
1 

 

            
Bekendmaking VP 002/2019 

 

Datum:   1 februari 2019 

Onderwerp:  Procedure aanvragen financiering reünies vfonds  

Referte:  Convenant vfonds en VP dd 14 december 2018  

  

Inleiding 

Met referte is op 14 december 2018 het Convenant tussen vfonds en Veteranen Platform 

Erkenning en Waardering voor veteranen en hun partners 2019-2021: financiering reünies 

door het vfonds en invulling door het Veteranen Platform,  getekend.. 

 

Procedure 

1. Aanvragen worden ten minste 6 weken voor de reünie ingediend. 

2,   Indienen van de aanvraag vindt digitaal plaats via “The Community” vfonds. 

3. Iedere aanvrager krijgt hier een ontvangstbevestiging van en vfonds stuurt de aanvraag 

voor advies door naar het bureau VP. 

4. Indien de aanvrager niet is aangesloten bij het VP treedt het VP in contact met de 

aanvrager om alsnog lid te worden van het VP of zich als onderafdeling c.q. 

identiteitsgroep aan te sluiten bij een bij het VP aangesloten lidorganisaties.  

5. Binnen 1 week beoordeelt bureau VP de aanvraag en adviseert het vfonds ten aanzien van 

de toekenning. 

6. Indien het bureau VP adviseert de aanvraag niet te honoreren, wordt tevens de reden van 

afwijzing opgegeven. 

7. Binnen 3 weken na het indienen van de aanvraag wordt de aanvrager door het vfonds 

geïnformeerd over het wel of niet toekenning van de bijdrage. 

8. Vfonds stuurt de aanvrager een subsidiebeschikking met een akkoordverklaring. Na 

ontvangst van de getekende akkoordverklaring door het vfonds wordt een voorschot van 

50% van het geraamde bedrag (gebaseerd op deelnemende veteranen en hun partners) aan 

de aanvrager uitbetaald.  

Opgemerkt wordt dat vfonds slechts 1 maal per maand (rond de 25e) de toegekende 

voorschotten en subsidies uitbetaalt.  

9. Binnen 3 maanden na de reünie dient de aanvrager via het digitale systeem “The 

Community” de verantwoording bij vfonds in via het evaluatieformulier. Deze 

verantwoording moet tenminste bevatten: 

a. Een opgave van het aantal veteranen en hun eventuele partners.  

b. Een overzicht van begroting en realisatie conform onderstaand overzicht (zie bijlage) 

c. Foto’s van de reünie, waarbij tenminste 2 overzichtsfoto’s zijn gevoegd. 

d. Het meesturen van een namenlijst met veteranennummers is niet meer noodzakelijk. 

Door vfonds en het VP kunnen fysieke controles worden uitgevoerd op het 

daadwerkelijk aantal deelnemende veteranen en hun partners bij een reünie.  

e. Binnen 3 weken na het indienen van de verantwoording wordt deze door vfonds 

behandeld en het restant bedrag wordt met de eerstvolgende (maandelijkse) betaling 

meegenomen. Wanneer deze heeft plaatsgevonden, krijgt men hier bericht over.  
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f. Mocht blijken dat er toch minder veteranen en hun partners hebben deelgenomen aan 

de reünie dan oorspronkelijk opgegeven dan zal het te veel ontvangen bedrag 

(voorschot) door het vfonds worden teruggevorderd. 

g. Aanvragen die zijn ingediend eind 2018, maar betrekking hebben op reünies in 2019 

(en dus vallen onder de nieuwe regeling van € 12,50 per veteraan) hebben een 

voorschot gekregen gebaseerd op het oude normbedrag. In de nacalculatie zal dit 

worden “rechtgetrokken”.  

 

Contact personen: 

vfonds: Evelyn Aart-Houtriet en Laura van Schalm 

VP:  Hans Peters 

 

Bijlage 

 

Inkomsten  Begroting  Realisatie  

 Regeling Reünie 

Fac Defensie 

 Regeling Reünie 

Fac Defensie 

X veteranen 

Y post-actieven 

Z begeleiders 

 

 

…… 

…… 

…… 

 

 

 

 

…….. 

 Subsidie vfonds  Subsidie vfonds 

Voorschot 

ontvangen 

Nog te 

ontvangen 

X veteranen 

Y partners 

 

…… 

……. 

 

 

……. 

 Bijdrage 

reünisten 

 Bijdrage 

reünisten 

……. ……. 

 Eventueel diverse  Eventueel 

Diversen 

…… …… 

 Totaal inkomsten  Totaal inkomsten (A) …….. 

      

      

Uitgaven Maaltijden  Maaltijden …… …… 

 Drank  Drank ……. …… 

 Diversen  Diversen 

 

 

 

 

……..  

 Totaal uitgaven  Totaal uitgaven (B) ……. 

      

   Saldo  (A)-(B) 
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Opgemerkt wordt dat een eventueel positief saldo ten gunste komt van de organiserende 

organisatie. 

 

Bekendmaking  VP 001/2016 d.d. 18 maart 2016 komt hiermee te vervallen 

 

Doorn, 1 februari 2019. 

 

Secretaris Veteranen Platform. 

 

 

F.E. Rondel 

 


