuld. De onderscheiding werd uitgereikt
door Ted Meines zelf.
BRAINSTORMSESSIE DAGELIJKS BESTUUR
In juni 2015 heeft het bestuur twee “heidagen” gehouden. Aan de orde kwamen
evaluatie van het functioneren van het bestuur-VP en de opzet van het BP 20162020. De evaluatie van het functioneren van het bestuur moest leiden tot een betere
omschrijving van de rollen van bestuursleden, adviseurs en Hoofd Bureau VP, een
verbeterde taakomschrijving van de bestuursleden, een profielschets van de diverse
functies binnen het bestuur, een efficiëntere organisatie van de
bestuursvergaderingen en informatieverbetering. Inmiddels is e.e.a. vastgelegd in een
bestuursreglement.
VERENIGINGSACTIVITEITEN
Ook in 2015 hebben de bij het VP aangesloten organisaties wederom een groot
aantal veteranenactiviteiten ontplooid. Hiermee werd bevestigd dat de
veteranenorganisaties hét instrument zijn om in contact te komen en te blijven met de
veteranen: zonder verenigingen, géén activiteiten. De drie-eenheid: VP, Defensie,
vfonds maakt het mogelijk om een belangrijke bijdrage te leveren aan de erkenning,
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waardering en (na)zorg voor de veteranen. Het VP is zeer dankbaar voor wat
Defensie en het vfonds op dit gebied deden voor de aangesloten organisaties en de
goede samenwerking waarin dit gebeurde.
FINANCIËLE VERANTWOORDING
Mede dankzij de subsidies van het
ministerie van Defensie en het vfonds, is
het VP ook in 2015 in staat geweest zijn
doelstellingen op het gebied van
belangenbehartiging voor alle Nederlandse
Veteranen op een waardige wijze gestalte
te geven en te realiseren. De jaarrekening
2015 is in een separaat document
opgenomen. Voor de controle van de
jaarrekening werd gebruik gemaakt van een
accountantsbureau.
EVALUATIE BELEIDSPLAN 2011-2015
Het jaar 2015 is het laatste jaar van bovengenoemd BP. Gesteld kan worden dat in
de afgelopen vijf jaar veel tot stand is gebracht en dat de doelstellingen uit dit BP
grotendeels zijn gerealiseerd. Dit BP vormde de basis voor het BP 2016-2020 en
wordt hiermee voortgezet. Hiermee wordt aangegeven dat het BP nog niet voor 100
% is gerealiseerd, maar dat er altijd zaken zijn, die constant in beweging zijn en
blijven en daarom ook nooit voor de volle 100% zijn te realiseren. Het bestuur denkt
dat de afgelopen vijf jaar met het huidige BP het VP een solide basis heeft gelegd als
betrouwbare gesprekspartner voor de diverse partijen waarmee het VP zaken deed,
de belangen van de veteranen op een goede wijze heeft kunnen behartigen. Met de
nieuwe statuten en het nieuwe huishoudelijk reglement, de omvorming van stichting
naar vereniging, de aanpassing van de toelatingscriteria en de mogelijkheid om ook
buitengewone leden toe te laten is het VP goed voorbereid op de toekomst en heeft
daarmee de interne en externe meerwaarde kunnen verhogen. Hiermee is invulling
gegeven aan speerpunt 1. Daarnaast staat er en een goed gestructureerd, landelijk
dekkend nuldelijnsondersteuningssysteem (NOS) en is daarmee invulling gegeven
aan speerpunt 2. Speerpunt 3, erkenning, waardering, zorg voor de oudere generatie
veteranen is geborgd. Met de Veteranenwet en het Veteranenbesluit is de erkenning,
waardering en zorg voor alle veteranen en hun relaties geborgd, ook voor oudere
veteranen. Tevens kunnen een aantal administratieve zaken van
veteranenverenigingen met oude veteranen worden ondergebracht bij de regimenten
of korpsen waartoe zij behoorden of kunnen worden uitgevoerd door de Stichting
Samenwerkende V.O.C. Hierdoor zijn en blijven hun belangen ook in de toekomst
geborgd. Het speerpunt 4 “de jongere generatie veteranenactief en betrokken” is een
continue proces en is daarom doorgetrokken naar het nieuwe BP.
Met de aanpassing van de toelatingscriteria en de mogelijkheid om ook buitengewone
leden toe te laten, de samenwerking met de V.O.C. en als partner van het
Veteranenloket zijn belangrijke stappen gezet om te komen tot één integraal
veteranensysteem. Hiermee is invulling gegeven aan speerpunt 5.
SLOTOPMERKING
Het VP heeft ook in 2015 weer een roerig en druk, maar ook zeer productief jaar
gehad. Er is veel gebeurd en er is ook veel voor de veteranengemeenschap bereikt.
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Het VP wordt door onze omgeving erkend als belangrijke gesprekspartner als het
gaat om ontwikkeling van veteranenbeleid en de uitvoering daarvan. De verenigingen
hebben, als instrument om in contact te komen en te blijven met de
Veteranengemeenschap, hun bestaansrecht wederom bewezen.
Het VP wil allen – organisaties én individuele personen – danken voor hun steun en
bijdragen aan dat wat het VP in 2015 heeft bereikt. Zonder deze steun was dat
allemaal niet mogelijk geweest. We rekenen op ieders steun om ook de volgende
jaren de doelstellingen van het VP te ondersteunen en daarmee het belang van de
veteranengemeenschap te dienen.
Doorn, 18 maart 2016.

H.J. Scheffer
Voorzitter

F.E. Rondel
Secretaris
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Bijlage A: overzicht van bij het VP aangesloten leden per 31 december 2015
1. Algemene Federatie van Militair en Burgerpersoneel (AFMP)
2. Artillerie Veteranen Associatie (AVA)
3. Algemene Vereniging van Oud- en actief dienend personeel van de Koninklijke
Marine (AVOM)
4. Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO)
5. Bond van Oud- Stoottroepers en Stoottroepers (BOSS)
6. Bond van Wapenbroeders (BvW)
7. Commandostichting/ Vereniging Veteranen Korps Commando Troepen
(COS/VKCT)
8. Federatie van verenigingen van Indië Militairen (FIM)
9. Federatie van Organisaties Voormalig & Actiefdienend Marinepersoneel (FOVAM)
10. Johan Willem Friso vereniging (JWF)
11. Koninklijke Vereniging van Eervol ontslagen Officieren van de Nederlandse
Krijgsmacht (KVEO)
12. Koninklijke vereniging van Marine Officieren (KVMO)
13. Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve officieren (KVNRO)
14. Landelijke Vereniging Veteranen Geneeskundige Diensten (LVVGNKD)
15. Nederlandse Officieren Vereniging (NOV)
16. Nederlandse Unifil Vereniging (NUV)
17. Netherlands Ex- Servicemen & Women’s Association in Australia (NESWA)
18. Politie Veteranen Platform (PVP)
19. Stichting Benteng
20. Stichting Federatie van Organisaties van Veteranen en Oud- Gedienden van de
Militaire Luchtvaart (MILU)
21. Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945
22. Stichting Marechaussee Contact (SMC)
23. Stichting Reservisten Veteranen Nederland (SRVN)
24. Unie van Nederlandse Veteranen (UNV)
25. Vakbond voor Burger en Militair Defensiepersoneel (VBM)
26. Vereniging Contact Oud- en actiefdienende Mariniers (COM)
27. Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen (VDMD)
28. Vereniging Huzaren van Boreel (VHvB)
29. Vereniging Jonge Veteranen (VJV)
30. Vereniging Nederlands Nieuw- Guinea Militairen 1945–1962 (VNNGM 1945 –
1962)
31. Vereniging van Oud- Korea Strijders (VOKS)
32. Vereniging Oud- leden 1 (NL) UN Signal Battalion (SigBat)
33. Vereniging Regiment Infanterie Oranje Gelderland (VRIOG) met daarin
opgenomen de Stichting Veteranen 5-5 RI
34. Veteranen Vereniging Regiment Limburgse Jagers (VVRLJ)
35. Vereniging van Ex- en Actief dienende Vrouwelijke militairen der Koninklijke
Marine (Ex-Act KM)
36. Vereniging van Oorlogsvrijwilligers Engeland/ Schotland 1940–1947 (OVW EngSchotl)
37. Vereniging van Oud- Pontonniers en Torpedisten (VOPET)
38. Vereniging van Veteranen Garderegiment Fuseliers Prinses Irene (VVVGFPI)
39. Vereniging van Vrouwelijke Militairen Koninklijke Landmacht (VVMKL)
23

40. Vereniging Veteranen en Oud- Militairen Korps Militaire Administratie (VVO-MA)
41. Vereniging Veteranen Grenadiers en Jagers (VVRGJ)
42. Veteranen Vereniging Regiment Genietroepen (VRG)
43. Vereniging Veteranen Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen (VVRB&T)
44. Vereniging voor Veteranen en Postactieven van het Regiment Verbindingstroepen (VVPRV)
45. Vereniging Veteranen Regiment Technische Troepen (VVRTT)
46. Vereniging 1 (NL/BE) UN Transportbataljon
47. Vereniging Regiment Huzaren Prins van Oranje
48. Wounded Warriors Nederland (WWNL)
Overzicht van bij het VP aangesloten buitengewone leden per 31 december
2015
1. Stichting Dutch Military Veterans
2. Stichting Me for You
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Bijlage B: World Veterans Federation
Geschiedenis
De World Veterans Federation (WVF), opgericht in 1950 en gevestigd
in Parijs, is van de 7 oprichtende landen met hun oudstrijders
verenigingen uitgegroeid tot een federatie van organisaties van meer
dan 96 landen met 105 lidorganisaties en komt één keer per drie jaar
bijeen. Nederland was één van de oprichters van de WVF en steunde
de WVF financieel met een grote lening van de Stichting Fondsenwerving Militaire
Oorlogs- en Dienstslachtoffers (SFMO), de voorloper van het vfonds.
De WVF bezit sinds 1952 de zogenaamde “general category consultative status” bij
de United Nations Economic and Social Council (ECOSCO), inhoudende dat men op
Europees en internationaal niveau kan bijdragen aan beleids- en uitvoerende doelen,
programma’s en projecten van de Verenigde Naties. Men beïnvloedt en bepaalt mede
deze agenda. Deze status is het hoogste niveau dat kan worden toegekend aan een
non gouvernementele organisatie en geeft toegang tot belangrijke Europese
netwerken zoals de Council of Europe, het Europees parlement etc. Via deze weg
kan bijvoorbeeld de nationale agenda in Europa worden neergezet en vice versa. De
laterale en bilaterale effecten zijn van belang. In de Algemene Vergadering van de
WVF, de General Assembly (GA), worden op wereldniveau afspraken gemaakt over
de problematiek die te maken heeft met oudstrijders/veteranen. Hiertoe worden door
de aangesloten landen, na uitvoerige discussies allerhande resoluties aangenomen.
Het is dan de bedoeling dat de landen die deze resoluties hebben aanvaard in de
eerstvolgende GA rapporteren wat zij en hun regering eraan gedaan hebben. De
WVF richt zich meer op politieke lobby en het uitdragen van getuigenis van
gebeurtenissen, dan op het welzijn en de gezondheid van veteranen. De WVF zou
meer moeten doen aan kennisoverdracht en kennisuitwisseling op het gebied van
veteranenzorg. Hierdoor lijkt het tijdens een GA meer op de VN dan op een
conferentie van de WVF.
Reden lidmaatschap WVF Commissie Nederland
Het VP is de belangenbehartiger van Nederlandse veteranen. Het verkrijgen van
inzicht in en een uitwisseling van gedachten en ervaringen over zorg en nazorg van
veteranen op internationaal niveau, zijn de aanleiding voor het VP geweest om in
1999 lid te worden van de WVF Commissie Nederland. De WVF Commissie
Nederland bestond uit de volgende organisaties: BNMO, Bond van Wapenbroeders
(BvW), KNIL “Madjoe”, de Nationale Federatieve Raad van het Voormalig Verzet
Nederland (NFR/VVN) en het VP.
De achterliggende gedachte hierbij was dat de aansluiting van het VP bij de WVF de
mogelijkheden van het VP op internationaal niveau zouden kunnen vergroten.
De herkenbaarheid en het bestaan van het VP zouden de contacten op internationaal
niveau moeten vergemakkelijken.
Reden opzegging lidmaatschap WVF Commissie Nederland
De afgelopen jaren is in de praktijk gebleken dat op internationaal niveau bijna
niemand van het bestaan van het VP afwist, noch dat men inzicht heeft gekregen in
wat het Nederlandse veteranenbeleid is en wat men aan belangenbehartiging van de
Nederlandse veteraan doet. Tevens moest ook geconstateerd worden dat sinds het
aantreden van het VP binnen de WVF Commissie Nederland er internationaal gezien,
geen doorbraak is geweest in de belangenbehartiging of de internationale contacten
van de aangesloten veteranenorganisaties van het VP. Daarnaast is de WVF
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jarenlang niet in staat gebleken tijdens de GA een sluitende financiële begroting en
financiële verantwoording te overleggen. De financiële situatie van de WVF was en is
slecht. Veel leden van de WVF betaalden/betalen hun contributie niet of
hadden/hebben achterstallige betaling met de contributie. De uitgaven op jaarbasis
voor het Franse en Engelse personeel (€ 280.000,-) zijn structureel hoger dan de
inkomsten. De jaarlijkse inkomsten, als ieder lid de jaarlijkse contributie zou voldoen,
dekken slechts 20% van de jaarlijkse uitgaven. Dit was voor het VP gelet op het
bovenstaande, aanleiding om in 2008 het lidmaatschap van de WVF Commissie
Nederland op te zeggen. De overige leden van de WVF Commissie Nederland m.u.v.
de BNMO hadden hun lidmaatschap al opgezegd. Hierdoor wordt Nederland in de
WVF alleen nog maar vertegenwoordigt door de BNMO, één van de bij het VP
aangesloten organisaties.
Huidige financiële situatie WVF
De financiële situatie van de WVF is nu enigszins verbeterd ten opzichte van die van
de voorafgaande jaren. De lening van €1,7 miljoen is inmiddels aan het vfonds als
opvolger van de Stichting Fondsenwerving Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers
(SFMO) terugbetaald. Het eigen pand in Parijs is verkocht, men is overgegaan tot het
huren van kantoorruimte en er zijn maatregelen genomen om achterstallige
contributies alsnog te innen. Desondanks is er nog steeds een achterstand van
€600.000,- aan onbetaalde contributies. Ondanks de genomen acties zal de kas van
de WVF in 2018 leeg zijn, mede ook omdat het geschatte tekort op de begroting van
de WVF in 2018 €272.500,- zal bedragen. De WVF krijgt van het vfonds subsidie
(€154.000,-) voor diverse projecten.
Overweging aanvragen lidmaatschap WVF door het VP
Het vfonds en het Ministerie van Defensie hebben het VP als koepelorganisatie voor
veteranenverbanden in 2009 verzocht lid te worden van de WVF, teneinde op deze
manier een vertegenwoordiging voor álle Nederlandse veteranen in de WVF te
krijgen.
Mede door de slechte financiële situatie van de WVF, maar ook door de onduidelijkheid omtrent de aansprakelijkheid van de leden en bestuur van de WVF bij een
eventueel faillissement, is het aanvragen van het lidmaatschap van de WVF door het
VP daardoor voorlopig uitgesteld. Bij een lidmaatschap door het VP zou de
verschuldigde contributie ad €3.000,- p/jaar dan door het vfonds worden betaald.
Inmiddels hebben zowel het vfonds als het Ministerie van Defensie een andere
zienswijze dan die van 2009 t.a.v. het lidmaatschap van de WVF ontwikkeld. Zij
onderkennen geen meerwaarde meer voor Nederlandse veteranen als het VP zich
aansluit bij de WVF.
Reden afzien van het lidmaatschap WVF door het VP
Het VP heeft, gelet op het bovenstaande, daarom afgezien van deelname aan de GA
(31 augustus t/m 4 september 2015) van de WVF in Polen. Het VP ziet, gelet op de
resultaten van in het verleden gehouden GA’s en gelet op de onzekere financiële
situatie van de WVF, af van een lidmaatschap van de WVF.
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