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JAARVERSLAG 2021 

 
 
 
Algemeen. 
Het jaar 2021 kenmerkte zich door aanzienlijke beperkingen bij de activiteiten van het  
Regionaal Coördinatieteam Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (RCT WZ-NL) als 
gevolg van de coronamaatregelen. Hoewel de intentie was om in januari 2021 de 
Algemene Ledenvergadering fysiek te laten plaatsvinden, moest helaas worden 
volstaan met een schriftelijke vorm voor de ALV. De belangrijke mijlpalen, waarover 
later meer, waren in 2021: 

a. de dagvullende bestuursvergadering van het RCT WZ-NL op 11 september; 
b. de Bondsdag op 8 oktober. 

 
Met de toetreding van de Afdeling Valkenswaard tot het RCT WZ-NL per aanvang 
2020 en de voorgenomen toetreding van de Afdeling Maastricht per januari 2022 zal 
de het samenwerkend verband van zuidelijke afdelingen van de Bond van 
Wapenbroeders in totaal uit 14 afdelingen gaan bestaan.  
 
Het RCT WZ-NL bestaat uit een bestuur met bestuurders van de samenwerkende 
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 2021. 
Als gevolg van de coronabeperkingen is er binnen het samenwerkingsverband een 
aanzienlijk minder aantal reünies / excursies en herdenkingen georganiseerd. 
Gewoonlijk worden bij dergelijke activiteiten ook Wapenbroeders en donateurs met 
partners van andere afdelingen uitgenodigd, hetgeen in het jaar 2021 voor een deel 
achterwege moest blijven. 
 
Bestuur in 2021. 
Het Dagelijks Bestuur van het RCT WZ-NL bestaat uit: 
Voorzitter tot 11-09-2021     F.J.M. Maes (Frans) 
Voorzitter a.i.  vanaf 11-09-2021    A.T.G.M. van de Ven (Dré) 
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Vicevoorzitter:      A.P. van der Lee (Arie) 
1e Secretaris / 2e PR functionaris / Webmaster: H.J. Kroes (Hans) 
1e Penningmeester      A.A. van Eldik (Atty) 
2e Secretaris / 2e Penningmeester / Materiaalbeheer: W. Mackus (Wiel) 
Protocol & Exercitie tot 04-09-2021   J.R. Overklift Vaupel Klijn (Jim) 
Protocol & Exercitie a.i. vanaf 11-2021   G.P.M. Paulissen (Frits) 
1e PR-functionaris tot 05-09-2011   M. Bergman (Maik) 
1e PR-functionaris vanaf 05-09-2011   Vacant 
Algemeen Bestuurslid     G.J.M. Lautenslager (Geert-Jan) 
Erevoorzitter van verdienste     E. Jacobsz (Edwin)   
 
Vergaderingen 2021. 
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   4 
- bestuursvergaderingen         4   2 

(vertegenwoordigers van de besturen     waarvan ALV 
samenwerkende afdelingen en DB),    schriftelijk. 

- PR-vergaderingen.          2   0 
 
De bestuursvergadering op 30-01-2021 heeft in verband met de pandemie geen 
doorgang kunnen vinden. Omdat er geen uitzicht was dat de situatie spoedig zou 
verbeteren, is gekozen om de ALV dit keer schriftelijk te laten plaatsvinden. 
 
De bestuursvergadering op 11-09-2021 september had een dagvullend programma. In 
de ochtenduren werd de reguliere bestuursvergadering gehouden, vond aan het einde 
de bestuurswisseling plaats en ontving de scheidend voorzitter Frans Maes de 
Bondsmedaille voor zijn inzet. In de middaguren was er een boeiende presentatie van 
Lgen b.d. Van Loon over de gang van zaken rondom 11 september 2001, de gang van 
zaken rondom de Amerikaanse en de Nederlandse inzet in Afghanistan. 
 
De PR-vergaderingen werden in verband met de pandemie helaas geannuleerd. 
Jammer genoeg zijn ook de PR-activiteiten van de afdelingen nauwelijks gerealiseerd. 
 
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. In het 
vorige jaarverslag is uitvoerig ingegaan over de diverse taken en plichten van de 
Bondscommissie.  
 
Een van de verplichtingen is het overleg van tussen het DB van het Bondsbestuur en 
het DB RCT WZ-NL. Deze gesprekken hebben op 16-04-2021  en op 08-12-2021 
plaatsgevonden en zijn door betrokkenen als zeer zinvol ervaren. Tijdens meerdere 
gelegenheden is er overleg met het Bondsbestuur geweest. 
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Bondsdag 2021 
In verband met de pandemie kon de voor de maand mei geplande Dag der Banieren 
2021 geen doorgang vinden. Met het Bondsbestuur is door het DB RCT WZ-NL sinds 
lange tijd de Bondsdag 2021 op 08-10-2021 invulling gegeven. Het belangrijkste 
wapenfeit was de vervanging van de Bondsbanier tijdens de buitengewone 
vlaggenparade, waarbij ook de IGK Lgen Van Sprang aanwezig was. 
Het was een goed verzorgde dag met een hoog reüniekarakter, waarbij zo’n 250 
Wapenbroeders en andere genodigden aanwezig waren. 
 
Bestuurskracht en kadervorming. 
Met het Bondsbestuur is afgesproken dat binnen het RCT WZ-NL er een pilot kan 
worden gestart van kadervorming. De intentie is dat deze training vooral aspirant 
bestuursleden bij de afdelingen in de gelegenheid worden gesteld om deel te nemen 
ter versterking van de huidige besturen. Natuurlijk zijn ook de zittende bestuursleden 
van harte welkom.  
 
Inmiddels is er een opzet gemaakt voor de kadervorming, die zal bestaan uit 4 
dagdelen te weten: 

a. Structuur Bond van Wapenbroeders 
b. Public Relations – werven van nieuwe leden 
c. Kadervorming 
d. Ontwikkelingen rondom (veteranen-)organisaties, VOC’a, NL Vi, 

veteranencafés, niet veteranen e.d. 
 
Uitvaarten met Bondseer / overleden Wapenbroeders. 
In 2021 zijn door het Exercitieteam RCT WZ-NL 4 uitvaarten met Bondseer 
gerealiseerd.  
Met de uitvaart met Bondseer van dhr. J.R. (Jim) Overklift Vaupel Kleijn op 04-09-
2021 bewees het Exercitieteam de laatste eer aan haar commandant. 
 
In het jaar 2021 zijn tevens de volgende handleidingen ontworpen: 

a. handleiding uitvaart met Bondseer 2021; 
b. handleiding aanvraag ondersteuning herdenkingen. 

Als intermediair treedt hier dhr. P.W. Schreuders op. 
 
Het aantal in 2021 overleden Wapenbroeders binnen het samenwerkingsverband tot 
bedroeg 11-09-2021 10. 
 
 
Slot. 
Het bestuur van het RCT WZ-NL zal in 2022 op de ingeslagen weg verder gaan.  
 
 
Goirle, 1 februari 2022. 
 
 
Hans Kroes 
1e  secretaris RCT WZ-NL 


