
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

TERUGBLIK  VP VANAF DE OPRICHTING IN 1989 TOT HEDEN 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bij een jubileum waarbij het 30 jarig bestaan van het Veteranen Platform wordt gevierd is het 

een goed gebruik stil te staan hoe destijds alles is begonnen en hoe het uit is gegroeid tot hoe 

het nu is geworden. 

Uit het onderstaande blijkt dat VP haar weg heeft gevonden en niet meer weg te denken is als 

belangenbehartiger van Nederlandse veteranen. 

 

Het ontstaan van het Veteranen Platform 

Door de samenbundeling van veertien veteranenorganisaties (Algemene Militaire 

Pensioenbond (wordt in 1991 de AMFP), AVOM, BNMO,  BOSS, BvW, COM, FIM, 

Madjoe, PIB, VDBL/BK, VOKS, VOMI, AAT en OVW) ontstaat in 1988 de intentie om te 

komen tot een Veteranen Platform (VP). Dit VP wordt formeel op 2 mei 1989 bij notariële 

akte opgericht. 

 

Het groeien van het VP 

1. Tot het VP treden in 1991 toe de Commandostichting en de Stichting Vriendenkring oud 

KNIL artilleristen “Stabelan”. 

2. In 1992 traden de volgende organisaties toe tot het VP: 

de KVMO, 

      de Vereniging van Vrouwelijke Militairen KL,  

      de Stichting Verzetsmilitairen Godert van Dedem,  

      de NOV,  

      de Vereniging van Ex- en Actief Dienende Vrouwelijke Militairen van de KM   

      en de Netherlands Ex-Servicemen & Women’s Association in Australië. 

3. In 1993 treden de volgende verenigingen toe tot het VP: 

      de Vereniging Oud-Dienst van Scheepvaartpersoneel (Gouvernementsmarine); 

      de KVNRO  

      de Nederlandse Vereniging van Oud Militairen der Koninklijke Marine; 

      de Vereniging van het Corps Tolken der Koninklijke Landmacht 

      de vereniging VBM/LKV. 

      Het VP telde op 31 december 1993 zeven en twintig aangesloten organisaties. 

4.   In 1994 traden de volgende organisaties toe het VP: 

      de Stichting Militaire Wielrijders  

      de KVEO  

      de Stichting Marechaussee Contact  

      de MILU 

5.   In 1995 trad tot het VP de vereniging van Oud Strijders van de Indië-bataljons van het  

Garde Regiment Fuseliers Prinses Irene. 
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6. In 1996 treedt de ACOM  toe tot het VP en de Vereniging van Oud Pontonniers & 

Torpedisten. Tevens trad tot het VP toe de Vereniging van Oud Strijders van de 

Koninklijke  Nederlandse Brigade Prinses Irene. 

7. De Unie van Nederlandse Veteranen  wordt als 36ste vereniging op 30 okt 1997 toegelaten 

tot het VP; 

8. De Vereniging OVW’ers Engeland-Schotland 1940-1947 wordt op 23 april 1998 als 37ste 

vereniging toegelaten tot het VP; 

9. De vereniging 5-5 RI  wordt op 1 januari 1999 als 38ste vereniging toegelaten tot het VP; 

10. De vereniging Oud Leden 1 (NL) UN Signal Bn  wordt op 1 januari 1999 als 39ste 

vereniging toegelaten tot het VP; 

11. De Vereniging Nederlands Nieuw Guinea Militairen 1945-1962  treedt per 29 juni 2000 

toe tot het VP; 

12. De Stichting Verzetsmilitairen “Godert van Dedem” en de Vereniging Oud Militairen 

Koninklijk Nederlands-Indisch Leger “Madjoe” treden per 1 januari 2001 terug uit het 

VP; 

13. De Nederlandse Unifil Vereniging  treedt toe tot het VP op 1 maart 2001; 

14. De Nederlandse Vereniging van Oud-Militairen der KM en de Vereniging van Oud-

personeel Dienst van Scheepvaart/Gouvernementsmarine werden in de loop van 2002 

opgeheven en verlieten daardoor het VP; 

15. De Vereniging Werkgroep Indië Veteranen Nederland heft zich per 1 januari 2004 op 

onder gelijktijdige terugtrekking uit het VP; 

16. De Vereniging Veteranen Vredesmissies Garderegiment Fuseliers Prinses Irene wordt per 

1 januari 2004 als lid toegelaten tot het VP; 

17. De Stichting Benteng wordt per 9 maart 2006 toegelaten als lid van het VP; 

18. De navolgende organisaties hebben per 31 december 2006 hun lidmaatschap van het VP 

beëindigd. 

      de Algemene Christelijke Organisatie Militairen   

      de Algemene Federatie Militair Personeel   

      de Stichting Militaire Wielrijders; 

19. Verhuizing VP per 1 januari 2007 van Doorn naar den Haag; 

20. De Vereniging Veteranen Grenadiers en Jagers wordt per 1 januari 2007 toegelaten tot het 

VP; 

21. Op 8 juni 2006 heeft het AB ingestemd met de toetreding van de Stichting 

Koopvaardijpersoneel 1940-1945  en de Stichting Regiment Limburgse Jagers  tot het VP;  

22. De Stichting Vriendenkring Oud-KNIL Artilleristen “Stabelan”  heft zich in de loop van 

2007 op onder gelijktijdige terugtrekking uit het VP; 

23. De Vereniging van Oud Leden van het Corps Tolken der KL heeft per 31 december 2007 

het lidmaatschap van het VP beëindigd; 

24. Het VP beëindigt haar lidmaatschap van de WVF Commissie Nederland  per 1 januari 

2008; 

25. In de AB vergadering van 6 juni 2008 heeft de vergadering ingestemd met de toetreding 

van de Vereniging Huzaren van Boreel, de Stichting Reservisten Veteranen Nederland en 

de Vereniging Jonge Veteranen  tot het VP;  

26. De Vereniging Oorlogsvrijwilligers van de Koninklijke Marine heeft per 31 december 

2008 haar lidmaatschap van het VP beëindigd; 

27. In de AB vergadering van 19 maart 2009 heeft de vergadering ingestemd met de 

toetreding van de Stichting Veteranen Regiment Genietroepen  tot het VP;  

28. In de AB vergadering van 19 juni 2009 heeft de vergadering ingestemd met de toetreding 

van de Vereniging Veteranen en Oud Militairen Korps Militaire Administratie; 
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29. In de AB vergadering van 15 oktober 2009 heeft de vergadering ingestemd met de 

toetreding van de Stichting Artillerie Veteranen Associatie (AVA) en de Vereniging 

Veteranen Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen, Regiment Aan- en 

Afvoertroepen en Regiment Intendancetroepen (VVRB&T). De bij het VP aangesloten 

Vereniging Logistiek Reünie Contact Aan- en Afvoertroepen, Intendance e.a. is 

opgenomen in de nieuwe vereniging en wordt derhalve nu voortaan hierdoor 

vertegenwoordigd; 

30. Op 1 januari 2010 zijn de Vereniging van Oud  Strijders van de Indië-bataljons van het 

Garde Regiment Fuseliers Prinses Irene en de Vereniging van Oud Strijders van de 

Koninklijke Nederlandse Brigade “Prinses Irene” opgegaan in de Vereniging Veteranen 

Vredesmissies Garderegiment Fuseliers Prinses Irene en zullen verder gaan als één 

veteranenorganisatie; 

31. In de AB vergadering van 2 juli 2010 heeft de vergadering ingestemd met de toetreding 

van de Stichting Regiment Verbindingstroepen tot het VP;  

32. In de AB vergadering van 10 september 2010 heeft de vergadering ingestemd met de 

toetreding van de Vereniging Veteranen Regiment Technische Troepen; 

33. De Landelijke Vereniging Veteranen Geneeskundige Dienst wordt per 1 januari 2011 als 

lid toegelaten tot het VP; 

34. De Johan Willem Friso Vereniging  is per 1 januari 2012 toegelaten als lid tot het VP; 

35. Het Politie Veteranen Platform  is per 1 januari 2012 eveneens toegelaten als lid tot het 

VP; 

36. De Stichting Veteranen 5-5-R.I beëindigt haar lidmaatschap van het Veteranen Platform 

per 1 januari 2013 en zal zich aansluiten bij de Vereniging Veteranen Regiment Infanterie 

Oranje Gelderland; 

37. Op 13 december 2012 stemt het AB in met de hertoetreding van de AFMP tot het VP met 

ingang van 1 januari 2013; 

38. Het AB stemt in met de toelating per 26 juni 2013 tot het VP van de Vereniging Wounded 

Warriors Nederland; 

39. Het AB stemt op 21 september 2013in met de toelating tot het VP van de Vereniging 

Veteranen Regiment Infanterie Oranje Gelderland; 

40. Het VP verhuist op 13 november 2013 weer naar terug naar Doorn; 

41. Op 1oktober 2014 treden als lid van het VP de volgende verenigingen toe tot het VP: 

      de Vereniging 1 (NL/BE) UN Transportbataljon en de Vereniging Regiment Huzaren  

      Prins van Oranje; 

      Hiermee wordt het aantal aangesloten organisaties binnen het VP 48. 

42. Het VP wordt op 12 februari 2015 per notariële akte van stichting omgevormd tot 

vereniging. Naast gewone leden kunnen zich nu ook organisaties als buitengewoon lid 

aanmelden, indien zij niet geheel voldoen aan de toelatingscriteria voor het gewone 

lidmaatschap; 

43. Op 1 april 2015 treedt de FOVAM toe tot het VP als gewoon lid;    

44. Op 1 december 2015 treden als buitengewoon lid toe de Stichting Me for You  

       en de Stichting Dutch Military Veterans ;   

45. De Vereniging Vrouwelijke Militairen Koninklijke Landmacht heeft zich per 1 januari 

2016 opgeheven en beëindigde per die datum tevens het lidmaatschap van het VP. 

46. Op 1 april 2016 worden de Stichtingen Samenwerkende Veteranen Ontmoeting Centra, de 

Stichting Regionale Veteranendag Noord West Veluwe  en Stichting Limburgse 

Veteranendag  als buitengewoon lid tot het VP toegelaten. 

47. Op 1 juli 2016 wordt de Stichting Veteranendag Arnhem als buitengewoon lid toegelaten.  

48. Op 1 december 2016 wordt de Vereniging de Gewonde soldaat als buitengewoon lid 

toegelaten;  
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49. Het VP stelt in 2016 een Raad van Advies in met daarin een vertegenwoordiger uit de 

Krijgsmacht, politiek, openbaar bestuur en bedrijfsleven. In deze RvA hebben zitting: 

Generaal b.d. Peter van Uhm, voormalig Commandant der Strijdkrachten, mevrouw Mr. 

Ina Adema, burgemeester van Lelystad, mevrouw Drs. Angelien Eijsink, voormalig 

Tweede Kamerlid en de heer Mr. Fred Teeven, voormalig Staatssecretaris en Tweede 

Kamerlid; 

50. Op 1 april 2017 wordt de Vereniging Veteranen CMI als gewoon lid toegelaten; 

51. Op 1 juli 2017 worden de Stichting Veteranen Brunssum, de Stichting Zeeuwse  

      Veteranen, de  Stichting Veteranen Hart van Brabant, de Stichting Veteranen Breda en  

       de Postactieve Marinevereniging (PAM) als buitengewoon lid toegelaten;  

52. Op 17 november 2017 worden de Vereniging Laarbeekse Veteranen en de Vereniging 

Veteranen Zwolle als buitengewoon lid toegelaten tot het VP; 

53. Op 1 januari 2018 heft de Stichting Reservisten Veteranen Nederland zich zelf op en 

beëindigt per die datum het lidmaatschap van het VP; 

54. Op 1 januari 2018 heft de Federatie van verenigingen Indië Militairen (FIM) zich op en 

beëindigt per die datum het lidmaatschap van het VP; 

55. Op 23 maart 2018 wordt de Stichting Nederlandse Veteranen Motorrijders als 

buitengewoon lid toegelaten tot het VP; 

56. Op 15 juni 2018 worden de Stichting Veteranen Search Team, de Stichting Vrienden van 

het Monument, de Stichting Onderzeedienst Veteranen, de Vereniging Red Beret Riders  

en de Stichting Weerzien met Libanon als buitengewoon lid tot het VP toegelaten. De 

FNV, in deze vertegenwoordigt door het Netwerk Veteranen FNV, wordt als gewoon lid 

toegelaten. 

57. Op 12 september 2018 heft de Stichting Me for You zich op en beëindigt per die datum 

ook het buitengewoon lidmaatschap van het VP. 

58. Op 2 november 2018 worden de Vereniging Dutch Veterans Bikers Association (DVBA) 

en de Vereniging Veteranen LO &Sport (VVLO &Sport) als gewoon lid toegelaten. 

 

Het VP telt nu 51 gewone leden en 18 buitengewone leden. 

 

Voorzitters van het VP 

- De eerste voorzitter is de Luitenant generaal der Artillerie b.d. Ted Meines die deze 

functie tot 1998 zal blijven vervullen. Ted Meines wordt op 25 juni 1998 benoemd tot 

erevoorzitter VP. Tevens wordt de Ted Meines prijs ingesteld.  

Op 13 december 2013 werd als eerbetoon aan de oprichter en erevoorzitter van het VP, 

een bronzen buste onthuld van Ted Meines. Van het restant van de inzamelingsactie voor 

de buste Ted Meines zijn, in samenwerking met het Vi en het project 

Nuldelijnsondersteuning,  AED’s aangeschaft t.b.v. de Veteranen Ontmoetings Centra 

(VOC). Op 11 juli 2014 is door lgen b.d. Ted Meines de eerste AED uitgereikt in het 

VOC Duin en Bollenstreek (VOCDB) te Sassenheim. 

Op 26 december 2016 overlijdt de erevoorzitter VP, de “Veteraan der Veteranen” Ted 

Meines. Op 3 januari 2017 wordt voor hem met veel militair ceremonieel op het ASK in ’t 

Harde een rouwbeklag gehouden.   

- Kolonel Marns b.d. Dries Knoppien wordt op 23 april 1998 gekozen als nieuwe voorzitter 

VP. Op 19 juni 2009 trad de voorzitter, de heer A.H.P. Knoppien af. 

- Op 15 oktober 2009 werd genmaj b.d. Leen Noordzij met unanieme stemmen tot 

voorzitter gekozen. Op 6 juni 2013 treedt hij als voorzitter af. 

- Op 6 juni 2013 wordt bgen b.d. Hein Scheffer gekozen als nieuwe voorzitter van het VP. 

 

Wat heeft het VP sinds haar oprichting bereikt: 
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Vanaf de oprichting van het VP zijn in de periode 1989-1999 de volgende zaken bereikt: 

- Erkenning veteranen 

volwaardige erkenning door de politiek van de veteranen; 

- Status veteranen 

het vaststellen van de status van veteranen; 

- Structureel overleg met Defensie 

regelmatig overleg met het Ministerie van Defensie over veteranen; 

- Instelling van de Stichting Dienstverlening Veteranen  

instelling van de Stichting Dienstverlening Veteranen, later het Veteraneninstituut als 

uitvoeringsorgaan van het Veteranenbeleid. In 1991 wordt mede op initiatief van het VP 

als voorloper van het Veteraneninstituut, de Stichting Dienstverlening Veteranen (SDV) 

geïnstalleerd; 

- Instellen veteranenpas 

door de Tweede Kamer is in 1991 een motie aangenomen om een veteranenpas in te 

stellen. Het VP stelt een commissie in die vervolgens de SDV adviseert m.b.t. de   

invoering ervan. Ook werd door Defensie ingestemd met het voortzetten van Open  

Dagen voor veteranen. 

- Extra vrij vervoeren 

extra vrij vervoersbewijzen voor bijzondere evenementen; 

- Veteranenblad 

een veteranenblad de Opmaat, later omgevormd tot Checkpoint; 

- Veteranendagen per krijgsmachtdeel 

jaarlijkse veteranendagen per krijgsmachtdeel; 

- Deelname aan herdenkingen 

officiële deelname aan herdenkingen op 4 en 5 mei en Prinsjesdag; 

- Deelname aan ere-couloirs bij Koninklijke aangelegenheden 

officiële ere-couloirs bij Koninklijke aangelegenheden; 

- Reüniefaciliteiten 

reüniefaciliteiten op kazernes, semi militaire locaties en civiele locaties voor veteranen, 

partners/echtgenoten/kinderen; 

reüniefaciliteiten voor veteranen woonachtig in het buitenland d.t.v. de DEFAT; 

- Instellen Draaginsigne Gewonden 

ook in 1991 werd aan de wens van het VP om een Draaginsigne Gewonden in te stellen   

gehoor gegeven. 

- Soldij krijgsgevangenen 

militairen die zich in de periode 1943-1945 in Duitse krijgsgevangenschap hadden 

bevonden en over die periode geen soldij ontvingen, kregen in 1991 alsnog soldij in de 

vorm van een bedrag van f700,- netto. 

toekenning van een financiële tegemoetkoming aan dienstplichtige krijgsgevangen die 

geen soldij ontvingen; 

- Vergoeding dienstplichtigen in vm. Nederlands Indië  

de f1.000,- regeling voor dienstplichtigen die tussen de 2 en 5 jaar in het vm. Nederlands 

Indië hadden gediend; 

- Vergoeding langdurige dienstvervulling 

op aandringen van het VP werd in de Tweede Kamer in 1991 een motie ingediend voor 

het geven van een eenmalige vergoeding van f7.500,- netto voor degenen die een 

langdurige dienst vervulling van de dienstplicht in het vm. Nederlands Indië konden 

aanwijzen van 5 jaar of meer, doch daaraan geen pensioenrechten konden ontlenen. 

- KNIL 
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Aan de wens van het VP om ook aan de daarvoor in aanmerking komende militairen van 

het KNIL de eenmalige uitkering van f7.500,- voor dienstvervulling langer dan 5 jaar en 

korter dan 15 jaar hebben gediend toe te kennen, werd uiteindelijk tegemoetgekomen. 

- Onderscheidingen en eretekens 

aan de wens van het VP om de mogelijkheid tot aanvragen van het Ereteken voor Orde en 

Vrede te heropenen en te verruimen wordt door Defensie gevolg gegeven. Het betreft het 

tijdvak 1945-1951. 

het VP verzocht tevens om uitbreiding van de toekenningsperiode voor het Nieuw Guinea 

Kruis. De toekenningsperiode werd in1992 verruimd en betrof de periode 27 juni 1958 tot 

31 december 1962. 

- Ruimhartig decoratiebeleid 

toepassing van een ruimhartig decoratiebeleid bij de uitvoering van vredesoperaties; 

 

In de periode 1999-2018 zijn de volgende zaken bereikt: 

- Veteranencel 

instelling van een veteranencel bij het Ministerie van Defensie; 

- Draaginsigne veteranen 

instelling van het draaginsigne veteranen; 

- Uitreiking veteranenpas 

op 24 juni 1993 werden de eerste Veteranenpassen uitgereikt; 

- Uitbreiding groep veteranen 

in 1995 werd de groep veteranen aan wie een veteranenpas wordt uitgereikt, uitgebreid 

met groepen Nederlandse burgers die op basis van aanstelling of (tijdelijk) dienstverband 

bij Defensie tijdens de Tweede Wereldoorlog c.q. onder oorlogsomstandigheden 

geïntegreerd hebben geopereerd met onderdelen van de Krijgsmacht. Deze groepen zijn: 

-  verpleegkundigen in het voormalig Nederlands Indië 

-  employés Speciale Diensten (veiligheidsdienst Mariniers Brigade) 

-  tolken, voor zover zij vóór 8 mei 1945 behoorden tot het Corps Tolken 

-  gewezen geallieerde militairen, voor zover zij actief hebben deelgenomen aan de   

   bevrijding van Nederland, zich in Nederland hebben gevestigd en de Nederlandse  

   nationaliteit hebben aangenomen 

-  alle gewezen militairen met de Nederlandse nationaliteit die vóór 2 maart 1966 waren  

   verbonden aan de zgn. Explosieven- en Mijnopruimingsdiensten van de krijgsmacht en   

   actief betrokken waren bij het mijnenvrij maken van o.a. vliegvelden, havens en  

    kuststroken in de naoorlogse periode. 

- Beversluisprijs 

het VP krijgt in 1998 de “Beversluisprijs 1997” wegens het met niet aflatende inzet 

gedurende vele jaren beijveren voor erkenning, eer en nazorg van alle veteranen. 

      de prijs bestaat uit een oorkonde en f1.000,-; 

- Instelling Nederlandse Veteranendag en regionale/lokale veteranendagen 

instelling van de jaarlijks terugkerende Nederlandse Veteranendag en regionale/lokale 

veteranendagen; 

- Gevechtsinsigne 

instelling van het gevechtsinsigne; 

- Actief dienende militairen als veteraan 

verruiming definitie veteraan met actief dienende militairen die zijn uitgezonden (30 juni 

2012); 

- Wettelijk borgen veteranenstatus 

wettelijk vastleggen van de status en voorzieningen voor veteranen in de Veteranenwet 

(Staatsblad 133 van 11 februari 2012); 
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- Landelijk Zorgsysteem Veteranen  

opzetten van een Landelijk Zorgsysteem Veteranen, waar veteranen die professionele 

(geestelijke) hulp nodig hebben een beroep op kunnen doen; 

- Inrichten NOS 

inrichten van een landelijk dekkend netwerk van nuldelijnsondersteuning voor veteranen 

die behoefte hebben aan kameraadschappelijke hulp; 

 

- Wettelijk vastleggen van de coördinatie van het NOS 

wettelijk vastleggen van de coördinatie van het nuldelijnsondersteuningssysteem in het 

Veteranenbesluit (Staatsblad 221 van 17 juni 2014, Nota van toelichting); 

- Financiering NOS 

financiering van het nuldelijnsondersteuningssysteem door het Ministerie van Defensie als 

gevolg van het gestelde in het Veteranenbesluit; 

- Subsidie vfonds voor veteranenactiviteiten 

financiële bijdrage door het vfonds voor door bij het VP aangesloten organisaties 

georganiseerde veteranenactiviteiten voor veteranen en partners, alsmede de financiering 

van de VOC’a m.b.t. het NOS; 

- Raamregeling Reüniefaciliteiten 

Nieuwe Raamregeling waarin alle wensen (op twee na) van het VP zijn verwerkt. 

 

Een lijst met resultaten waar het VP met trots op kan terugzien. 

 

   

 


