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door een bijeenkomst – reünie – voor vete-
ranen en postactieven VBDD. 
De beëdiging op 25 oktober zal in het cen-
trum van Amersfoort uitgevoerd worden. 
Tot slot zal het regimentsdiner niet meer in 
het Casino in Soesterberg gehouden wor-
den, maar dit jaar voor het eerst in het Leer-
hotel ‘Het Klooster’ in Amersfoort. 

De tweede doelstelling die we dit jaar moeten 
realiseren is het oprichten van een Vereniging 
voor Veteranen en post-actieven VBDD. In 
het kader van de nieuwe Veteranenwet krijgt 
het regiment een grotere verantwoordelijk-
heid ten aanzien van de zorg voor vetera-
nen. Onze oudere generatie veteranen is vaak 
goed georganiseerd in reüniecommissies en 
verenigingen. Maar onze jongere generatie 
veteranen (na missies als bijvoorbeeld SFOR, 
SFIR en ISAF) heeft vaak meerdere missies 
gedraaid. 
Het regiment krijgt nu een belangrijke taak 
in het ‘vinden, binden en boeien’ van onze 
veteranen. Daarbij krijgt het de taak om in 
tijden van ‘vreugde, verdriet en rouw’ goed 
te zorgen voor de veteranen. Ook het opzet-
ten en in stand houden van de zogenaamde 
‘nulde-lijns  zorg’ wordt bij het regiment 
belegd. 
Om deze redenen zal een Vereniging Vete-
ranen Verbindingsdienst worden opgericht. 
Ook de post-actieve leden van ons regiment 
kunnen zich hierbij aansluiten. De doelstel-
ling van deze vereniging laat zich eenvoudig 
beschrijven. Het gaat om het organiseren 
van onze veteranen en post-actieven, en als 
vereniging activiteiten ontplooien voor de 
leden. Dat kan in de vorm van ‘zorgplicht’ 
zijn, maar ook deelname aan defilés, herden-
kingen, reünies, vormen van representatie, 
etc. 
Natuurlijk moet deze vereniging een bestuur 
krijgen. Het staat vast dat de regimentscom-
mandant de rol van voorzitter gaat bekleden, 
de overige leden zullen tijdens een eerste al-
gemene ledenvergadering gekozen worden. 
Tot die tijd zal een interim-bestuur worden 
samengesteld, waarvoor vrijwilligers nodig 

zijn.
Deelname aan de vereniging zal in eerste 
instantie laagdrempelig worden ingericht, 
teneinde zoveel mogelijk veteranen en post-
actieven te ‘binden’. 
Het is de bedoeling dat de basis voor deze 
vereniging in de eerste helft van 2012 wordt 
neergezet. De start is onlangs tijdens de re-
unie op 16 mei gegeven en de ledenwerving 
is gestart. Het is belangrijk dat we dit jaar 
zoveel mogelijk leden werven, omdat de fi-
nanciële bijdrage vanuit de overheid afhan-
kelijk wordt van het aantal leden.

De derde doelstelling staat al langer op onze 
lijst. Ik moet de Historische Collectie (Mu-
seum) VBDD onderbrengen. C-LAS heeft 
de wapenoudste van de Cavalerie opdracht 
gegeven om ruimte te maken in het gebouw 
van het museum Cavalerie. Onze eerste po-
gingen om dit concreet te maken zijn helaas 
gestrand. Ik heb de opdracht vooralsnog via 
de wapenoudste Vbdd, bgen Ent, terug-
gegeven en ben in afwachting van verdere 
richtlijnen. Binnenkort volgt er opnieuw 
overleg tussen de beide wapenoudsten en 
de voorzitters van de Historische Collecties. 

Afsluitend
Het regiment ‘leeft’. Dat is een verdienste 
van u allen en maakt het functioneren als 
regimentscommando mogelijk. Maar dat is 
niet voldoende. Uiteindelijk is er ook geld 
nodig om alle activiteiten uit te voeren. 
Vanuit CLAS krijgen we budget voor ons re-
giment en de Historische Collectie. Maar dat 
is niet meer dan een ‘bijdrage in de kosten’ 
en is zeker niet kostendekkend. Mijn ver-
wachting is dat vanaf 2013 die bijdragen nog 
verder omlaag zullen gaan. ‘Zelfwerkzaam-
heid en bijdragen uit de achterban’ worden 
dan de toverwoorden. We teren langzaam 
in op onze financiën en moeten daarom als 
regiment dus ook iets gaan doen aan fond-
senwerving. Dat begint wat mij betreft bij 
de eigen leden van ons regiment. De VOV 
steunt het regiment al voortreffelijk. Maar 
goed, het regiment is meer dan de VOV, en 
daarom roep ik alle leden van het regiment 
op voor een eenmalige bijdrage. Dit is niet 
nieuw, en de Genie doet dat vaker. Als ieder-
een 1 euro zou doneren, kunnen we gewoon 
weer een jaar draaien. Daarnaast moeten we 
creatief op zoek naar andere bronnen. Wie 
weet, komt er nog eens een ‘club van 100’ 
binnen ons regiment, waar bedrijven die 
ons een warm hart toedragen lid van kun-
nen worden. Je moet altijd plannen blijven 
maken, nietwaar?

De VOV steunt door de jaren heen het Regiment Verbindingstroepen, dat is 
immers het uitvloeisel van de vierde doelstelling van onze vereniging. In deze 
bijdrage schetst de regimentscommandant de altijd aansprekende en verbindende 
activiteiten van ons regiment. Daaruit blijkt meer dan ooit dat alleen de zon voor 
niets opgaat. Wij ervaren het veelal niet als chique om geld te vragen. De regi-
mentscommandant geeft aan dat voor de continuïteit geld en dan bij voorkeur 
een continue geldstroom nu juist is waar hij naar zoekt. Vele handen maken ligt 
werk en zo werkt dat ook met geld. Het regiment is geholpen door vele kleine 
bijdragen. Om dat te onderstrepen is de ‘bedelbrief’ van de regimentscommandant 
bijgevoegd.

inleiding
Uw regimentscommando geeft uitvoering 
aan diverse taken in het kader van herdenken, 
gedenken, traditiehandhaving en saamho-
righeid. We doen dat niet voor onszelf, maar 
voor u. En daarbij worden we gesteund door 
de Stichting Regiment Verbindingstroepen 
en door vele vrijwilligers. Financiële steun 
bij het uitvoeren van alle activiteiten krijgen 
we ook vanuit de VOV. Naast de uitvoering 
van alle activiteiten van ons jaarprogramma, 
geven we ook invulling aan verschillende 
vormen van representatie. Wij vertegen-
woordigen u dan in het kader van vreugde, 
verdriet en rouw. Denk dan bijvoorbeeld 
aan aanwezigheid bij medaille-uitreikingen, 
FLO-recepties, veteranendagen, of aandacht 
bij ernstige ziekte of overlijden. Maar ook aan 
het uitzwaaien en verwelkomen van grotere 
groepen regimentsleden die op missie gaan, 
en aan de vele Battle Field Tours in Rot-
terdam onder leiding van onze regiments-
adjudant. Tijdens de onlangs gehouden al-
gemene ledenvergaderingen van de VOOV 
en de VOV heb ik mijn dank uitgesproken 
voor alle vormen van steun die we mogen 
ontvangen bij het uitvoeren van onze taken. 
Uit bovenstaande blijkt wel dat het regiment 
echt ‘leeft’ en dat het niet slechts een ‘sym-
bolische’ of ‘representatieve’ functie vervult.

doelstellingen 2012
Voor 2012 hebben we als regimentscom-
mando een drietal doelstellingen geformu-
leerd waarop we alle energie richten.

In de eerste plaats willen – en moeten – we 
uitvoering geven aan ons jaarprogramma, 
zoals dat is weergegeven in de jaarkalender. 
Dit wijkt niet veel af van de voorgaande jaren, 
maar ik wil uw aandacht vragen voor een 
paar wijzigingen. Dit jaar werd de Verjaar-
dag Regiment voorafgegaan door een aantal 
informatieve lezingen voor 200 actief die-
nende regimentsleden over een aantal rele-
vante ontwikkelingen binnen ons Wapen. De 
Herdenking Gevallenen Verbindingsdienst 
zal voortaan jaarlijks voorafgegaan worden 
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      Regiment Verbindingstroepen 
 

Beste Regimentsleden, 
U bent bekend met de tradities en gebruiken van ons Regiment, de bakermat van elke 
Verbindelaar. Het Regiment waarborgt de samenhang tussen alle Verbindingsdienst eenheden 
en levert een bijdrage aan het versterken van de onderlinge band tussen alle leden van het 
Regiment. Als u door plaatsing of uitzending soms ver van uw collega’s verwijderd bent, vormt 
ons Regiment de verbindende schakel. De laatste jaren zijn er met behulp van veel vrijwilligers 
steeds meer activiteiten ontplooid om invulling te geven aan die doelstelling. 
 
Bovendien vertegenwoordigt het Regimentscommando ons Regiment bij bijzondere 
gelegenheden als medaille-uitreikingen, ambtsjubilea, dienstverlating, kransleggingen, etc. 
Zo proberen wij vorm te geven aan de taken van ons Regiment in het kader van Herdenken, 
Gedenken, Traditiebeleving en Saamhorigheid. In andere woorden, het onderhouden en 
verbeteren van de  “Korpsgeest”. 
 
De Stichting Regiment Verbindingstroepen vormt het organisatorisch platform om dit alles te 
borgen en om de financiële aspecten in goede banen te leiden. 
 
Maar het realiseren van onze doelstellingen kost natuurlijk ook geld. Inkomsten genereren we 
niet, en de vergoeding die het Regiment jaarlijks ontvangt vanuit CLAS is onvoldoende om alle 
activiteiten van het Regiment toekomstvast te borgen. Gelukkig is er nog enige reserve, maar 
ieder jaar komen we toch tekort. 
 
Vanuit de stichting willen we aan onze Regimentsleden een eenmalige vrijwillige bijdrage vragen, 
zodat ook in de toekomst het organiseren van Herdenkingen, sportdagen, veteranendagen, 
beëdigingen, vele representaties etc. gewaarborgd kunnen blijven. De hoogte van het bedrag is 
uw eigen keuze. 
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