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VERENIGING VETERANEN PLATFORM 

TOELATINGSCRITERIA 

VOOR 

(BUITENGEWOON) LIDMAATSCHAP VETERANEN PLATFORM 

1. Toelatingscriteria voor Gewone Leden 

a. Een kandidaat vereniging die het gewone lidmaatschap van het VP aanvraagt, dient  

tenminste 100 leden te hebben, waarvan een substantieel aantal leden veteraan is. Onder 

substantieel als bedoeld in art. 4 lid 1 van de statuten wordt verstaan dat tenminste 50% 

van de leden van de kandidaat vereniging  de veteranenstatus dient te hebben. 

b. Bij een kandidaat vereniging met meer dan 200 leden, geldt dat tenminste 100 leden de 

veteranen status dienen te hebben. 

c. Indien het kandidaat lid zelf een vereniging is van verenigingen geldt het onder a en b 

genoemde voor het totaal aantal veteranen van al die verenigingen. 

d. In de doelstelling van de kandidaat vereniging moet zijn opgenomen dat deze aan 

materiële en immateriële belangenbehartiging van haar leden doet. 

e. In de doelstelling van de kandidaat vereniging moet zijn 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 samenhorigheids- activiteiten. 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 dienst- slachtoffers en hun relaties. 

f. De kandidaat vereniging dient het door het VP te voeren beleid te onderschrijven,                               

zoals vastgelegd in het door de leden van het VP goedgekeurde beleidsplan-VP en                                

de collectieve belangenbehartiging van haar leden te mandateren in lijn met                                

dit beleidsplan aan het VP; 

g. Een kandidaat vereniging die zelf reeds (gewoon of buitengewoon) lid is van een 

organisatie die (gewoon of buitengewoon) lid is van het VP, wordt niet als (gewoon of 

buitengewoon) lid toegelaten. 



h. Ieder lid verstrekt op verzoek van het bestuur gedurende het lidmaatschap periodiek die 

gegevens die voor het bestuur-VP nodig zijn om vast te stellen of het lid nog aan de 

lidmaatschapseisen voldoet. 

i. De kandidaat vereniging die wil toetreden als gewoon lid van het VP, dient hiertoe 

schriftelijk een verzoek in bij het bestuur, onder overlegging van haar statuten, een recent 

uittreksel uit de Kamer van Koophandel, een opgave van het aantal leden en het aantal 

leden dat als veteraan kan worden aangemerkt. Voor zover niet uit de doelstelling van de 

vereniging in haar statuten blijkt dat de vereniging mede ten doel heeft 

belangenbehartiging zowel materieel als immaterieel van haar veteranenleden verstrekt 

de vereniging het bestuur ter zake, naar het oordeel van het bestuur, voldoende 

informatie. Dit laat onverlet dat belangenbehartiging bij de eerstvolgende wijziging van 

de statuten van de kandidaat vereniging dient te worden opgenomen. Voorts verstrekt de 

vereniging aan het bestuur de verklaring dat zij voldoet aan de overige in dit artikel 

opgenomen vereisten. 

2. Toelatingscriteria voor Buitengewone Leden  

Een organisatie die niet voldoet aan alle criteria voor het gewone lidmaatschap kan 

verzoeken toegelaten te worden als buitengewoon lid als bedoeld in artikel 4 lid 3 van de 

statuten, indien zij tenminste voldoet aan de hierna volgende vereisten: 

a. De kandidaat organisatie dient een rechtspersoon te zijn. 

b. In de doelstelling van de kandidaat organisatie (statuten) dient opgenomen te zijn dat de 

organisatie zich inzet voor erkenning en waardering voor de veteranen of de relaties van 

veteranen. Er dient sprake te zijn van een aantoonbare achterban waarmee het bestuur 

van de organisatie een structurele tweezijdige communicatie onderhoudt, waarin de 

achterban wordt geïnformeerd over veteranenzaken en de achterban (veteranen)zaken bij 

het bestuur van de organisatie kan aandragen. De organisatie moet tenminste één 

activiteit voor de gehele achterban en meerdere kleine activiteit(en) per jaar organiseren. 

c. Indien de kandidaat organisatie zich niet bezig houdt met erkenning en waardering dient 

in de doelstelling van de kandidaat organisatie opgenomen te zijn dat zij beschikt over 

een nuldelijnsondersteuningssysteem dat zorg draagt voor sociale kameraadschappelijke 

ondersteuning in het algemeen en ondersteuning van het verwerkingsproces van hun 

doelgroep in het bijzonder Van een nuldelijnsondersteuningssysteem is sprake wanneer 

de organisatie een eigen coördinator en gecertificeerde nuldelijnshelpers heeft. Dit 

nuldelijnsondersteuningssysteem (NOS) dient opgenomen te zijn in de DiSKv en 

beschikbaar te zijn voor alle veteranen, militaire dienstslachtoffers en hun relaties. 

d. De kandidaat organisatie dient het door het VP te voeren beleid te onderschrijven, zoals 

vastgelegd in het door de leden van het VP goedgekeurde beleidsplan-VP.  

e. Een kandidaat organisatie die zelf reeds (gewoon of buitengewoon) lid is van een 

organisatie die (gewoon of buitengewoon) lid is van het VP, wordt niet als buitengewoon 

lid toegelaten. 



f. Ieder buitengewoon lid dient op verzoek van het bestuur gedurende het lidmaatschap 

periodiek die gegevens te verstrekken die voor het bestuur nodig zijn om vast te stellen of 

het buitengewoon lid nog aan de lidmaatschapseisen voldoet. 

g. Een organisatie die wil toetreden als buitengewoon lid van het VP, dient hiertoe 

schriftelijk een verzoek in bij het bestuur, onder overlegging van haar statuten en een 

recent uittreksel uit de Kamer van Koophandel. Indien de organisatie een vereniging is, 

een opgave van het aantal leden en het aantal leden dat als veteraan kan worden 

aangemerkt. Indien de organisatie een  andere rechtsvorm heeft een overzicht van de 

samenstelling van de achterban. Voorts verstrekt de organisatie aan het bestuur de 

verklaring dat zij de doelstelling en de middelen daartoe als bedoeld in art. 3 van de 

statuten onderschrijft alsmede dat zij voldoet aan de overige in dit artikel opgenomen 

vereisten. 

3. Toetsingscommissie 

Door het bestuur wordt een aanvraag tot (buitengewoon) lidmaatschap getoetst door een 

toetsingscommissie bestaande uit de secretaris-VP en 2e secretaris-VP, welke zich bij 

verhindering kunnen laten vervangen door een ander lid van het bestuur. De volgende 

zaken worden getoetst: 

a. Toetsing rechtspersoon. De statuten van de aanvragende organisatie. 

b. Vertegenwoordiging in VP. Bezien wordt of de aanvragende organisatie al niet door een 

andere organisatie binnen het VP is vertegenwoordigd. 

c. Bij een vereniging controle ledenlijst en overige rechtsvormen een controle 

contactenlijst. De leden-/contacten lijst van de aanvragende organisatie wordt 

gecontroleerd op aantal en het aantal veteranen. Steekproefsgewijs worden een aantal 

namen van veteranen bij het Vi gecontroleerd op de veteranenstatus. 

d. Tenslotte wordt bezien of de organisatie optreedt volgens de waarden en normen die het 

VP hanteert.  

e. Ook alle overige vereisten als opgenomen in dit document worden getoetst. 

De toetsingscommissie stelt een verslag op van haar bevindingen en biedt dat voorzien van 

een (concept)advies aan het bestuur aan. Het bestuur stelt het advies vast. Tenminste twee 

weken voorafgaande aan de algemene vergadering wordt dit advies conform artikel 6, lid 1 

van de statuten vervolgens voor besluitvorming aangeboden aan de leden. 

 

 


