
                     

 

 

Instellingsbeschikkingsnummer: 2017/03/07 

 

 

INSTELLINGSBESCHIKKING 

 

“Commissie Veteranenactiviteiten nieuwe stijl” 

 

Inleiding. 

 

Momenteel worden bij de krijgsmachtdelen jaarlijks (deel)veteranendagen georganiseerd, 

waaraan voornamelijk wordt deelgenomen door postactieve veteranen en hun thuisfront. De 

actief dienende veteranen en hun thuisfront zijn om allerlei redenen niet of nauwelijks 

aanwezig bij deze veteranendagen. 

 

  

Het Bestuur van de Vereniging Veteranen Platform 

 

OVERWEGENDE 

 

Dat het Veteranen Platform waarde hecht aan gezamenlijke veteranenactiviteiten voor actief 

dienende veteranen, postactieve veteranen en hun thuisfront Niet alleen omdat de 

Veteranenwet geen onderscheid maakt in typen veteranen, maar omdat het belangrijk is voor 

alle partijen en recht doet aan hun opofferingen. De centrale doelstelling van een 

Veteranendag van een Krijgsmachtdeel, uitgevoerd door een Operationeel Commando 

(OpCo), is het geven van erkenning en waardering aan de eigen veteranen en hun thuisfront, 

en hun gelegenheid bieden elkaar te ontmoeten en verhalen te delen.  

Het Veteranen Platform realiseert zich dat het lastig is om een programma te bieden dat voor 

alle partijen aantrekkelijk is. Het VP heeft daar ideeën over en wil samen met de OpCo’s een 

aantal opties uitwerken voor veteranendagen die voor zowel actief dienende veteranen, 

postactieve veteranen als hun thuisfront aantrekkelijk zijn om  bij te wonen en die voor de 

OpCo’s uitvoerbaar zijn. 

   

BESLUIT 

 

Een commissie in te stellen, die het Bestuur VP adviseert over opties voor veteranendagen die 

voor zowel actief dienende veteranen, postactieve veteranen als hun thuisfront aantrekkelijk 

zijn en uitvoerbaar. En daarbij gebruik maakt van de ervaringen van de OpCo’s.  

 

De commissie bestaat uit: 

a. de stafverantwoordelijke  vertegenwoordiger veteranenzaken van de  CLAS, 

b. de stafverantwoordelijke  vertegenwoordiger veteranenzaken van de  CLSK, 

c. de stafverantwoordelijke  vertegenwoordiger veteranenzaken van de  CZSK, 

d. de stafverantwoordelijke  vertegenwoordiger veteranenzaken van de  KMAR, 

e. een bestuurslid VP       Gerard Kuppen 

f. voorzitter van het DAVDO      Tom den Dekker  

g. vertegenwoordigers van de aangesloten lidorganisaties    Koos Possel (Signal Bn) 



         Yeb Jan Joustra (NUV) 

         Gerrit Hut (MILU) 

h. adviseur defensieaangelegenheden VP    André Odenkirchen 

 

De voorzitter van de commissie wordt uit de leden van de commissie gekozen. 

 

TAAK 

 

De commissie heeft als taak: 

- samen met de OpCo’s opties te ontwikkelen van Krijgsmacht veteranendagen die voor 

zowel actief dienende veteranen, postactieve veteranen als hun thuisfront aantrekkelijk 

zijn om bij te wonen en voor de OpCo’s uitvoerbaar zijn; 

- het Bestuur VP daarover te adviseren. 

           

De commissie heeft een tijdelijk karakter. Derhalve rapporteert de commissie uiterlijk  

1 november 2018 het resultaat van het onderzoek  aan het Bestuur VP. 

 

BEVOEGDHEDEN 

 

De commissie is bevoegd, afhankelijk van de onderwerpen, ad hoc, specialisten te raadplegen  

en is tevens bevoegd met een ieder in contact te treden, die de commissie bij de uitvoering  

van haar taak behulpzaam kan zijn. 

 

 

FINANCIELE ASPECTEN 

 

De leden van de commissie hebben recht op vergoeding van reiskosten binnen  

Nederland en maaltijden volgens de vigerende VP regelingen ter zake. Voor eventuele extra  

uitgaven zoals voor inhuur van vergaderruimte, het raadplegen van externe experts moet  

vooraf toestemming worden gegeven door de penningmeester van het VP. 

 

 

 

Doorn, 17 november 2017 

 

 

 
 

H.J. Scheffer        F.E. Rondel 

Voorzitter        Secretaris 


