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ALGEMENE LEDENVERGADERING 2018

Algemene Ledenvergadering
8 februari 2018

Op donderdag 8 februari 2018 vindt om
19.30 uur de Algemene Ledenvergadering
van onze afdeling plaats. Hierbij zal ook de
Algemeen Voorzitter van de Bond van
Wapenbroeders, dhr. Edwin Saiboo
aanwezig zijn

Bezoek
Bernhardkazerne
29 maart 2018

De uitnodiging voor deze vergadering
hebben de leden en de donateurs van onze
afdeling al ontvangen.

Komende
activiteiten
Terugblik nieuws
en foto’s 2017
Aanvragen NS
kaartjes e.d. bij
Veteraneninstituut
Agenda
Namens het bestuur

Uw aanwezigheid en vooral uw inbreng bij
deze jaarvergadering wordt bijzonder op prijs gesteld. Graag horen wij van u
hoe u over een aantal zaken denkt. Indien u verhinderd bent, wordt u verzocht
zich af te melden bij de voorzitter Jan Schrijver schrijver30@outlook.com.
Na de notulen van de vorige jaarvergadering wordt het jaarverslag 2017
behandeld evenals het financieel overzicht 2017 en de begrotingen 2018 en
2019. Dit jaar worden er enkele draaginsignes worden uitgereikt voor
langdurig lidmaatschap van de Bond van Wapenbroeders. Na afloop van de
vergadering is er weer genoeg ruimte om gezellig bij te praten.
Graag zien wij op 8 februari a.s.

BEZOEK AAN DE BERNHARDKAZERNE IN AMERSFOORT
Op donderdag 29 maart 2018
organiseert het RCT WZ-NL een
reünie / excursie naar de
Bernhardkazerne in Amersfoort.
Tot donderdag 8 maart 2018
kunt u zich aanmelden bij de
secretaris hanskroes@home.nl .
U wordt verzocht uw bijdrage van
€ 22,50,- voor deze datum te
storten op rekening
NL43 INGB 0751 9334 49. t.n.v. dhr. A.C.A.A. van Belkom – Goirle.

KOMENDE ACTIVITEITEN
De komende maanden kunt u deelnemen aan de volgende activiteiten:

8 maart
14.00 uur bijeenkomst, geen specifiek programma.
 12 april
19.30 uur bijeenkomst met een presentatie door Kolonel
b.d. Banse over ‘Onbereikbaar dichtbij’. Het
verhaal van zijn vader en over gebeurtenissen in
de periode van 1945-1949 waarbij ca. 200.000
militairen incl. KNIL voor ons Koninkrijk zijn
ingezet.



3 mei



11 mei

09.30 uur excursie per bus naar het Nationaal Militair
Museum in Soesterberg en na afloop diner op
Dumoulinkazerne
Meer informatie volgt met de volgende nieuwsbrief
10.00 uur reünie tevens Dag der Banieren in Vredepeel.
Uitnodiging volgt

TERUGBLIK NIEUWS EN FOTOS 2017
Tijdens de Algemene Ledenvergadering
zult u weer horen dat veel leden van de
Afdeling Midden-Brabant weer hebben
deelgenomen aan een groot aantal
activiteiten in 2017.
Het uitgebreide jaarverslag met de linken
naar de foto’s treft u aan in bijlage bij het
bericht of kunt nog eens nalezen, klik hier.

AANVRAGEN NS TREINKAARTJE(S) EN AANMELDINGEN
BIJ HET VETERANENINSTITUUT
Voor de veteranen, vergeet u niet het vrij
vervoer NS voor het jaar 2018 aan te vragen bij
het Veteranen Instituut.
Na het inloggen kunt u zich onder ‘Evenementen’ aanmelden voor:
- 2 NS treinkaartjes
- Nederlandse Veteranendag in Den Haag op 30 juni 2018;
- KMar - Veteranendag bij OTC KMar in Apeldoorn;
- KLu- Veteranendag op Vliegbasis Eindhoven op 12 september 2018;
- Film Bankier van Verzet op 7 maart in Ede.
Het is nog niet mogelijk om u aan te melden voor het bevrijdingsdefilé in
Wageningen (volgt op korte termijn).

AGENDA
De agenda 2018 is opgenomen in bijlage en te vinden op onze website.

KIJK OOK EENS OP ONZE WEBSITE OF FACEBOOKPAGINA
-------------------U kunt ons ondersteunen door uw internetaankopen te doen via
SponsorKliks, meer informatie: klik hier. Het kost u niets extra.

BIJLAGE 1
REÜNIE/ EXCURSIE NAAR DE
BERNHARDKAZERNE IN AMERSFOORT
1.

Op donderdag 29 maart 2018 organiseert het samenwerkingsverband Bond van
Wapenbroeders een reünie tevens excursie naar de Bernhardkazerne in Amersfoort.
Op dit complex zijn onder meer gelegerd het Opleidings- en Trainingscentrum Manoeuvre
(OTC Man) en de School Verbindingsdienst.

2.

Het wordt een interessant bezoek aan de Bernhardkazerne, waarbij u veel te weten komt
over de werkzaamheden, het verleden en het heden evenals de toekomst van de
Verbindingsdienst en het OTC Man.

3.

Deelnemers per afdeling
In totaal kunnen 50 personen deelnemen aan deze excursie. Er is een verdeelsleutel
opgesteld per afdeling van het samenwerkingsverband, naar grootte van de betrokken
afdeling. Het aantal deelnemers van de Afdeling Midden-Brabant is gesteld op 7.
Belangrijk. Indien meer personen zich aanmelden, dan worden deze op een wachtlijst
geplaatst in volgorde van aanmelding. Na de sluitingsdatum voor de inschrijving op
vrijdag 9 maart 2018 is de kans groot dat betrokkenen alsnog kunnen worden ingedeeld
als deelnemer.

4.

Programma
Het programma voor de reünie tevens excursie naar Amersfoort op 29 maart 2018 is als
volgt:
- 10.30 – 11.00 uur :
Aankomst per bus bij Gebouw R.
Ontvangst met koffie/ thee/cake in Gebouw R.
- 11.15 – 12.15 uur :
Bezoek Historische Verzameling Cavalerie,
periode gevechtsvoertuigen.
- 12.15 – 13.15 uur :
Lunch in de Facilitaire Eetzaal bij het Bedrijfsrestaurant.
- 13.30 – 15.00 uur :
Inleiding door Lkol Albert van Dijk over de
Verbindingsdienst in de loop der jaren in het
TACTIS gebouw, gevolgd door een Static Show van
modern Verbindingsdienstmaterieel.
- 15.00 – 15.20 uur :
Koffie/ thee in Gebouw R.
- 15.30 – 16.15 uur :
Bezoek Historische Verzameling Verbindingsdienst.
- 16.30 – 17.30 uur :
Gezellig samenzijn met een drankje in Gebouw R.
- 17.30 – 18.30 uur :
Nasi/bami maaltijd in eetzaal.
- 18.30 uur
:
Terugkeer huiswaarts.
Luitenant-kolonel Albert van Dijk, Commandant School Verbindingsdienst tevens
Commandant Regiment Verbindingstroepen, zal aanwezig zijn bij de ontvangst en ons
welkom heten. Hij zal ons vervolgens begeleiden bij de verschillende
programmaonderdelen.

5.

Heenreis en terugreis naar Amersfoort
Voor dit bezoek wordt een bus voor 50 passagiers ingezet. De bus rijdt op de heenweg van
Roermond en stopt om ca. 09.15 uur op de parkeerplaats McDonalds Rosmalen aan de A-2
(Burg. Burgerlaan 48, 5245 NH Rosmalen). Om ca. 10.30 uur hopen wij aan te komen bij
de Bernhardkazerne in Amersfoort.
Vertrek vanaf begraafplaats Vredehof op 29 maart 2018:
Om op tijd in Rosmalen te zijn, verzamelen wij om 08.15 uur bij begraafplaats Vredehof en
vertrekken wij (carpoolen) om 08.20 uur

Terugreis ca:
a. 19.45 uur
b. 20.15 uur
6.

: Aankomst op parkeerplaats McDonalds Rosmalen.
: Aankomst Vredehof.

Kosten
De deelnemersbijdrage bedraagt voor iedereen € 22,50 per persoon. Hierbij zijn
inbegrepen:
- de reiskosten per bus,
- koffie/ thee + cake bij de ontvangst,
- een eenvoudige broodjeslunch,
- koffie / thee in de middag,
- een rijst- / bamimaaltijd,
- rondleidingen met toegang tot de Historische Verzameling Cavalerie en Historische
Verzameling Verbindingsdienst.
De penningmeesters van de afdelingen wordt verzocht de bijdrage van hun leden/
donateurs uiterlijk donderdag 8 maart 2018 over te willen maken naar het
bankrekeningnummer NL43 INGB 0751 9334 49. t.n.v. dhr. A.A.C.A. van Belkom – Goirle
onder vermelding van “Excursie RCT WZ-NL 2018”.
De consumpties, ook gedurende de warme maaltijd, zijn uitsluitend te verkrijgen tegen
inlevering van consumptiefiches. De consumptiefiches zijn ter plaatse bij dhr. Wiel Mackus
te koop voor € 2,- per fiche.

7.

Tenue
De deelnemers, die in het bezit zijn van het Bondstenue of een ander verenigingstenue
(voor leden VOKS, COM, AVOM, etc.), wordt verzocht bij voorkeur in dit tenue met batons
aan het bovengenoemd bezoek deel te nemen.

8.

Legitimatiebewijs
De deelnemers dienen een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs)
bij zich te hebben.

9.

Aanmelding
U wordt verzocht zich zo spoedig mogelijk aan te melden doch uiterlijk donderdag
8 maart 2018 bij uw secretaris Hans Kroes, email hanskroes@home.nl

10. Belangrijke informatie
Indien u op de dag van het bezoek merkt dat u niet op tijd op uw opstapplaats aanwezig
kunt zijn, neem dan telefonisch contact met ondergetekende op (tel: 06-10379876). Dit
nummer is ook beschikbaar voor eventuele calamiteiten.

BIJLAGE 2

AGENDA
WAPENBROEDERS, AFDELING MIDDEN-BRABANT

De bijeenkomsten vinden plaats op de tweede donderdag van de maand.
Locatie: Levensbouw, Melis Stokestraat 40, 5013 BM Tilburg

2018: (enkele data nog onder voorbehoud)
do

08 feb

19.30 uur

Bijeenkomst en Algemene Ledenvergadering
Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw
Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw

do

08 mrt

14.00 uur

di

13 mrt

19.00 uur

do

29 mrt

09.00 uur

do

12 apr

19.30 uur

do

03 mei

09.30 uur

vr

04 mei

14.00 uur

Halfjaarlijkse PR-vergadering Regionaal Coördinatie Team
Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (alleen bestuur)
Reünie tevens excursie naar de Bernhardkazerne in Amersfoort
met samenwerkende afdelingen RCT WZ-NL
Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw
Presentatie Kolonel b.d. Banse over ‘Onbereikbaar dichtbij’.
Het verhaal van zijn vader en over gebeurtenissen in de periode
van 1945-1949 waarbij ca. 200.000 militairen incl. KNIL voor
ons Koninkrijk zijn ingezet.
Jaarlijks uitstapje en diner naar Nationaal Militair Museum in
Soesterberg met afsluitend diner in de Dumoulinkazerne
voor de Brabantse afdelingen.
Herdenking Ereveld begraafplaats Gilzerbaan in Tilburg

vr

04 mei

za

05 mei

19.40 uur
19.00 uur
10.00 uur

Dodenherdenkingen in Goirle (bij CC Jan van Besouw) en
Tilburg (Vrijheidspark)
Bevrijdingsdefilé in Wageningen

vr

11 mei

10.00 uur

vr

11 mei

18.30 uur

zo

13 mei

12.30

Reünie tevens Dag der Banieren op de Lgen Bestkazerne in
Vredepeel
79e herdenking Alphense gesneuvelden en 74e herdenking
Poolse gesneuvelden
Herdenking bevrijding in Gierle (B)

zo

27 mei

14.00 uur

Memorial Day Margraten

za

02 jun

14.00 uur

Bestuursvergadering Regionaal Coördinatie Team
Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (alleen bestuur)

za

23 jun

10.00 uur

Limburgse Veteranendag in Roermond

za

30 jun

10.00 uur

Nederlandse Veteranendag in Den Haag

wo

15 aug

12.00 uur

Herdenking fusillade gijzelaars op Gorp en Roovert

za

01 sep

14.00 uur

Nationale herdenking Indië-monument in Roermond

wo

12 sep

10.00 uur

Veteranendag Koninklijke Luchtmacht op Vliegbasis Eindhoven

wo

12 sep

19.00 uur

Brabantse herdenking gesneuvelde militairen in Waalre

do

13 sep

19.30 uur

Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw

ma

17 sep

11.00 uur

Herdenking Brits kerkhof Valkenswaard

do

11 okt

14.00 uur

Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw

za

20 okt

14.00 uur

zo

21 okt

16.00 uur

Bestuursvergadering Regionaal Coördinatie Team
Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (alleen bestuur)
Herdenking van de bevrijding van Goirle

za

27 okt

13.00 uur

Veteranendag Hart van Brabant in Gilze en Rijen

do

08 nov

19.30 uur

Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw

di

20 nov

19.00 uur

wo

12 dec

14.00 uur

do

13 dec

14.00 uur

Halfjaarlijkse PR-vergadering Regionaal Coördinatie Team
Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (alleen bestuur)
Kerstdiner gezamenlijke afdelingen Wapenbroeders
Zuidelijk Nederland in Vught.
Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw

Noot:
2018: enkele data nog onder voorbehoud

