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Voorwoord Bestuursverslag 2020 

 

Voor u ligt het Bestuursverslag 2020 van de Vereniging het Veteranen Platform. Met het 

Bestuursverslag legt het bestuur verantwoording af aan de veteranen, de aangesloten 

organisaties en de subsidieverstrekkers. 2020 was het laatste jaar van ons beleidsplan 

2016 -2020 “De Trotse Veteraan”. Eind 2020 hebben wij ons nieuwe beleid voor de 

komende vijf jaar ontwikkeld en vastgelegd. De titel van ons nieuwe beleid is “Veteraan 

in de Samenleving”. Met dit beleidsplan zetten wij ons oude beleid voort met de insteek 

de veteraan in de Nederlandse samenleving nog beter te borgen en te 

vertegenwoordigen.  

Maar 2020 was vooral het jaar van COVID-19, met alle gevolgen van dien. Deze 

pandemie heeft wereldwijd gezorgd voor veel leed, zorgen en onrust bij individuen, in de 

samenleving en de maatschappij. De wereldwijde impact van COVID-19 is van een niet 

te bevatten orde. Door o.a. COVID-19 zijn het afgelopen jaar veteranen en leden van 

hun thuisfront ons ontvallen. Onze gedachten gaan uit naar hen en hun nabestaanden. 

Wij hopen in 2021 weer de weg uit het dal te kunnen vinden zodat we ons leven weer zo 

normaal als mogelijk kunnen gaan hervatten.  

 

Ondanks de beperkingen van de COVID-maatregelen heeft het bestuur zich 

ingespannen om de belangenbehartiging en de bedrijfsvoering zo normaal als mogelijk 

door te laten gaan. Zoals u in het verslag kunt lezen zijn de Algemene- en 

Bestuursvergaderingen digitaal gehouden. Weer meer veteranenorganisaties zijn ‘vriend 

van het VP’ geworden waardoor meer veteranen worden bereikt. Door het vernoemen 

van bruggen en viaducten zijn gesneuvelde veteranen geëerd en is aandacht gegeven 

aan het leed van hun nabestaanden. Het Veteranen Platform heeft een bijdrage 

geleverd aan het project governance van de uitvoering van het veteranenbeleid wat eind 

december heeft geresulteerd in de oprichting van het Nederlands Veteraneninstituut, 

waarin de uitvoeringorganisatie van het Nuldelijns Ondersteuning Systeem van het 

Veteranen Platform is ondergebracht. Ik heb hoge verwachtingen van het in één 

organisatie onderbrengen van de nuldelijnsondersteuning en al het maatschappelijk 

werk voor veteranen. Ook heeft het Veteranen Platform een bijdrage geleverd aan de 

totstandkoming van de Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen dat in november door 

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander is geopend. 

Het jaar is afgesloten met een succesvolle digitale Eindejaarsbijeenkomst waarin de 
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minister van Defensie het Veteranen Platform heeft gecomplimenteerd met de in het 

afgelopen jaar bereikte resultaten en de nuldelijnsondersteuning in het bijzonder. 

 

Afsluitend dank ik de aangesloten organisaties, de leden van de diverse commissies en 

mijn eigen bestuur voor hun inzet het afgelopen jaar. 
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Inleiding  

Met het bestuursverslag 2020 legt het bestuur van de Vereniging Veteranen Platform 

(VP) verantwoording af over het gevoerde beleid in 2020. Het Bestuursverslag 2020 

volgt de speerpunten zoals deze zijn opgenomen in het Beleidsplan 2016-2020. 

Het verslag is een opsomming en samenvatting van onze activiteiten waarover 

uitgebreid is gerapporteerd in de verslagen van de Algemene Vergaderingen en de 

Bestuursvergaderingen.  

In bijlage A wordt een overzicht gegeven van de aangesloten organisaties op 31 

december 2020. 

De jaarrekening VP 2020 en begroting 2022-2026 zal digitaal naar onze leden 

verzonden worden. 

 
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 2020 het 

aantal aangesloten veteranenorganisaties toegenomen is van 73 naar 80. Daarmee 

worden meer dan 80.000 van de 105.350 Nederlandse veteranen door het VP direct 

vertegenwoordigd. 

Het bestuur van het VP heeft binnen de beperkingen van COVID-19 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 
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Inspecteur-generaal der Krijgsmacht tevens Inspecteur der Veteranen, de 

Veteranenombudsman, de voorzitter van de Raad voor civiel-militaire Zorg en 

Onderzoek (RZO), de Raad van Bestuur van het vfonds en Kamerleden. 

 

Veteranennota 2019-2020. 

Dit jaar heeft er geen apart Notaoverleg Veteranen plaatsgevonden maar is een van de 

vele onderwerpen geweest in het Algemeen Overleg Personeel. Ook heeft de Vaste 

Commissie voor Defensie van de Tweede Kamer geen rondetafelgesprek ter 

voorbereiding daarop georganiseerd. Dat doet in onze ogen af aan de erkenning en 

waardering die de veteranen verdienen. Als VP hebben wij daarover onze teleurstelling 

uitgesproken aan de leden van de vaste Commissie voor Defensie van de Tweede 

Kamer en de Minister. 

 

Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen. 

Het VP is betrokken geweest bij de inrichting van het herdenkings- en educatiecentrum 

van de Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen naast het Nationaal Ereveld Loenen. 

Ook in 2020 is de voorzitter VP als lid van de selectiecommissie betrokken geweest bij 

dit project en op 26 november aanwezig geweest bij de opening van de Nationale 

Veteranenbegraafplaats Loenen. Inmiddels hebben de eerste veteranen hun laatste 

rustplaats gekregen op de Veteranenbegraafplaats. 

 

Brede Indië-onderzoek. 

In 2020 heeft het VP met twee vertegenwoordigers deelgenomen aan de 

Maatschappelijke Klankbordgroep van het Project Onafhankelijkheid, dekolonisatie, 

geweld en oorlog in Indonesië 1945-1950 (ook wel het ‘Brede Indië-onderzoek’ 

genoemd). Een van de speerpunten van het VP is geweest inzage te krijgen in de 

concept deelrapporten. Dat is voor de Klankbordgroep noodzakelijk om zijn taken 

kunnen uit te kunnen voeren. Alleen dan kan zij de “rode vlag” opsteken bij 

geconstateerde onvolkomenheden.  

Voor het novembernummer van de Checkpoint zijn de vertegenwoordigers van het VP 

geïnterviewd over het onderzoek. Hierbij hebben zij aangegeven hoe zij aankeken tegen 

het project en de wijze waarop de Klankbordgroep zijn inbreng had. Dit heeft er 

uiteindelijk toe geleid dat eind 2020 gestart is met werksessies over de verschillende 

deelstudies. Hierbij geven de onderzoekers een presentatie van hun werkzaamheden, 
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voor zover al mogelijk met bevindingen en conclusies, waarna een discussie met de 

leden van de Klankbordgroep volgt. In 2021 worden deze werksessies voortgezet, 

waarna in mei/juni tevens seminars over de eindrapporten worden georganiseerd. Door 

de corona pandemie wordt het onderzoek naar verwachting 3 maanden later afgerond 

dan gepland. 

In september heeft voorzitter VP gesproken met prof dr. Ben Schoenmaker, directeur 

van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag en lid van de 

programmadirectie van het onderzoeksprogramma, over het Indië-onderzoek en de film 

“de Oost”. T.a.v. het Indië-onderzoek heeft hij nogmaals zijn zorgen uitgesproken over 

media-optreden van enkele onderzoekers, het niet ter inzage krijgen van stukken en het 

de onduidelijkheid bij het vaststellen van definities. Voorts de betrokkenheid van de 

onderzoeksinstellingen bij de film “de Oost”. Dit is o.a. in het Comité van Aanbeveling 

besproken en zorgen zijn geuit over deze film, het beeld dat mogelijk over veteranen 

wordt neergezet en het gebruik ervan als lesmateriaal. 

 

Dutchbat III onderzoek. 

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum heeft een onderzoek uitgevoerd onder Dutchbat 

III-veteranen en hun thuisfront. Het onderzoek laat zien hoe het nu met hen gaat en wat 

hun wensen en behoeften op het gebied van zorg, erkenning en waardering zijn. Op 14 

december is het onderzoeksrapport overhandigd aan Dutchbat III-veteranen en de 

minister van Defensie. Naar aanleiding van het onderzoek heeft de 

begeleidingscommissie Dutchbat III onder leiding van de heer Hans Borstlap 

aanbevelingen voor de minister van Defensie gedaan. De voorzitter VP heeft zitting 

gehad in deze commissie.  

 

Nederlands Veteraneninstituut. 

Met het project Governance van de uitvoering van het veteranenbeleid zijn alle 

uitvoerende organisaties (Stichting Nederlandse Veteranendag, het Veteraneninstituut, 

het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen, de Basis, APG en het Nuldelijns 

OndersteuningsSysteem VP (NOS)) geïntegreerd in de nieuwe stichting “Nederlands 

Veteraneninstituut”. Het Nederlands Veteraneninstituut is sinds 1 januari 2021 belast 

met de ondersteuning van en hulp aan Nederlandse oorlogsveteranen die het 

veteranenbeleid van het ministerie van Defensie uitvoert. Verschillende bestuursleden 
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van het VP hebben bijdragen geleverd aan de deelopdrachten van het project. De 

voorzitter VP was lid van de Raad van Advies van het project. 

 

Lange doorlooptijden van MIP-aanvragen. 

Op aangeven van de Algemene Vergadering heeft het bestuur VP gesproken met 

vertegenwoordigers van het APG (J. Seelen) en de HDP (ktz J.W. Scheuer). Uitleg is 

gegeven over de aanpak van de lange doorlooptijden van MIP-aanvragen. Gewerkt 

wordt langs drie sporen: spoor 1: korte termijn; spoor 2: middellange termijn; spoor 3: 

lange termijn. Spoor 1 is inmiddels gestart door het aantrekken van extra 

Verzekeringsartsen. Spoor 2 is het versterken van de samenwerking met het 

Bedrijfsmaatschappelijk Werk van Defensie en het terugbrengen van fysiek onderzoek. 

Door een betere begeleiding kan de onvrede van de cliënten worden verminderd. 

Verder wordt de mogelijkheid onderzocht om voorzieningen toe te kennen zonder dat 

een fysiek onderzoek door de verzekeringsarts noodzakelijk is door een medisch 

adviseur in te zetten. Dit kan de verzekeringsarts ontlasten. Spoor 3 behelst een andere 

aanpak van het hele uitkeringsstelsel waarbij het aanvraagtraject wordt gestroomlijnd en 

vereenvoudigd.  

 

Namen van Helden op Bruggen & Viaducten. 

Het Nationaal Project ‘Namen van Helden op Bruggen & Viaducten’ heeft als doel 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, om hen te eren en dat ook zichtbaar 

te maken voor de samenleving. Dat heeft in 2020 geleid tot het benoemen van vier 

bruggen. Naar verwachting vinden in 2021 zes vernoemingen plaats. 

 

Nederlandse Veteranendag 2020. 

Voorzitter VP heeft zitting gehad in de subwerkgroep van het Comité Nederlandse 

Veteranendag over een alternatief programma voor de Nederlands Veteranendag 2020 

‘Corona proof’. In grote lijnen bestond het programma uit een tv-uitzending met een 

Rondetafelgesprek en diverse videoclips van de deelnemers daaraan. Ook werden een 

aantal videoclips van militaire muziek op locaties vertoond. Gezien de omstandigheden 

een zeer geslaagd programma. 
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Financiering NOS en de besteding van overgebleven budget van het Nationale 

Veteranendag. 

In september is gesproken met de Directeur van het vfonds (Lisette Mattaar) en de 

vertegenwoordiger van de HDP (ktz Jan Willem Scheuer). Het vfonds heeft daarin 

toegezegd de financiering van de NOS ook na 2020 voort te zetten.  

Voor de besteding van het overgebleven budget Veteranendag 2020 is besloten onder 

meer de kosten voor het ‘Nationaal Project ‘Namen van Helden op Bruggen & 

Viaducten’ mede te financieren. Zowel Defensie als het vfonds dragen bij aan de kosten 

voor het lanceren van de Veteranenvlag. 

 

Brief Reikwijdte Veteranenzorg. 

De Veteranenwet en het Veteranenbesluit beschrijven op hoofdlijnen voor wie de wet is 

bedoeld en voor wie het recht op revalidatie, re-integratie, geestelijke gezondheidszorg, 

maatschappelijk werk en materiële voorzieningen geldt. Samen met de 

Veteranenombudsman, de RZO en het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) is 

met Defensie overlegd over de grenzen van de praktische toepassing van het 

veteranenbeleid bij het krijgen van zorg bij uitzendgerelateerde psychische problemen 

voor de veteraan en zijn relatie. Daarop heeft Defensie met een beleidsaanwijzing de 

context specifieke zorg voor de relatie van de veteraan verduidelijkt en is ook 

beschikbaar als de veteraan zelf geen zorg behoeft. Voor de veteraan die in het 

buitenland verblijft zijn de aanspraken op reis-, verblijf- en zorgkosten verruimd. 

 

Veteranenvlag. 

Het VP heeft het initiatief genomen de door een veteraan ontworpen ‘Veteranenvlag’ in 

de samenleving te brengen. Vorig jaar is tijdens een kleine ceremonie op het Malieveld 

de vlag gehesen en na afloop is de vlag aangeboden aan de minister van Defensie. 

Gefinancierd door Defensie en het vfonds worden 1.000 vlaggen aangeschaft en met 

een begeleidend schrijven (“vlaginstructie”) naar diverse publieke instanties gezonden 

zoals alle Gemeenten, Provincies, Ministeries en andere organisaties die van belang 

zijn voor de veteranengemeenschap. Ook zal de vlag worden aangeboden aan een 

groot aantal veteranenorganisaties. In het begeleidend schrijven wordt de ontvanger van 

de vlag verzocht om als blijk van erkenning en waardering voor de veteranen bij 
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gelegenheid de veteranenvlag te hijsen zoals op de Veteranendag maar ook bij 

regionale- en lokale activiteiten.  

 

 

2e Speerpunt “Ondersteunen van het vinden, vindbaar zijn, binden en boeien van 

veteranen door de aangesloten 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 

Defensieonderdelen 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. 

 

Een belangrijk aspect van het veteraan zijn en elkaar kunnen vinden is herkenbaarheid.  

Het veteranentenue vergroot de zichtbaarheid van veteranen in de samenleving en 

zorgt voor uniformiteit. Er zijn twee soorten veteranentenues. Het traditionele 

veteranentenue bestaat uit een grijze broek en een donkerblauwe of zwarte blazer. Het 

nieuwe veteranentenue heeft een moderne snit, kan gepersonaliseerd worden en biedt 

meer draagmogelijkheden. Het traditionele pak mag nog steeds gedragen worden, maar 

zal uiteindelijk vervangen worden door het nieuwe tenue. Via een Defensieregeling kan 

een veteraan voor het nieuwe veteranentenue een vergoeding krijgen en een 

aanvullend kledingpakket ontvangen. Nog niet alle krijgsmachtdelen maken gebruik van 

deze Defensieregeling. Dit onderwerp stond wederom op de agenda van het jaarlijks 

overleg van het VP met de Plaatsvervangend Commandanten van de 

Defensieonderdelen. Het wachten is nu op een brief van de Commandant der 

Strijdkrachten waarin de regeling wordt opgelegd. 

 

3e Speerpunt “Coördinatie van een landelijk dekkend en toekomstbestendig Nuldelijns 

OndersteuningsSysteem VP” 
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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 Nederlands 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 2020 is voortvarend van start gegaan met de verdere uitrol van de regionale structuur 

op basis van het project NOS 2.0. In januari zijn de provincies Gelderland en Flevoland 

gezamenlijk als één regio uitgerold. In de maanden daarna is er een start gemaakt met 

de uitrol van de noordelijke provincies. Mede op basis van de ervaringscijfers uit de 

reeds operationele regio’s werd besloten om de omvang van de regio’s te vergroten.  

Bij het vaststellen van de regiogrenzen is ook gekeken naar de grenzen van de regio’s 

van het Gespecialiseerd Maatschappelijk Werk en de Zorg Coördinatie van het ABP. In 

juli is dat gerealiseerd voor de regio Zuid (Noord-Brabant, Limburg en Zeeland) en de 

regio Oost (Gelderland, Flevoland en Overijssel). De kick-off voor Overijssel heeft in juli 

plaats gevonden. Met de regio Noord (Groningen, Friesland, Drenthe) is in diezelfde 

periode een start gemaakt.  

Voor nieuwe Regionale Coördinatoren is een training opgezet. In navolging van het 

protocol met het maatschappelijk werk is besloten een protocol voor de regio’s van de 

Zorg Coördinatie op te zetten. 

Voor wat betreft de meer evenwichtige spreiding en gestructureerde inbedding van de 

veteranenontmoetingscentra vallend onder de koepel van de Stichting Samenwerkende 

Veteranenontmoetingscentra (V.O.C.) - waarbij voor elke veteraan binnen een straal 

van 40 km een veteranenontmoetingscentrum beschikbaar dient te zijn – zijn eveneens 

vorderingen gemaakt. Zo zijn onder meer veteranenontmoetingscentra in Ede, Schagen 

en Vlissingen toegetreden tot de koepel, en zijn besprekingen gaande met een drietal 

andere particuliere initiatieven. 

 

In 2020 is het project Governance van de uitvoering van het veteranenbeleid afgerond 

en per 1 januari 2021 is de uitvoering van het NOS ondergebracht in het nieuwe 

Nederlands Veteraneninstituut. Daarmee maakt de Landelijk Coördinator niet langer 

deel uit van het VP en loopt de geldstroom van Defensie voor het NOS niet meer via het 
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VP. De pool aan nuldelijnsondersteuners blijft voortkomen uit de aangesloten 

organisaties van het VP, en ook daar zal verantwoording aan afgelegd blijven worden 

over de inzet en de randvoorwaarden. Het Bestuur VP blijft verantwoordelijk voor het 

nuldelijnsondersteuningsbeleid. 

 

In samenwerking met de Basis is een verkorte training opgezet voor de diverse 

medewerkers werkzaam op de opvanglocaties van het Leger des Heils. De eerste 

doelgroep is het bestand aan zogeheten aandachtsfunctionarissen binnen het Leger des 

Heils. Daarnaast is overleg gevoerd over een aantal opvangplaatsen voor veteranen op 

enkele locaties van het Leger des Heils. 

Het is nog niet gelukt om de nuldelijnsondersteuners trainingen aan te bieden door een 

opleidingsinstituut dat is geaccrediteerd door de Nederlandstalige Vereniging voor 

Psychotrauma (NtVP). Mogelijk dat het Nederlands Veteraneninstituut daar invulling aan 

kan geven. 

 
 

4e Speerpunt. Het Veteranen Platform 2.0 (Transparantie) 

In 2020 is verdere actie ondernomen om transparantie nog meer te bevorderen door 

o.a. het aanstellen van een extra bestuurslid. Het nieuwe algemeen bestuurslid is belast 

met het aanhalen van de contacten met de aangesloten organisaties. Hij heeft de 

belangstelling voor direct contact tussen bestuursleden VP en de respectievelijke 

besturen geïnventariseerd. Begin 2021 komt hij met een schema wanneer en de wijze 

waarop, uiteraard rekening houdend met de dan geldende Covid-19 beperkingen.  

 

Bestuursaangelegenheden 

De Eindejaarsbijeenkomst 2020 is noodgedwongen digitaal georganiseerd. De 

uitzending was live te volgen en beschikbaar op ons YouTube kanaal. De minister van 

Defensie, mevr. drs. A.Th.B. (Ank) Bijleveld-Schouten, ging in op het grote contrast 

tussen 2019 en 2020, waar wij in 2019 nog ruim 400 veteranen activiteiten landelijk 

hadden is dat in 2020 nog een enkele geweest waarbij de Veteranendag nu gehouden 

moest worden alleen in de Ridderzaal met 25 genodigden. Ook de vele activiteiten 

rondom 75 jaar vrijheid zijn grotendeels in het water gevallen evenals de Invictus 

Games die in Nederland gehouden zouden worden maar nu zijn uitgesteld naar 2022. 
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Tijdens de Eindejaarsbijeenkomst zijn er twee tevredenheidsbetuigingen uitgereikt. Dhr. 

Frans Dirks en Dhr. Hans Kroes kregen een tevredenheidsbetuiging vanwege hun 

belangrijke rol bij het uitrollen van NOS 2.0 in de startregio’s Noord-Brabant, Zeeland en 

Limburg.  

Het Legion of honor membership award of the chapel of four chaplains en de Ted 

Meines prijs zijn dit jaar door omstandigheden die liggen buiten het VP niet uitgereikt. 

 

Samenstelling Bestuur 

In 2020 is het bestuur uitgebreid een algemeen lid en een vacature is gevuld. Fred 

Driessen is aangetreden als algemeen lid en Bart Holewijn als bestuurslid belast met 

media/communicatie.  

Op 31 december 2020 bestond het bestuur uit: 

Voorzitter                  Hein Scheffer   

Vicevoorzitter            Gerard Kuppen       

Secretaris                  André Odenkirchen                                         

Penningmeester        Hans Peters 

Media/ communicatie Bart Holewijn    

Algemeen lid    Fred Driessen 

 

Adviseurs: 

Mat Herben, adviseur media en politiek 

Mettes van der Giessen, algemeen adviseur 

Mevr. Aoo KLu Patricia van Gool, adviseur defensieaangelegenheden 

 

Raad van Advies: 

Drs. Angelien Eijsink 

Mr. Ina Adema 

Gen. b.d. Peter van Uhm 

Mr. Fred Teeven 

 

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 (t/m 311220). 
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Over de volgende onderwerpen is gestemd: 

ONDERWERP UITSLAG 

Adviescommissie verdeling zitplaatsen Vp bij 

openingsceremonie NLVD 

Aangenomen 

“Vrienden van VP” Aangenomen 

Bestuurslid media/communicatie Bart Holewijn Aangenomen 

Bestuurslid algemeen, Fred Driessen Aangenomen 

Deelname multinationaal det 1 GNC Afgewezen 

Vereniging Veteranen Geestelijke Verzorgers 
 (VVGV) 

Aangenomen 

Stichting Veteranen Someren (SVS) Aangenomen 

Algemene Marine Vereniging Zeeland 
(AMVZ) 
 

Aangenomen 

Stichting Thuisbasis “De Klaproos” Aangenomen 

Stichting Veteranen Culemborg    Aangenomen 

Stichting Veteranen Kampen (SVK) Aangenomen 

Nieuw beleid VP 2021-2025 “Veteraan in de 
Samenleving” 

Aangenomen 

 

Daarnaast hebben er een aantal personeelsmutaties plaatsgevonden bij de 

Klankbordgroep VP. Voorzitter is nu Bert van Horen.  

 

Vooruitblik 

In 2021 zal het VP zich met name inzetten voor: 

Waarborgen van de zorg bij het Nederlands Veteraneninstituut. De verdere uitrol van 

het NOS.  

Gesprekspartner zijn op en bij diverse aangelegenheden zoals behandeling Veteranen 

nota, evaluatie NLVi.  
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De samenwerking met de nuldelijnsondersteuningssytemen 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. 

Bewaken van de uitvoeringsbepaling van het nieuwe Veteranentenue. 

Het uitrollen van ons nieuwe beleid 2021-2024.  

Het beter in contact komen met de bij ons aangesloten organisaties. 

   

 
 

 

 

 

Doorn, 09 maart 2020.  

     

            
H.J. Scheffer             A. Odenkirchen      

Voorzitter               Secretaris 
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Bijlage A: overzicht van bij het VP aangesloten leden per 31 december 2020   

1. Algemene Federatie van Militair en Burgerpersoneel (AFMP)  
2. Artillerie Veteranen Associatie (AVA)  
3. Algemene Vereniging van Oud- en actief dienend personeel van de Koninklijke 

Marine (AVOM)  
4. Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO)  
5. Bond van Oud- Stoottroepers en Stoottroepers (BOSS)  
6. Bond van Wapenbroeders (BvW)  
7. Commandostichting/ Vereniging Veteranen Korps Commando Troepen 

(COS/VKCT)  
8. Vereniging Contact Oud- en actiefdienende Mariniers (COM) 
9. Federatie van Organisaties Voormalig & Actiefdienend Marinepersoneel 

(FOVAM) 
10. Johan Willem Friso Vereniging (JWF)  
11. Koninklijke Vereniging van Eervol ontslagen Officieren van de Nederlandse 

Krijgsmacht (KVEO)  
12. Koninklijke Vereniging van Marine Officieren (KVMO)  
13. Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve officieren (KVNRO)  
14. Landelijke Vereniging Veteranen Geneeskundige Diensten (LVVGNKD)  
15. Nederlandse Officieren Vereniging (NOV)  
16. Nederlandse Unifil Vereniging (NUV)  
17. Netwerk Veteranen FNV (NVFNV) 
18. Politie Veteranen Platform (PVP)  
19. Post Actieve Marinevereniging (PAM) 
20. Stichting Benteng met hierin opgenomen de Vereniging Veteranen van het 

Regiment van Heutsz (VVRvH/Benteng) 
21. Stichting Federatie van Organisaties van Veteranen en Oud- Gedienden van de 

Militaire Luchtvaart  (MILU)  
22. Stichting Koopvaardijpersoneel 1940- 1945  
23. Stichting Marechaussee Contact (SMC)  
24. Stichting van Oorlogsvrijwilligers Engeland/ Schotland 1940 – 1947 (OVW Eng- 

Schotl)  
25. Unie van Nederlandse Veteranen (UNV)  
26. Vakbond voor Burger en Militair Defensiepersoneel (VBM)  
27. Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen (VDMD)  
28. Vereniging Huzaren van Boreel (VHvB)  
29. Vereniging Jonge Veteranen (VJV)  
30. Vereniging Nederlands Nieuw- Guinea Militairen 1945 – 1962 (VNNGM 1945 – 

1962 (VNNGM)  
31. Vereniging van Oud- Korea Strijders (VOKS)  
32. Vereniging Oud-Leden 1 (NL) UN Signal Battalion (SigBat)  
33. Vereniging Oud Militairen Indiëgangers (VOMI NL)  
34. Vereniging van Oud- Pontonniers en Torpedisten (VOPET)  
35. Vereniging Regiment Infanterie Oranje Gelderland (VRIOG) met daarin 

opgenomen de Stichting Veteranen 5-5 RI. 
36. Vereniging Regiment Huzaren Prins van Oranje (VRHPO) 
37. Vereniging van Ex- en Actief dienende Vrouwelijke militairen der Koninklijke 

Marine (Ex-Act KM)  
38. Vereniging Veteranen van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene (VVVGFPI)  
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39. Vereniging Veteranen CMI (VVCMI) 
40. Vereniging Veteranen Grenadiers en Jagers (VVGJ)  
41. Vereniging Veteranen Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen  (VVRB&T) 
42. Vereniging Veteranen en Oud- Militairen Korps Militaire Administratie (VVO-MA) 
43. Veteranen Vereniging Regiment Limburgse Jagers (VVRLJ) 
44. Vereniging Veteranen Regiment Technische Troepen (VVRTT)  
45. Wounded Warriors Nederland (WWNL)  
46. Vereniging Veteranen 1 (NL/BE) VN Transportbataljon   
47. Veteranen Vereniging Regiment Genietroepen (VVRG) 
48. Vereniging voor Veteranen en Postactieven van het Regiment Verbindings-

troepen (VVPRV)  
49. Vereniging Veteranen LO &Sport (VVLO&S) 
50. Dutch Veterans Bikers Association (DVBA) 
 

 
Overzicht van bij het VP aangesloten buitengewone leden per 31 december 2020 

1. Stichting Samenwerkende Veteranen Ontmoetingscentra   (V.O.C.) 
2. Vereniging de Laarbeekse veteranen                                  (VLV) 
3. Stichting Dutch Military Veterans      (DMV) 
4. Stichting Limburgse Veteranendag      (SLV) 
5. Stichting Onderzeedienst Veteranen                                 (SOZDV) 
6. Stichting Regionale Veteranendag Noord West Veluwe   (SRVNWV) 
7. Stichting Veteranendag Arnhem                                        (SVA) 
8. Stichting Veteranen Breda                                          (SVB) 
9. Stichting Veteranen Brunssum                                            (SVBr) 
10. Stichting Veteranen Hart van Brabant                            (SVHB) 
11. Stichting Veteranen Search Team       (SVST) 
12. Stichting Vrienden van het Monument       (SVM) 
13. Stichting Weerzien met Libanon        (SWmL) 
14. Stichting Zeeuwse Veteranendag                                        (SZVD) 
15. Vereniging de Gewonde Soldaat                                       (VGS) 
16. Vereniging Red Beret Riders       (VRBR) 
17. Vereniging Veteranen Zwolle                                          (VVZ)  
18. Stichting Nederlandse Veteranen Motorrijders                  (SNVM) 
19. Stichting Veteranen Amerstreek      (SVAm) 
20. Stichting Veteranen Ontmoetingsplaats Haarlemmermeer          (SVOH) 
21. Stichting Veteranen Oss       (SVO) 
22. Vereniging Veteranen Noord Limburg     (VVNL)  
23. Stichting Dongemondse Veteranen     (SDV) 
24. Vereniging Veteranen Geestelijke Verzorgers     (VVGV) 
25. Stichting Veteranen Someren       (SVS) 
26. Stichting Veteranen Kampen       (SVK) 
27. Algemene Marine Vereniging Zeeland      (AMVZ) 
28. Stichting Thuisbasis “De Klaproos” 
29. Stichting Veteranen Culemborg       (SVC)  

 


