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• Financiële regelingen

• Overige financiële zaken

• Verzekeringen

• Vragen
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Financiële regelingen

• Regeling Reünie faciliteiten (RRF)                

Defensie

• Convenant Erkenning en Waardering voor 

veteranen en hun partners 

Vfonds
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Financiële regelingen

• Regeling Financiële ondersteuning

Veteranen Platform

• Regeling Ondersteuning Veteranen 

Activiteiten

Stichting OVA

• Militaire fondsen
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Financiële regelingen

(Nieuwe) Regeling Reünie faciliteiten (RRF)

* organisaties (verenigingen en 

stichtingen)

* alle veteranen

* post-actieven (6 jaar in dienst)

* begeleiders

* financiële bijdrage (€ 19,--) per 

deelnemer

* dekking organisatiekosten
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Financiële regelingen

(Nieuwe) Regeling Reünie faciliteiten (RRF)

Aanspreekpunten Defensieonderdelen

CLAS       ltkol Bartsch (RF.Bartsch@mindef.nl)

CZSK       ltz2oc de Keijzer (AM.d.Keijzer.01@mindef.nl)

CLSK       kap Adriaensen( RCA.Adriaensen@mindef.nl)

CKMAR    maj Oost (r.oost.02@mindef.nl)

mailto:cj.knol@mindef.nl
mailto:AM.d.Keijzer.01@mindef.nl
https://webmail.commitment.pro/owa/redir.aspx?C=niaB6ETjtvxT6IIslwBdDtvjqM2v0VvB6lc9CFu1SbX2x03B3YrYCA..&URL=mailto%3aRCA.Adriaensen%40mindef.nl


Financiële regelingen
Convenant vfonds

* veteraan € 12,50

* partner € 15,--

* tijdig opgave (6 wk) en uitbetaling in 2   
delen

* meer/minder deelname

* na afloop verantwoording en 
foto’s

* mocht Defensie partner als nog meenemen 

in RRF dan overleg over eventuele

aanpassing

Aanvraag projectsubsidie blijft mogelijk

Aanv



Financiële regelingen

Financiële ondersteuning VP

* bijdrage in “overige” kosten

* niet vergoed worden “lief en leed” en 

apparaatskosten

* reiskosten € 0,19 per kilometer

* max. € 325,-- per organisatie

* declaratieformulier = mail



Financiële regelingen

Ondersteuning Veteranen Activiteiten

* Veteranen, hun naasten of veteranen 
organisaties die een activiteit organiseren voor 
veteranen waarbij meerdere veteranen met 
elkaar en/of de samenleving worden verbonden 
kunnen bij Stichting Ondersteuning Veteranen-
activiteiten een aanvraag indienen voor 
(financiële) ondersteuning.

* www.stichting-ova.nl



Fondsen

Door de huidige sociale voorzieningen en nazorg van de 
krijgsmacht lijkt aanvullende financiële steun op het 
eerste gezicht minder noodzakelijk. In de praktijk blijkt 
dat het vangnet van sociale voorzieningen nog wel eens 
tekortschiet. Daar waar dat het geval is kunnen actief 
dienende militairen en oud-medewerkers van Defensie 
steun vragen bij de bestaande steunfondsen.



Fondsen

Defensiebreed Prins Bernard stichting

Fonds 1815

CLAS BOSS

Kon. Landmacht 1940

CLSK van Weerden Poelman fonds

CKMAR Stichting van Houten 

CZSK Karel Doorman fonds

Onderlinge bijstand

www.militairefondsen.nl 



Overige financiële zaken (1)

Veteranentenue

* vergoeding max € 300,--

* elke OPCO heeft eigen regeling

Vergoeding notariskosten

* max. € 675,--

* indienen bij NLVi

crediteuren@nlveteraneninstituut.nl en in cc 

b.jonkhart@nlveteraneninstituut.nl

mailto:crediteuren@nlveteraneninstituut.nl
mailto:b.jonkhart@nlveteraneninstituut.nl


Overige financiële zaken (2)

Contributie VP

* contributiebrief in januari

* betaling uiterlijk 1 april

Reiskosten AV

* slechts één deelnemer

* € 0,30 per kilometer

* geen handtekening/IBAN=> geen 

vergoeding



Verzekeringen VP

• Bestuurders aansprakelijkheidsverzekering

• Ongevallen verzekering voor bestuur

– bestuurders motorrijtuigen

– verkeersdeelname

– werkgerelateerde activiteiten

– ongevallendekking

Secundaire dekking

• Aansprakelijkheid voor 

bedrijven/evenementenverzekering

– uitsluitingen oa motorvoertuigen



Verzekeringen NOS (NLVi)

• Aansprakelijkheidsverzekering vrijwilligers

• Aansprakelijkheidsverzekering Rechtspersonen

• Verkeersaansprakelijkheidsverzekering

• Ongevallenverzekering vrijwilligers

Belangrijk: secundaire dekkingen



Tot slot

Informatie op www.veteranenplatform.nl

E-mail: penningmeester@veteranenplatform.nl

Mobiel: 06-28539402

http://www.veteranenplatform.nl/
mailto:penningmeester@veteranenplatform.nl


VRAGEN ?


