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Van Stichting naar Vereniging  
 
Coördinator Nuldelijnsondersteuning 
E-mail:  genieveteranen@gmail.com 
Telefoonnummer: 06-38943832 
Zie voor meer informatie 

 

Is mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van het Vfonds 
 

 
Op 18 december 2012 hebben de voorzitter Bgen bd H. Scheffer en vice-voorzitter lkol bd C. Schrover de akte 
van oprichting Vereniging Veteranen Regiment Genietroepen bij de notaris getekend. De Vereniging blijft 
gehuisvest op de Van Brederodekazerne te Vught. 
De veteranen van het Regiment Genietroepen zijn allen lid van het Regiment Genietroepen. Zij zijn hiervoor 
geen contributie of lidmaatschapsgeld verschuldigd maar kunnen vrijwillig een bijdrage doneren om eventuele 
activiteiten te financieren. Een lid van het Regiment wordt veteraan als hij voldoet aan de definitie van het 
Veteraneninstituut, zijnde; 

"Alle gewezen en actief dienende militairen met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk hebben 
gediend in oorlogsomstandigheden of daarmee overeenkomende situaties, inclusief vredesmissies in 
internationaal verband, zijn veteraan! Met nadruk wordt hierbij inbegrepen het personeel van het voormalig 
Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) en het vaarplichtig koopvaardijpersoneel uit de Tweede 
Wereldoorlog." 

De doelstellingen van de Vereniging luiden als volgt: 

 De veteraan de mogelijkheid bieden om periodiek zijn/haar Regimentsgenoten te ontmoeten, door het 

mede organiseren van evenementen.  

 Het organiseren van deelname aan de Landelijke Veteranendag (LVD), naast het mede organiseren van 
de Wapendag. 

 Bij vragen de veteraan, die daar behoefte aan heeft, de ‘weg’ kunnen wijzen (Nuldelijnszorg). In 
eerste instantie gebruik maken van bestaande mogelijkheden zoals het Veteraneninstituut. 

 Informatie verstrekken, zoals nieuwe uitzendingen, zorgaspecten, etc. 
Mogelijkheid bieden ontwikkelingen bij het Wapen der Genie te volgen, tweemaal per jaar wordt 
namens de Vereniging het blad "Genist" uitgegeven. 

 Mogelijkheid bieden ook zijn/haar bijdrage te leveren aan de ‘club’ waarmee hij/zij een belangrijke 
periode van zijn/haar leven heeft doorgebracht, zowel fysiek, materieel als financieel. 
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 Ondersteuning van initiatieven van Regimentsveteranen. 

Meer informatie: 

 Akte van oprichting 

 Meer verenigingsinformatie (o.a. bereikbaarheid en contact) 

 Aanmelding (bij het Regiment Genietroepen) 

 Nuldelijnsondersteuning 
Nuldelijnsondersteuning is eigenlijk een bijzondere vorm van buddy support. Buddy support is er op 
gericht om elkaar daar waar mogelijk te helpen als het nodig is in de breedste zin van het woord. 
Veteranenhelpers zijn vrijwilligers die zich willen inzetten voor het welzijn van de 
veteranengemeenschap. 
Het doel van veteranenhelpers is het verlenen van meer dan buddysupport: niet alleen elkaar “in de 
gaten houden” maar daar waar nodig helpen en begeleiden naar de professionele hulpverlening. Voor 
meer informatie, lees verder. 
 

Als het gaat om buddysupport kan men in contact komen met een veteranenhelper via 
de Digitale Sociale Kaart (DiSK).  De DISK is de wegwijzer voor elke inwoner van Nederland naar werk, 
wonen, welzijn en zorg in zijn gemeente en regio. DISK helpt de burger en professional bij het vinden 
van de juiste voorziening waaronder nuldelijnsondersteuning. Een onderdeel daarvan is een speciale 
Digitale Sociale Kaart Veteranen (DiSKv) http://www.disk-veteranen.nl/ 

 Veteranenloket 

Vanaf 11 juni 2014 is het Veteranenloket officieel geopend. Vanaf dat 
moment biedt het Veteranenloket, ondergebracht bij het Veteraneninstituut, toegang tot alle 
bestaande zorg en dienstverlening van het ministerie van Defensie, het Veteraneninstituut (Vi), het 
Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en het 
Veteranen Platform (VP). Het Veteranenloket is centraal bereikbaar via één website en één 
telefoonnummer. Voor acute zorgvragen is het loket ook buiten kantooruren bereikbaar. Daarnaast 
krijgen veteranen, militaire oorlogs- en dienstslachtoffers en hun relaties die zich met 
gezondheidsklachten of andere hulpvragen melden bij het Veteranenloket, een zorgcoördinator 
toegewezen. Dit geldt zowel bij materiele hulpvragen als bij psychische hulpvragen. De 
zorgcoördinator inventariseert welke concrete hulpvraag er is en geleidt door naar de juiste 
dienstverleners. Het Veteranenloket is bereikbaar via een eigen telefoonnummer en emailadres. 
Zie: www.veteranenloket.nl 

 Vrijwilligers gezocht, interesse? Meldt u zich aan bij onze administratie 

 Blad Genist (uitgave tweemaal per jaar) 

 Relevante links 

Verenigingsnieuws: 

 Algemene ledenvergadering 
 

En wel de eerste! Al sinds 2008  is het bestuur van de VRG bezig 
met het behartigen van de belangen van onze veteranen. Eerst als stichting, maar later stelde 
Defensie als eis dat we nog in 2012 van stichting naar vereniging moesten veranderen om in 
aanmerking te blijven komen voor financiële ondersteuning en dat is in deze tijd met financiële 
schaarste een belangrijke mededeling. In december 2012 hebben we bij de notaris de statuten van de 
vereniging VRG vastgelegd. Deze wijziging heeft wat consequenties, waaronder het houden van een 
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jaarlijkse Algemene Ledenvergadering met alles wat daar bij hoort. Op 4 september hebben we deze 
vergadering in Wezep gehouden. Dat gaf het bestuur de mogelijkheid aanwezig te zijn bij de uitreiking 
van het Draaginsigne Veteranen aan onze regimentsleden van 101 Gnbat. Zoals reeds aangegeven ‘en 
wel de eerste’ was mogelijk de  oorzaak van een wat magere opkomst. 1974 Leden telt onze 
databank, van wie er 12 aanwezig waren en 42 zich hadden afgemeld. In veel van de afmeldingen 
stond dat men nog in het zuidelijk deel van Europa de vermoeide leden van het lichaam aan de zon 
aan het blootstellen was. Voor ons dus aanleiding om bij een volgende planning rekening te houden 
met het fenomeen vakantie. Maar zij die aanwezig waren hebben het bestuur rijkelijk voorzien van 
hun visie op ‘hoe nu verder met de VRG’, waarvoor hartelijk dank. De conclusie: er is nog een lange 
weg te gaan. M.n. de bekendheid van de VRG binnen het regiment en het feit dat eenieder met een 
missieverleden lid is van de VRG laat duidelijk te wensen over. Misschien is het niet helemaal eerlijk 
om de VRG (alle regimentsleden met veteranenstatus) qua bekendheid binnen het regiment met de 
VOG (officieren) of VGOO (onderofficieren) te vergelijken, want beide verenigingen hebben een rijke 
historie en een doelgroep die aanzienlijk kleiner is dan de VRG. Maar door te ondersteunen, zoals bij 
het uitreiken van het Draaginsigne Veteranen, of bij het organiseren van wapendagen en bij de  
deelname aan de Landelijke Veteranendag hopen wij de VRG meer bekendheid te geven en met een 
oplage van ons regimentsblad GENIST (6000 stuks) moet dat zeker gaan lukken. De eerste Algemene 
Ledenvergadering VRG mag, ondanks de geringe opkomst, een succes genoemd worden en heeft geleid 
tot een versterking van het bestuur met twee regimentsleden uit de omgeving van het Wezepse. De 
huidige bestuurssamenstelling is onzes inziens een evenwichtig afspiegeling van Noord- en Zuid-
Nederland. 
Voor het jaarverslag 2012, zie pdf. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Het nieuwe bestuur, zie pagina 2 

Wist u dat 

 Beatrice de Graaf verzorgt Anton de Komlezing 2014. Hoogleraar Global Governance 
spreekt in Verzetsmuseum over De vlam van het verzet. Nederlandse strijders in het buitenland, 
vroeger en nu Beatrice de Graaf , hoogleraar History of International Relations & Global Governance 
aan de Universiteit Utrecht, verzorgt op 19 juni de Anton de Komlezing 2014 met als titel De vlam van 
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het verzet. Nederlandse strijders in het buitenland, vroeger en nu. Beatrice de Graaf vraagt zich 
hierin af waarom Nederlandse burgers kozen en kiezen voor oorlog en geweld, voor de hitte van het 
front en de adrenaline van het opgejaagd zijn. En bekijkt mogelijke manieren om de trend van 
“foreign fighters” te keren, zie pdf. 

 Reünie 43/112 Pantsergeniecompagnie 
Datum: Zaterdag 30 augustus 2014 
Locatie: Prinses Margriet Kazerne te Wezep (Kolonel D.J. Teesweg 1) 
Info en aanmelden: 112 Pagncie organiseert de reünie voor al het personeel dat in het verleden 
werkzaam is geweest bij zowel 43 Pantsergeniecompagnie en 112 Pantsergeniecompagnie. Ontvangst 
tussen 15.00 – 16.00 uur bij de hoofdpoort van de kazerne. 
Aanmelden kan tot 06-07-2014 via: 112pagncie.webs.com. Meer info: facebook Reunie43/112 
Pagncie 30 augustus 2014. Voor vragen: reunie43_112pagncie@hotmail.com. De kosten bedragen € 
17,50 per deelnemer. Dit bedrag is inclusief een warme maaltijd, een aantal consumpties en indien 
gewenst een overnachting op de kazerne inclusief ontbij 
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Meer Verenigingsinformatie 

Samenvatting doelstelling: 

 Periodiek (jaarlijks) contacten met oude collega’s mogelijk maken i.c.m. Regimentsactiviteiten (reünies, 
regimentsbijeenkomsten) met aandacht op groeps- en pelotonsniveau; 

 Informatie verstrekken en ontvangen (website en tweemaal per jaar het verenigingsblad "Genist"); 

 Bieden van Nuldelijnszorg en indien nodig doorverwijzen naar nazorginstanties. 

De vereniging tracht deze doelen onder meer te verwezenlijken door: 

 het betrekken van veteranen bij Regimentsactiviteiten; 

 het ondersteunen bij het organiseren van reünieactiviteiten; 

 het ondersteunen bij het organiseren en bijwonen van herdenkingen; 

 het bieden van een ‘thuisbasis’ voor veteranen en hun familieleden; 

 het coördineren van saamhorigheidsactiviteiten in overleg met de aangesloten geledingen; 

 het verzamelen, verwerken en bekend stellen van informatie betreffende het Regiment Genietroepen 
aan derden en het in voorkomend geval vertegenwoordigen van het Regiment tijdens officiële 
gelegenheden. 

Bestuur: 
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Contact: 
 



 

Het secretariaat bevindt zich in het Huis van het Regiment, 
tvs Geniemuseum. 
Lunettenlaan 201 te Vught 
073 6881867 

Per post: 
Vereniging Veteranen Regiment Genietroepen 
MPC 73 A 
Postbus 10151 
5260 GC Vught 

Ook per email zijn wij te bereiken, 
Ons emailadres is: veteraneninfo@regimentgenietroepen.nl 

KvK inschrijfnummer 17226671 
Bankrekening: 1150.56.122 
 
 

Relevante links: 

Veteranen Instituut (VI): http://www.veteraneninstituut.nl 

Veteranen Defensie: http://www.defensie.nl/onderwerpen/veteranen 

Veteranenplatvorm: http://www.veteranenplatform.nl 

Veteranen startpagina: http://www.katanadesign.nl/vets 

Vereniging Jongere Veteranen: http://www.jongeveteranen.com 

Veteranenshop: http://www.veteranenshop.nl 
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Wist u dat vervolg: 

 App 'Na de missie'. 'Na de missie' is bedoeld als wegwijzer bij terugkeer na de uitzending en bevat 
praktische tips en tools. Deze app geeft inzicht en perspectief voor militairen en veteranen na de missie 
en biedt ondersteuning bij de overgang naar het dagelijks leven. Ook het thuisfront komt ruimschoots 
aan bod. 
Zie en download: http://www.eburon.nl/na_de_missie_app 

 De 'zilveren roos' is een verzilverde broche, bedoeld als blijk van waardering van de uitgezonden 
militair voor die persoon die tijdens de uitzendperiode het meeste voor hem of haar heeft betekend. Op 
initiatief van de Unifilvereniging en gesteund door het VP heeft de Minister van Defensie besloten 'het 
roosje' ter beschikking te stellen aan die veteraan die nog steeds een relatie heeft met degene die 
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tijdens de uitzending het belangrijkste voor hem/haar was en deze roos toen niet heeft gekregen. De 

veteraan reikt vervolgens zelf het erkenningsteken uit. De veteraan van ongeacht welk krijgsmachtdeel 
kan voor één missie de 'zilveren roos' aanvragen met behulp van dit webformulier. 

 Ereschuld: Minister Hans Hillen en de militaire vakbonden hebben 
overeenstemming bereikt over een regeling voor het inlossen van de ereschuld voor veteranen. Deze 
bijzondere uitkering geldt als erkenning voor veteranen die door toedoen van hun uitzending lichamelijk 
of psychisch gewond zijn geraakt en die de gevolgen daarvan nog dagelijks ervaren.Om in aanmerking 
te komen voor de bijzondere uitkering dient de veteraan oorlogsslachtoffer te zijn in de zin van het 
Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen. De regeling geldt 
daardoor voor veteranen bij wie ten gevolge van inzet tijdens oorlogsomstandigheden of een 
crisisbeheersingsoperatie invaliditeit met dienstverband is vastgesteld. 
Hoogte 
Op grond van de beschikbare middelen, de omvang van de doelgroep en de mate van hun invaliditeit is 
voor de bijzondere uitkering een grondslag van €125.000 vastgesteld. De hoogte van de bijzondere 
uitkering zal worden bepaald  door het voor de veteraan vastgestelde invaliditeitspercentage van de 
grondslag te nemen. Als sprake is van een invaliditeitspercentage van bijvoorbeeld 40%, ontvangt de 
betrokken veteraan dus een bedrag van (€125.000 x 40% =) €50.000. Als de mate van 
arbeidsongeschiktheid met dienstverband hoger is dan de mate van invaliditeit, wordt voor de 
berekening het arbeidsongeschiktheidspercentage gehanteerd. De bijzondere uitkering wordt netto 
uitbetaald. De verschuldigde inkomstenbelasting komt voor rekening van het Rijk. 
Geen aanvraag 
De veteraan die in aanmerking komen voor deze regeling moet de invaliditeit hebben opgelopen ten 
gevolge van een incident voor 1 juli 2007, voor die datum zijn ontslagen en voor 1 juni 2012 een eerste 
aanvraag voor een militair invaliditeitspensioen hebben ingediend. De bijzondere uitkering wordt 
uitbetaald in het laatste kwartaal van dit jaar. De betrokken veteranen hoeven hiervoor geen aanvraag 

in te dienen. Zij worden per brief geïnformeerd door het ABP Bijzondere Regelingen Defensie. 
Nieuw besluit 
De invalide veteranen die na 1 juli zijn ontslagen of die na 1 juni 2012 een eerste aanvraag voor een 
militair invaliditeitspensioen indienen, komen niet in aanmerking voor deze ereschuld regeling. Voor deze 
groep militairen geldt dat zij aanspraak maken op de nieuwe schadevergoedingsregeling die in het 
Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen wordt opgenomen. 
De vergoeding van restschade van militaire oorlogs- en dienstslachtoffers wordt daarmee vast onderdeel 
van de militaire rechtspositie. 

 Beste mensen,  
Middels een project van "de Basis" in samenwerking met het Veteraneninstituut heb ik in het afgelopen 
jaar meegewerkt aan de tot stand koming van een verhalenbundel waarin de waargebeurde verhalen 
van 16 veteranen zijn samengevat. Het betreft verhalen die verteld zijn vanuit ieders eigen ervaring, 
veelal met een diep emotionele lading. Verhalen van veteranen uit voormalig Nederlands Indië, Nieuw 
Guinea, Libanon, Bosnië, Kosovo, maar ook uit recente missies zoals Afghanistan. Veteranen, zowel 
mannen als vrouwen en uit de leeftijdscategorie van jong tot oud. Verhalen van zeer uiteenlopende 
aard, van het onder levensbedreigende omstandigheden en onder vijandelijk vuur moeten 
functioneren tot daadwerkelijke vredes-opbouwprojecten. Kortom, veel lezers met uitzendervaring zullen 
zich in de diverse verhalen herkennen. 
Het boek met de titel "We missen één man" is op 30 mei 2012, officieel gepresenteerd, waarbij de 
eerste exemplaren door de Inspecteur der Veteranen, luitenant-generaal Lex Oostendorp, aan de 
auteurs is uitgereikt. 
Ik was één van die auteurs en mijn verhaal is onder de titel "Het geluk van zomaar een paar mensen" in 
het boek opgenomen. Het verhaal, waarvan u hieronder een korte inleiding kunt lezen, gaat over een 
opbouwproject dat ik in 2000 tijdens mijn uitzending met SFOR-7, met het Bulgaarse constructiepeloton, 
toen onder bevel van 13 Brigadepantsergeniecompagnie en het 13e Bataljon Stoottroepen, heb mogen 
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doen. 

Als je geïnteresseerd bent in het hele verhaal en dat van de overige auteurs, kijk dan 
op www.wemisseneenman.nl of bestel het boek middels bijgevoegde bestelbon. Als auteurs hebben wij 
afgezien van een auteursvergoeding. De netto opbrengst van het boek zal ten goede komen aan een 
nader vast te stellen goed doel. 
 
Veel leesplezier,  
Gerrit Beerkens 
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