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Algemeen.
Met ingang van januari 2020 is de Afdeling Valkenswaard toegetreden tot het
Regionaal Coördinatieteam Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (RCT WZ-NL).
Het samenwerkend verband van zuidelijke afdelingen van de Bond van
Wapenbroeders, dat is opgericht op 2 april 2011, bestaat met de toetreding van de
Afdeling Valkenswaard uit 13 afdelingen.
Het RCT WZ-NL bestaat uit een Bestuur met bestuurders van de afdelingen in de
provincies Noord-Brabant en Limburg en het Dagelijks Bestuur (DB).
De pijlers waarop het RCT WZ-NL rust zijn:
- saamhorigheid,
- kameraadschap,
- wederzijds respect en
- wederzijds vertrouwen.
Samenwerking.
De samenwerking tussen het DB en de bij het RCT WZ-NL aangesloten afdelingen
alsmede tussen deze afdelingen onderling verloopt normaliter op een goede en
gestructureerde wijze.
Beperkingen 2020.
Als gevolg van de coronabeperkingen is er binnen het samenwerkingsverband een
aanzienlijk minder aantal reünies / excursies en herdenkingen georganiseerd.
Normaliter worden bij dergelijke activiteiten ook Wapenbroeders en donateurs met
partners van andere afdelingen uitgenodigd, hetgeen in het jaar 2020 grotendeels
achterwege bleef.
Bondscommissie RCT WZ-NL.
Om de bestuurskracht binnen de Bond van Wapenbroeders zo effectief en efficiënt
mogelijk in te richten alsmede om de informele Bondsbrede uitvoeringstaken te
erkennen, in het bijzonder specifieke Bondstaken; heeft het Bondsbestuur per januari
2020 de Instellingsbeschikking Bondscommissie RCT WZ-NL vastgesteld. Tijdens de
jaarvergadering 2020 van het RCT WZ-NL konden ook alle aangesloten afdelingen
zich vinden in genoemde instellingsbeschikking.
In Instellingsbeschikking Bondscommissie RCT WZ-NL zijn de volgende taken verder
uitgewerkt:

Secretariaat / 2e PR-functionaris / Webmaster:
Hans Kroes, Martin Luther Kinglaan 7, 5051 KG Goirle. T: 06-10379876; E: rctwznl@home.nl
Bankrekening: NL28 RBRB 0938 1589 88 t.n.v. A.A. van Eldik in Weert
Website:
www.wapenbroederszuid.nl

-

-

-

Bondstaken:
o het namens het Bondsbestuur zorgen voor de bondsbrede coördinatie
en uitvoering van uitvaarten met (volledige) Bondseer, het zorgdragen
voor de formatie, geoefendheid en beschikbaarheid van de
7-mansformatie Bondsbanierwacht e.d.
gemengde taken:
o de organisatie van de jaarlijkse Dag der Banieren tevens reünie voor
alle afdelingen en identiteitsgroepen van de Bond
o het zorgen voor een goede geoefendheid en een adequate inzet van de
banierwachten en -dragers van de samenwerkende afdelingen
o het trainen van de banierwachten en-dragers
o het zorgdragen van uitvaarten met (volledige) Bondseer en andere
ceremoniële activiteiten
coördinerende taken
o samenwerking tussen de afdelingen bevorderen,
o het uitdragen van de doelstellingen van de Bond van Wapenbroeders
in het algemeen.
o gezamenlijk organiseren van activiteiten,
o gezamenlijk optreden bij herdenkingen.
o het ondernemen van PR-activiteiten met als doel:
• het vergroten van ledental van de afdelingen,
• het vergroten van de naamsbekendheid van de BvW.

Bestuur.
Het DB van het RCT WZ-NL bestaat uit:
Dhr. F.J.M. Maes
: Voorzitter
Dhr. A.P. van der Lee
Vicevoorzitter
Dhr. H.J. Kroes
: 1e secretaris / 2e PR functionaris / webmaster
Dhr. A.A. van Eldik
: 1e penningmeester
Dhr. W. Mackus
: 2e secretaris / 2e penningmeester
Dhr. J.R. Overklift Vaupel Kleyn : PE-functionaris
Dhr. M. Bergman
1e PR-functionaris
Dhr. E. Jacobsz
: Erevoorzitter
Vergaderingen 2020.
Tijdens bestuursvergaderingen en PR-vergaderingen van het RCT WZ-NL vindt er
veelal gerichte informatie-uitwisseling plaats. De volgende vergaderingen hebben
plaatsgevonden:
gepland
gerealiseerd
- DB-vergaderingen:
4
5
- bestuursvergaderingen
3
1
(vertegenwoordigers van de besturen
samenwerkende afdelingen en DB),
- PR-vergaderingen.
2
0
Bestuurskracht en kadervorming.
Duidelijk zichtbaar is dat, als gevolg van de vergrijzing van het ledenbestand van de
Bond, de bestuurskracht bij enkele afdelingen van het samenwerkingsverband
tanende is. Deze ontwikkeling baart bijzondere zorgen. Hiervoor zullen oplossingen
moeten worden gezocht.
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Het DB is voornemens om na de coronamaatregelen kadervorming voor de besturen
van de samenwerkende afdelingen te organiseren. Ook zal de adequate
(in-)vulling van de besturen nadrukkelijk op de agenda komen te staan.
Uitvaarten met Bondseer / overleden Wapenbroeders.
In 2020 zijn door het Exercitieteam 5 uitvaarten met Bondseer gerealiseerd.
Het aantal overleden Wapenbroeders binnen het samenwerkingsverband is niet
aanwezig vanwege het feit dat in 2020 de besturen slechts eenmaal bij elkaar zijn
gekomen en een tussentijdse registratie niet is opgevraagd.
Slot.
Het bestuur van het RCT WZ-NL zal in 2021 op de ingeslagen weg verder gaan.
Goirle, 1 februari 2021.
Hans Kroes
1e secretaris RCT WZ-NL
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