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Voorwoord Bestuursverslag 2019

Voor u ligt het Bestuursverslag 2019 van de Vereniging het Veteranen Platform. Met het
bestuursverslag legt het bestuur verantwoording af aan de veteranen, de aangesloten
organisaties en de subsidieverstrekkers. 2019 Is het vierde jaar van het Beleidsplan
2016 -2020 “De Trotse Veteraan”. Er is dit jaar weer veel bereikt. Een aantal
onderwerpen gaat mij als voorzitter extra na aan het hart. De paragraaf met daarin de
jaarrekening laat door omstandigheden even op zich wachten, wij zorgen ervoor dat u
die voor 01 juli 2020 krijgt toegezonden.

Jonge veteranen en veteranen in werkelijke dienst blijven een belangrijke doelgroep van
het Veteranen Platform. De transitie van de actief dienende fase naar de postactieve
fase is belangrijk. De veteraan dient voorbereid te worden op zijn nieuwe leven waarin
het zijn van veteraan vroeg of laat een belangrijk rol kan spelen. Dan is het belangrijk
dat hij of zij weet wat er voor veteranen is geregeld en wat een veteranenorganisatie
voor hem of haar kan betekenen. Daarnaast zijn jonge veteranen de beste
“ambassadeurs” van Defensie.
In het jaarlijkse overleg van de Plaatsvervangend Commandanten van de Operationele
Commando’s met het thema ‘veteranen’ is daar aandacht voor gevraagd. Het doet mij
dan ook veel deugd dat Defensie een richtlijn heeft uitgegeven aan de
defensieonderdelen om dienstverlatingsprogramma’s voor alle militairen te organiseren
naast de bestaande bijeenkomsten voor militairen die met leeftijdsontslag gaan. Het
moment van dienstverlating is het laatste moment waarop Defensie de veteranen kan
informeren over wat hun tijdens de postactieve periode te wachten staat en hoe in
contact te blijven met gelijkgestemden. Het Veteranen Platform draagt daar graag aan
bij.

Een ander groot succes van het Veteranen Platform is de organisatie en de inzet van de
nuldelijnsondersteuning. In 2019 is begonnen met het regionaal organiseren van het
Nuldelijns Ondersteunings Systeem van het Veteranen Platform om zo een nog betere
aansluiting te krijgen op wat er op gemeentelijk en regionaal niveau wordt aangeboden
op het gebied van zorg aan veteranen. In de zuidelijke regio’s is de uitrol afgerond en
naar verwachting volgt de rest van Nederland in 2020. Essentieel voor het goed
functioneren van het Nuldelijns Ondersteunings Systeem is het wederzijds vertrouwen
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tussen het Gespecialiseerd Maatschappelijk Werk (van de Basis en het
Bedrijfsmaatschappelijk Werk van Defensie) en de nuldelijns ondersteuners die binnen
het Nuldelijns Ondersteunings Systeem werkzaam zijn. In 2019 heeft het Veteranen
Platform weer met succes een beroep gedaan op het vfonds (Nationaal Fonds voor
Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) voor de financiering van de regionale activiteiten van
het Nuldelijns Ondersteunings Systeem. Ook in 2020 financiert het vfonds het Nuldelijns
Ondersteunings Systeem en maakt het daarmee mogelijk om de regionalisering en
verdere verbetering van de ondersteuning door te zetten, waarbij
veteranenontmoetingscentra een essentieel onderdeel van het systeem uitmaken.

In februari 2019 heeft Defensie het project gestart om de governance van de uitvoering
van het veteranenbeleid te verbeteren. Het project leidt per 1 januari 2021 tot één
uitvoeringsorganisatie voor erkenning, waardering, zorg en onderzoek voor veteranen
met één loket waar zij terecht kunnen met al hun vragen; het Nederlands
Veteraneninstituut. Het Veteranenplatform is nauw betrokken bij dit project. Bezien
wordt of de uitvoering van ons Nuldelijns Ondersteunings Systeem kan worden
ondergebracht in de nieuwe organisatie. Daarmee zou de nuldelijnsondersteuning nog
beter kunnen aansluiten bij het Veteranenloket en de veteranenzorg. Daarnaast maakt
het Veteranen Platform als dé belangenbehartiger van alle veteranen en als dé
coördinator van de nuldelijnsondersteuning deel uit van de Raad van Advies van het
project. In het afgelopen jaar is flinke voortgang gemaakt. Ik heb dan ook hoge
verwachtingen van het Nederlands Veteraneninstituut waarin het maatschappelijk werk
voor veteranen en de uitvoering van de nuldelijnsondersteuning worden samengebracht.
Het jaar 2020 wordt bepalend omdat dan de besluiten worden genomen die leiden tot de
nieuwe organisatie per 1 januari 2021.

In 2019 bestond het Veteranen Platform 30 jaar. Het jubileum is gevierd met een zeer
geslaagd symposium rond het uitkomen van het Handboek Veteranen, waarin de kennis
over veteranen en veteranenbeleid bij elkaar is gebracht. Een lezenswaardige naslag
voor iedereen die iets met veteranen van doen heeft. De Minister van Defensie mevr.
drs. Ank Bijleveld-Schouten heeft het eerste exemplaar van het Handboek Veteranen in
ontvangst genomen van de dagvoorzitter, tevens hoofdredacteur van het boek, prof. mr.
dr. Erwin Muller.
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2020 is het laatste jaar van ons vijfjarig beleidsplan “De Trotse Veteraan”. Dit jaar zal
het Veteranen Platform een nieuw beleidsplan schrijven voor de komende 5 jaar dat
voor een belangrijk deel zal voortborduren op de huidige beleidsaandachtspunten.

Ik dank de aangesloten organisaties, de leden van de diverse commissies en mijn eigen
bestuur voor hun inzet het afgelopen jaar.

Doorn, 05 juni 2020

Brigade-generaal b.d. Hein Scheffer
Voorzitter Vereniging Veteranen Platform

Adjudant b.d. André Odenkirchen
Secretaris Vereniging Veteranen Platform
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Inleiding
Met het bestuursverslag 2019 legt het bestuur van de Vereniging Veteranen Platform
(VP) verantwoording af over het gevoerde beleid in 2019. Het bestuursverslag 2019
volgt de speerpunten zoals deze zijn opgenomen in het Beleidsplan 2016-2020.
De besteding van de beschikbaar gestelde fondsen wordt verantwoord in de
Jaarrekening 2019 en maakt deel uit van dit verslag.
In een bijlage B wordt een overzicht gegeven van de aangesloten organisaties op 31
december 2019.
Speerpunten Beleidsplan 2016-2020
Het thema van het beleidsplan is “de trotse veteraan” met meerwaarde voor de
maatschappij. Een veteraan die zich erkend en gewaardeerd voelt en graag in contact is
met andere veteranen.
1e Speerpunt “Belangenbehartiging van alle veteranen”
De belangrijkste taak van het VP is het behartigen van de belangen van alle veteranen
en hun relaties op het gebied van erkenning, waardering en zorg. Daarvoor is het van
belang dat het VP een grote achterban heeft en een gewaardeerd en gerespecteerd
gesprekspartner is die gevraagd en ongevraagd wordt geïnformeerd en inbreng heeft bij
relevante besluitvorming.

Via de aangesloten organisaties behartigt het VP de belangen van de individuele
veteranen. Hoe meer aangesloten organisaties hoe sterker de positie van het VP.
De mogelijkheid om buitengewoon lid te worden heeft ertoe geleid dat in 2019 het aantal
aangesloten veteraneorganisaties is toegenomen van 62 naar 73. Daarmee worden
meer dan 75.000 van de 107.250 Nederlandse veteranen door het VP direct
vertegenwoordigd.

Het bestuur van het VP heeft actief alle mogelijkheden benut om gevraagd en
ongevraagd haar standpunten in te brengen in de fora waar veteranenzaken zijn
besproken. Zo heeft het VP overleg gehad met de minister van Defensie, de
Commandant der Strijdkrachten, de Plaatsvervangend Commandanten van de
Operationele Commando’s, de Hoofdirecteur Personeel, de Inspecteur-generaal der
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Krijgsmacht, de Veteranenombudsman, de voorzitter van de Raad voor civiel-militaire
Zorg en Onderzoek, de Raad van Bestuur van het vfonds en Kamerleden.
Vaste onderwerpen waren:
De Regeling Reüniefaciliteiten die nog niet door alle Krijgsmachtdelen wordt toegepast
zoals afgesproken.
De reikwijdte van het veteranenbeleid waarbij met name aandacht is gevraagd voor de
nevengeschiktheid van de relaties aan de veteraan, de geestelijke gezondheidszorg
voor veteranen in het buitenland en de materiële zorg.
Het betrekken van actief dienende en jonge veteranen bij veteranenactiviteiten.
De uitvoering van het onderzoek naar voormalig Nederlands-Indië 1945-1950.
De nuldelijnsondersteuning in het algemeen en het Nuldelijns Ondersteunings Systeem
van het VP in het bijzonder.

Het VP is betrokken bij de inrichting van het herdenkings- en educatiecentrum van de
Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen naast het Nationaal Ereveld Loenen. In 2019
is de voorzitter van het VP als lid van de selectiecommissie betrokken geweest bij het
kiezen van de architect die het nieuw te bouwen aulagebouw/educatief centrum op de
Veteranenbegraafplaats gaat ontwerpen en laten bouwen. Uit vier architectenbureaus is
uiteindelijk Kaan architecten gekozen op basis van het ontwerp. De bouw is in 2019
gestart en wordt uitgevoerd door de aannemer Rots. De verwachtte oplevering is in
november 2020. Na opening van het gebouw zal ook de Veteranenbegraafplaats
officieel worden geopend.

Naar aanleiding van het boek van de historicus dr. Rémy Limpach “De brandende
kampongs van generaal Spoor” heeft het Kabinet besloten tot een onderzoek naar de
context van het geweldsgebruik in de periode van dekolonisatie. Het VP maakt met een
commissie deel uit van de Maatschappelijke Klankbordgroep (MKBG). De Commissie
“Breed onderzoek voormalig Nederlands-Indië 1945-1950” van het VP heeft in 2019
deelgenomen aan twee vergaderingen van de MKBG. Eind 2019 heeft de voorzitter VP
bij de voorzitter van de MKBG, mevr. mr. Winnie Sorgdrager, aangegeven bezorgd te
zijn over de matige wijze waarop de MKBG door de onderzoekers wordt geïnformeerd
en gevraagd inzicht te krijgen in de resultaten van deelstudies alvorens die gepubliceerd
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worden. De voorzitter MKBG heeft toegezegd dit punt van aandacht op de agenda van
de vergadering te zetten.

Er zijn aanwijzingen dat een substantieel deel van de Dutchbat III veteranen problemen
in het dagelijks leven ervaart als gevolg van hun missie en daarvoor specifieke zorg
nodig heeft. Defensie laat onderzoek uitvoeren naar de zorgbehoeften van Dutchbat III
veteranen. Als voorzitter van de begeleidingscommissie heeft Defensie drs. Hans
Borstlap aangesteld. Het VP is vertegenwoordigd in de begeleidingscommissie. De
resultaten worden eind 2020 verwacht.

In het project Governance van de uitvoering van het veteranenbeleid worden alle
uitvoerende organisaties (Stichting Nederlandse Veteranendag, het Veteraneninstituut,
het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen, de Basis, APG en het NOS VP)
geïntegreerd in een nieuwe stichting “Nederlands Veteraneninstituut”. Het VP maakt als
dé belangenbehartiger van alle veteranen en als dé coördinator van de
nuldelijnsondersteuning deel uit van de Raad van Advies van het project. Het project
moet eind 2020 zijn afgerond.

De belangenbehartiging gaat verder dan alleen de nog in leven zijnde veteranen maar
betreft ook die ons zijn ontvallen en de nagelaten betrekkingen. Gefinancierd door het
vfonds is het VP in 2019 gestart met het Nationaal Project ‘Helden op Bruggen &
Viaducten’. Het doel is om de namen van alle 68 militairen die na 1960 zijn omgekomen
tijdens missies voor Nederland op bouwkundige kunstwerken geplaatst te krijgen, bij
voorkeur in of in de omgeving van hun woon-/dan wel geboorteplaats. Naar verwachting
worden in 2020 zes kunstwerken vernoemd naar gesneuvelde veteranen.

Op donderdag 9 mei heeft het VP zijn 30-jarige jubileum gevierd met een symposium
met als thema “De Trotse veteraan”. Het symposium is georganiseerd rond de publicatie
van het Handboek Veteranen. Het VP was een van de initiatiefnemers. In het handboek
is de kennis over veteranen verzameld, geobjectiveerd, geborgd en beter toegankelijk
gemaakt. Het handboek is een uitgave in de serie handboeken Veiligheid onder
eindredactie van prof. mr. dr. Erwin Muller en wordt uitgegeven door Wolters Kluwer. In
het boek hebben 32 auteurs in 18 hoofdstukken over evenzovele onderwerpen
behorende tot hun expertisegebied geschreven.
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Het eerste exemplaar van het handboek is in ontvangst genomen door de Minister van
Defensie, mevr. drs. A.Th.B. (Ank) Bijleveld-Schouten.

De Eindejaarsbijeenkomst werd bezocht door vele civiele- en militaire genodigden
waaronder Kamerleden, vertegenwoordigers van de vier krijgsmachtdelen en van de
aangesloten organisaties.
Na opening van de bijeenkomst gaf voorzitter-VP een terugblik op 2019 en vooruitblik
op 2020. De ‘Keynote spreker’ was de pas aangetreden Inspecteur-Generaal der
Krijgsmacht, tevens Inspecteur der Veteranen Luitenant-generaal der Mariniers Frank
van Sprang. Als doel stelt hij centraal ervoor te zorgen dat alle veteranen (en hun
thuisfront) respect en waardering ervaren die zij verdienen en de zorg ontvangen die
hen toekomt.
Tijdens de Eindejaarsbijeenkomst werden de volgende onderscheidingen uitgereikt:
Het Legion of Honor Membership Award of the Chapel of Four Chaplains
aan dhr. Kees Motshagen (postuum). De award werd toegekend wegens zijn langdurige
volharding en betrokkenheid om meer bekendheid te krijgen voor de zogenaamde
vergeten Koreaanse oorlog en de erkenning voor de Nederlandse Koreaanse
veteranen.
De Ted Meinesprijs aan dhr. Frans Rondel. Hij kreeg de prijs wegens zijn grote en
langdurige inzet voor de veteranen in het algemeen en het VP in het bijzonder.
2e Speerpunt “Ondersteunen van het vinden, vindbaar zijn, binden en boeien van
veteranen door de lid organisaties”
De jonge generatie (actief dienende) veteranen moet gestimuleerd worden om actief
deel te nemen aan veteranenactiviteiten zodat deze kennismaking leidt tot het
aansluiten bij een veteranenorganisatie wanneer zij daaraantoe zijn. Het moment van
dienstverlating is het laatste moment waarop Defensie de veteranen kan informeren
over wat hun tijdens de postactieve periode te wachten staat en hoe in contact te blijven
met gelijkgestemden. Met de Plaatsvervangend Commandanten van de Operationele
Commando’s is daar overleg over gevoerd. Naar aanleiding daarvan heeft Defensie een
richtlijn uitgegeven aan de defensieonderdelen om dienstverlatingsprogramma’s voor
alle militairen te organiseren naast de bestaande bijeenkomsten voor militairen die met
leeftijdsontslag gaan.
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Een belangrijk aspect van het veteraan zijn en elkaar kunnen vinden is herkenbaarheid.
Alhoewel er geen officieel/formeel Veteranentenue is, is het (internationaal) gebruikelijk
dat veteranen zich bij officiële veteranenactiviteiten kleden in blauwe/zwarte blazer met
grijze broek, al dan niet met onderscheidingen en baret. De blauwe/zwarte blazer en
grijze broek spreken de jongere veteraan niet aan. Vanuit de veteranengemeenschap is
het initiatief gekomen voor een eenkleurig kostuum met subtiele veteranenkenmerken.
Het VP heeft dit kostuum omarmd en tracht de veteranen er toe te brengen om dit
kostuum aan te schaffen en te gaan dragen op officiële
veteranenactiviteiten/erecouloirs. De minister heeft aangegeven het tenue met
ondersteuning van Defensie in te willen voeren en heeft de Hoofd Directeur Personeel
opdracht gegeven dit uit te werken.
3e Speerpunt “Coördinatie van een landelijk dekkend en toekomstbestendig Nuldelijns
OndersteuningsSysteem VP (NOS VP)”
In het Veteranenbesluit is het VP belast met de integrale coördinatie van de
nuldelijnsondersteuning voor veteranen, alsmede militaire oorlogs- en
dienstslachtoffers, en hun relaties. De nuldelijnsondersteuning voor postactieve
veteranen en hun relaties krijgt gestalte door de activiteiten van de aangesloten
organisaties, ontmoetingscentra, inloophuizen en het Veteraneninstituut. Het VP voert
de integrale regie over de inrichting en de uitvoering van het NOS VP, en de aansluiting
daarvan op de professionele hulpverlening van het LZV.

In 2019 is de aansturing van de nuldelijns ondersteuners, de bijdrage van de
veteranenontmoetingscentra, de samenwerking met het Gespecialiseerd
Maatschappelijk Werk van de Basis en Defensie, en de samenwerking met
gemeentelijke ketenpartners versterkt door de uitrol van het NOS 2.0. Met het NOS
versie 2.0 is overgegaan op een regionale structuur waarin nuldelijns ondersteuners
worden aangestuurd door regionale coördinatieteams en ontmoetingscentra een
centrale rol vervullen. In die setting is het afstemmen en samenwerken met
gemeentelijke en regionale instellingen die (zijdelings) te maken hebben/ kunnen krijgen
met veteranen verbeterd. De primeur van de regionalisering had de regio NoordBrabant. Daarna is de basis gelegd voor de overige Regioteams. In oktober en
november zijn achtereenvolgens de teams in de provincies Zeeland en Limburg
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uitgerold. In 2020 wordt begonnen met de uitrol in Gelderland en Flevoland. Het streven
is erop gericht om voor eind 2020 de regio’s volledig uitgerold te hebben.

In het project Governance van de uitvoering van het veteranenbeleid wordt bezien of de
uitvoering van ons Nuldelijns Ondersteunings Systeem kan worden ondergebracht in het
Nederlands Veteraneninstituut. Daarmee zou de nuldelijnsondersteuning nog beter
kunnen aansluiten bij het Veteranenloket en de veteranenzorg.
4e Speerpunt. Het Veteranen Platform 2.0 (Transparantie)
In 2019 is speerpunt 4 afgerond waarmee de transparantie van het VP voor de
aangesloten organisaties en de externe partijen is vergroot. De website VP heeft een
publiekelijk toegankelijk deel waar iedereen informatie over het VP kan vinden. Alle bij
het VP aangesloten organisaties hebben toegang tot een eigen afgeschermd deel van
de website waarop voor hen relevante documenten en informatie is geplaatst.
Door te werken in de ‘Cloud’ is de bedrijfsvoering van het VP effectiever en efficiënter
geworden. Bestuursleden en leden hebben hierdoor overal en altijd toegang tot de voor
hen relevante documenten. Ook is het VP actief op facebook.

Overige Bestuursaangelegenheden
Samenstelling Bestuur
In 2019 is op zijn verzoek afscheid genomen van de vicevoorzitter Jos van den Nouland.
Op 31 december 2019 bestond het bestuur uit:
Voorzitter

Hein Scheffer

Vicevoorzitter

Gerard Kuppen

Secretaris

André Odenkirchen

2e secretaris

vacature

Penningmeester

Hans Peters

Adviseurs:
adviseur media en politiek

Mat Herben

algemeen adviseur

Mettes van der Giessen

adviseur defensieaangelegenheden

vacature
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Het bestuur-VP werd ondersteund door een Bureau-VP bestaande uit:
Charlie Malschaert, Hoofd Bureau-VP
Rinus Hoogteijling, Administratief medewerker Bureau-VP
Peter Klijn, Bestuursmedewerker NOS.

Vooruitblik
In 2020 zal het VP zich met name inzetten voor:
Waarborgen van de erkenning, waardering en zorg voor veteranen in het Nederlands
Veteraneninstituut.
De landelijke uitrol van het NOS.
De samenwerking met de nuldelijnsondersteuningssystemen van andere risicoberoepen
waar vaak ook veteranen werkzaam zijn zoals van de NS, Nationale Politie, KLM,
Brandweer en Slachtoffer Hulp NL.
Uniforme uitvoering van de Reüniefaciliteitenregeling volgens de richtlijnen van
Defensie.
Het verbeteren van de positie van de relatie in de Reüniefaciliteitenregeling.
Het bewaken van de belangen van de veteranen en de relaties in de nadere
omschrijving van de reikwijdte van het veteranenbeleid.
De invoering van het nieuwe Veteranentenue met ondersteuning van Defensie.
Het opstellen van het Beleidsplan 2021-2025.

Doorn, 22 maart 2020

Brigade-generaal b.d. Hein Scheffer
Voorzitter Vereniging Veteranen Platform

Adjudant b.d. André Odenkirchen
Secretaris Vereniging Veteranen Platform
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Overzicht van bij het VP aangesloten leden per 31 december 2019
Algemene Federatie van Militair en Burgerpersoneel (AFMP)
Artillerie Veteranen Associatie (AVA)
Algemene Vereniging van Oud- en actief dienend personeel van de Koninklijke Marine
(AVOM)
Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO)
Bond van Oud- Stoottroepers en Stoottroepers (BOSS)
Bond van Wapenbroeders (BvW)
Commandostichting/ Vereniging Veteranen Korps Commando Troepen (COS/VKCT)
Federatie van Organisaties Voormalig & Actiefdienend Marinepersoneel (FOVAM)
Johan Willem Friso Vereniging (JWF)
Koninklijke Vereniging van Eervol ontslagen Officieren van de Nederlandse Krijgsmacht
(KVEO)
Koninklijke Vereniging van Marine Officieren (KVMO)
Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve officieren (KVNRO)
Landelijke Vereniging Veteranen Geneeskundige Diensten (LVVGNKD)
Nederlandse Officieren Vereniging (NOV)
Nederlandse Unifil Vereniging (NUV)
Netwerk Veteranen FNV (NVFNV)
Politie Veteranen Platform (PVP)
Post Actieve Marinevereniging (PAM)
Stichting Benteng met hierin opgenomen de Vereniging Veteranen van het Regiment
van Heutsz
Stichting Federatie van Organisaties van Veteranen en Oud- Gedienden van de Militaire
Luchtvaart (MILU)
Stichting Koopvaardijpersoneel 1940- 1945
Stichting Marechaussee Contact (SMC)
Stichting van Oorlogsvrijwilligers Engeland/ Schotland 1940 – 1947 (OVW Eng- Schotl)
Unie van Nederlandse Veteranen (UNV)
Vakbond voor Burger en Militair Defensiepersoneel (VBM)
Vereniging Contact Oud- en actiefdienende Mariniers (COM)
Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen (VDMD)
Vereniging Dutch Veterans Bikers Association (DVBA)
Vereniging van Ex- en Actief dienende Vrouwelijke militairen der Koninklijke Marine (ExAct KM)
Vereniging Huzaren van Boreel (VHvB)
Vereniging Jonge Veteranen (VJV)
Vereniging Nederlands Nieuw- Guinea Militairen 1945 – 1962 (VNNGM 1945 – 1962
(VNNGM)
Vereniging van Oud- Korea Strijders (VOKS)
Vereniging Oud-Leden 1 (NL) UN Signal Battalion (SigBat)
Vereniging Oud Militairen Indiëgangers (VOMI NL)
Vereniging van Oud- Pontonniers en Torpedisten (VOPET)
Vereniging Regiment Infanterie Oranje Gelderland (VRIOG)
met daarin opgenomen de Stichting Veteranen 5-5 RI.
Vereniging Regiment Huzaren Prins van Oranje (RHPO)
Vereniging Veteranen 1 (NL/BE) VN Transportbataljon
Vereniging Veteranen CMI (VVCMI)
Vereniging Veteranen van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene (VVVGFPI)
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Vereniging Veteranen Grenadiers en Jagers (VVGJ)
Vereniging Veteranen LO &Sport (VVLO&S)
Vereniging Veteranen Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen (VVRB&T)
Veteranen Vereniging Regiment Genietroepen (VVRG)
Vereniging Veteranen en Oud- Militairen Korps Militaire Administratie (VVO-MA)
Vereniging voor Veteranen en Postactieven van het Regiment Verbindingstroepen (VVPRV)
Veteranen Vereniging Regiment Limburgse Jagers (VVRLJ)
Vereniging Veteranen Regiment Technische Troepen (VVRTT)
Wounded Warriors Nederland (WWNL)
Overzicht van bij het VP aangesloten buitengewone leden per 31 december 2019
Netherlands Ex- Servicemen & Women’s Association in Australia
Stichting Dutch Military Veterans
Stichting Limburgse Veteranendag
Stichting Nederlandse Veteranen Motorrijders
Stichting Onderzeedienst Veteranen
Stichting Regionale Veteranendag Noord West Veluwe
Stichting Samenwerkende Veteranen Ontmoetingscentra
Stichting Veteranendag Arnhem
Stichting Veteranen Amerstreek
Stichting Veteranen Breda
Stichting Veteranen Brunssum
Stichting Veteranen Hart van Brabant
Stichting Veteranen Ontmoetingsplaats Haarlemmermeer
Stichting Veteranen Oss
Stichting Veteranen Search Team
Stichting Vrienden van het Monument
Stichting Weerzien met Libanon
Stichting Zeeuwse Veteranendag
Vereniging de Gewonde Soldaat
Vereniging de Laarbeekse veteranen
Vereniging Veteranen Noord Limburg
Vereniging Red Beret Riders
Vereniging Veteranen Zwolle
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(NESWA)
(DMV)
(SLV)
(SNVM)
(SOZDV)
(SRVNWV)
(VOC)
(SVA)
(SVAm)
(SVB)
(SVBr)
(SVHB)
(SVOH)
(SVO)
(SVST)
(SVM)
(SWmL)
(SZVD)
(VGS)
(VLV)
(VVNL)
(VRBR)
(VVZ)

