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INSTELLINGSBESCHIKKING 

 

KLANKBORDGROEP VETERANEN PLATFORM 

 

 

Het Dagelijks Bestuur van de Stichting Veteranen Platform 

 

 

OVERWEGENDE 

 

dat het Veteranen Platform sneller wil kunnen reageren op actualiteiten, 

 

OVERWEGENDE 

 

      dat het Veteranen Platform wil anticiperen op ontwikkelingen en incidenten, 

 

OVERWEGENDE 

 

dat het Dagelijks Bestuur mandaat nodig heeft in die gevallen dat het Algemeen   

     Bestuur niet kan worden geraadpleegd in verband met onder meer de snelheid van  

     de reactie of het embargo op de beschikbare informatie, 

 

BESLUIT 

 

     om vanuit de aangesloten organisaties van het Veteranen Platform een  

     klankbordgroep VP in te stellen.  

 

De klankbordgroep bestaat uit maximaal tien, doch tenminste vijf leden: 

     a.     de heer  T. Tieland  (MILU) voorzitter 

     b.     mevr.    C. Wemmenhove (1 NL/BE UN TBat)    

     c.     de heer    H. Schimmel  (BOSS) 

     d.     de heer  M. van ’t Veer (AVOM) 

     e.     de heer   F. Driessen  (PVP) 

     f.     de heer  W. Scheepers  (VVRTT) 

     g.     de heer  B. Schutte  (KVEO) 

     h.     de heer  J. Eerhart  (CDO stichting) 

     i.     de heer  V. van Hilten  (UNIFIL) 

     j.     de heer  C. van der Ploeg (VVRLJ) 

     k.      de heer  F. Meijer  (SMC) 

      

    In de klankbordgroep dienen bij voorkeur alle krijgsmachtdelen vertegenwoordigd   

   te zijn en een afspiegeling te zijn van de lidorganisaties. Leden van het DB hebben  

     geen zitting in de klankbordgroep. 

 

TAAK 

    De klankbordgroep heeft als taak: 



- een voorlopige reactie te geven op concept beleidsstukken van het VP, dan wel 

interne  regelingen te toetsen op haalbaarheid en draagvlak voordat deze aan 

het AB worden  aangeboden; 

- het tijdig signalen krijgen uit de (aangesloten) organisaties over zaken die  

 spelen bij de achterban en deze bij het DB bekend stellen; 

-       het volgen van de media en social media t.a.v. onderwerpen die voor het VP  

 van belang zijn; 

-          het geven van een voorlopige reactie op beleidszaken die tijd kritisch zijn of  

 vallen onder een embargo; 

- het gevraagd en ongevraagd adviseren van het DB over bovenstaande en zaken  

  die voor het VP van  belang zijn. 

  

De klankbordgroep is van blijvende aard en rapporteert ad hoc aan het DB-VP en  

periodiek aan het AB. Leden worden aangesteld voor vier jaar. 

 

BEVOEGDHEDEN 

 

De klankbordgroep heeft mandaat van het AB-VP om namens hen een voorlopige 

reactie te geven op concept beleidszaken van het VP, dan wel interne regelingen te 

toetsen op haalbaarheid en draagvlak. 

 
FINANCIELE ASPECTEN 

 

De leden van de klankbordgroep 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 vergader ruimte, het raadplegen van externe 

experts moet vooraf toestemming worden gegeven door de penningmeester van het 

VP. 

 

 

Doorn, 2 december 2014 

 

 

 

 

 

 

 

H.J. Scheffer       F.E. Rondel 

Voorzitter       Secretaris 


