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VOORWOORD INTERIM VOORZITTER/ PR 
        Emile van den Elshout,Bc 
        Telefoon: 06-11802473 
        Email: emilevdelshout@msn.com 
 

 

 

 

Beste Wapenbroeders, Wapenzusters, sponsoren, familieleden, vrienden en kennissen, 

 

De tijd gaat snel, nu alweer het tweede nieuwsbulletin. Na overleg binnen het bestuur heb ik 

het voorzitterschap ad interim op mij genomen tot aan de Algemene Ledenvergadering 2019. 

Wij zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter; mocht u interesse hebben gaarne aanmelden via 

de secretaris met Curriculum Vitae. 

 

Er zijn ons in de afgelopen periode helaas weer twee leden ontvallen. Op 8 april Jef Nijsten en 

op 19 april Peter Burgman. Bovendien hebben we met beperkte militaire eer afscheid 

genomen van oud lid Folkert (Frans) Soepboer, die op 9 maart overleden is. Wij wensen de 

achterblijvende familie veel sterkte. 

 

In het kader van “Een veteraan vertelt” was er op 23 maart een bijeenkomst in het Generaal 

Spoorpaviljoen (Nationaal Herdenkingspark) te Roermond met Inspecteur Generaal der 

Krijgsmacht Luitenant Generaal Hans van Griensven als spreker. De zaal was goed gevuld en 

de toehoorders waren een en al oor. 

 

Op 29 maart werd de Bernhard Kazerne in Amersfoort bezocht. Voor dit verslag verwijs ik 

 u naar de site  www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/roermond-en-venlo 

 

Onze Jaarlijkse herdenking voor de gevallen Engelse en Canadese vliegtuigbemanningen 

alsmede Nederlandse verzetsstrijders en militairen uit de Tweede Wereldoorlog die op het 

Oude Kerkhof te Roermond begraven zijn vond op 15 april  plaats.  Deze herdenking wordt 

samen gedaan met Joint Force Command Brunssum, leerlingen van de Synergieschool en 

vertegenwoordigers van het Stichtingsbestuur Oude Kerkhof. 

 

Op 20 april mocht ik in het kader van “Een veteraan vertelt”, vertellen over de ACOTA 

missie in Burkina Faso; een missie waar zeer weinig van bekend is. Op deze avond waren 30 

belangstellenden aanwezig. 

Op 5 mei was het Bevrijdingsdefilé in Wageningen met een grote vertegenwoordiging van  de 

Wapenbroeders. Ook hiervan een verslag op onze site. 

mailto:emilevdelshout@msn.com
http://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/roermond-en-venlo
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Een jaarlijks terugkerend evenement is de Dag der Banieren tevens reünie welke op 11 mei 

plaats vond. Het  RCT WZ-NL tekende voor de organisatie van deze dag die gehouden werd 

in de Luitenant-generaal  Bestkazerne te Vredepeel (voormalige KLu-basis De Peel). 

En op 25 mei was de laatste bijeenkomst voor de zomerstop van  “Een veteraan vertelt” in het 

Generaal Spoorpaviljoen met Majoor Steffie Groothedde over haar uitzending naar Mali. In 

augustus gaan we weer verder en ik kan nu al aankondigen dat we dan als spreker René 

Daalman hebben uitgenodigd, die gaat het hebben over de MH17 en de situatie in de Oekraïne. 

Deze bijeenkomst is op een donderdag gepland: 30 augustus. Noteer het alvast in de agenda, 

het belooft interessant te worden. 

 

26 Mei stond in het teken van de herdenking Indië Monument Maria Hoop.  In Maria Hoop 

worden de drie Limburgse Jagers herdacht, inwoners van Maria Hoop, die gesneuveld zijn 

tijdens de politionele acties in het voormalige Nederlands Indië.  

Op 27 mei was de 73e  Memorial Day te Margraten, welke ondanks het weer toch zijn 

doorgang vond. Er werden 73 kransen gelegd en het Amerikaanse volkslied werd gezongen 

door een kleinzoon van zijn aldaar begraven gesneuvelde opa. 

Verder dank en lof voor het in stand houden van het beugelen door Hub Aendekerk en aan 

Thei Willen die het schieten in Swalmen voor zijn rekening blijft nemen. 

 

Ik wens u veel lees plezier en tot gauw bij een van onze activiteiten. 

 

Emile van den Elshout,Bc 

Ad Interim Voorzitter Bond van Wapenbroeders Afdeling Roermond en Venlo 

 
 
 

************************ 
 

 

   MEDEDELINGEN SECRETARIS 

   Lia Schroeders 

   Telefoon: 06 - 52062326 

   Email: bvw.afd.roermond@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

Beste lezers, 

 

Bij het schrijven van dit bericht begint de eerste helft van het jaar al aardig te krimpen. 

Zoals u weet is er na de jaarvergadering eind februari een lege plek aan de bestuurstafel 

ontstaan wegens het vertrek van Math Weijers die de functie van voorzitter bekleedde. In 

deze functie opereerde Math als een vis in het water, helemaal op zijn lijf gesneden. Hij 

had ideeën, gaf richting en leiding aan de troepen; ik bedenk me nu (als niet militair 

zijnde) dat een commandant zo zijn manschappen moet aanvoeren. De opengevallen 

functie wordt door Emile van den Elshout als ad interim voorzitter ingevuld tot de 

jaarvergadering 2019. De tussentijd willen wij gebruiken om op zoek te gaan naar een 

nieuwe inspirerende persoon die de voorzittershamer kan hanteren. Voelt u zich 

aangesproken en past u in het profiel: laat het ons weten. 

file:///C:/Users/u004714/AppData/Local/Microsoft/Google%20Drive/u004714/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/VE6PZEUO/bvw.afd.roermond@gmail.com
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Alle organisaties en verenigingen groot en klein staan voor een behoorlijke uitdaging om 

te voldoen aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) ook wel de 

Privacywet genoemd. Het blijkt een behoorlijke kluif en wij zijn als bestuur druk doende 

om dit op de rails te krijgen. Wat ik u kan melden is dat wij als organisatie de privacy van 

alle leden respecteerden en dit blijven we ook doen. Nu moeten we nog inventariseren of 

de gehanteerde handelwijze in lijn loopt met hetgeen de AVG beoogt en waar we 

aanpassingen moeten doen. Bij het publiceren van activiteiten op de website worden 

veelal ook foto’s afgedrukt van personen die aan de activiteit deelnamen. Als u niet wilt 

dat er een foto van u op de website komt, kunt u dat aangeven. We gaan als bestuur deze 

en andere zaken omtrent de AVG nog nader uitwerken. Verderop in dit Infobulletin 

drukken wij ons Privacy Beleid af en ook treft u een formulier aan waarop u uw wensen 

kunt invullen omtrent de omgang met uw persoonlijke gegevens. Dit formulier gaarne 

ondertekend retourneren aan het secretariaat. De eventueel verleende toestemming is 

altijd herroepbaar. 

 

Afgelopen maanden zijn er weer tal van activiteiten geweest zoals het maandelijks 

beugelen dat weer nieuw leven ingeblazen is; overigens zeer tot vreugde van de 

deelnemers. Even een zomerstop en dan hopen we deze activiteit weer op te pakken. Het 

schieten is een maandelijks terugkerend ritueel. Voor beide activiteiten geldt dat een paar 

man méér geen kwaad kan! 

Medio april hadden we de jaarlijkse herdenking op het Oude Kerkhof te Roermond. Deze 

herdenking wordt door ons, samen met Joint Force Command Brunssum en de Stichting 

Oude Kerkhof gestalte gegeven. Het was weer een prachtige herdenking dit jaar, waarvan 

de kar trekker onze oud-voorzitter was. Math bedankt! 

 

Dan wil ik nog de maandelijkse lezingen noemen in het kader van “Een Veteraan Vertelt”, 

die steeds weer belangstellenden naar het Generaal Spoorpaviljoen trekt. De laatste lezing 

werd gegeven door onze eerste vrouwelijke spreker: Steffie Groothedde, die in 

Afghanistan en Mali diende. Graag verwijs ik u naar onze website voor de verslagen van 

de evenementen.  

Op 1 juni was de excursie naar het Oorlogsmuseum Overloon. De 2 gidsen loodsten ons 

met enthousiasme de hele dag door de historie van WO 2.  Het was geweldig. Jammer dat 

het aantal deelnemers tegen viel. Maar bij voldoende belangstelling kunnen we op 

herhaling in de herfst. 

    

Nog een fijne zomer en tot ziens bij een van de komende evenementen. 

 

Lia Schroeders 

Secretaris 

 

 

 

************************ 
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MEDEDELINGEN PENNINGMEESTER 

Thei Willen 

Telefoon: 0049 2436 2327 
Email: thei.willen@onlinehome.de 

 

 

 
 

 

FINANCIEEL: 

Graag wil ik iedereen er nogmaals aan herinneren dat de Afdeling Roermond en Venlo m.i.v. 1 

januari. een nieuwe bankrekening heeft bij de ING-Bank. De gegevens van onze nieuwe 

bankrekening zijn als volgt: 

Bank: ING Betaalrekeningnummer (IBAN): NL86 INGB 0007 7250 07  

Tenaamstelling: Bond van Wapenbroeders Afd. Roermond en Venlo. 

Als u vanuit het buitenland geld wilt overmaken heeft u de BIC-Code van de ING-bank 

nodig. Deze is: INGBNL2A 

BELANGRIJK: Onze “oude” bankrekening bij de Rabobank is m.i.v. 1 januari 2018 

dus niet meer te gebruiken. 

 

SCHIETEN BIJ SVDL-Swalmen: 

Zoals bij alle leden bekend begeleid ik het maandelijkse schieten bij SVDL te Swalmen. Het 

blijft echter wel zaak meer leden enthousiast te maken voor deze gezellige schietavonden. 

Dus als u deze hobby nog niet ontdekt heeft, kom eens vrijblijvend langs tijdens een 

schietavond, neem een geweer ter hand, en wie weet: misschien ontdekt u op deze manier een 

leuke en gezellige hobby. Ook kunt u uw medeleden proberen te motiveren om eens te komen 

kijken tijdens een van onze schietavonden. Het is ook mogelijk om niet-leden te 

introduceren.… 

 

Voor de schutters (m/v) hierbij de resterende datums van de schietavonden voor 2018:  

13 augustus 2018 

10 september 2018 

8 oktober 2016 

12 november 2018  (Gezellige laatste schietdag van het jaar, met hapjes, prijsuitreikingen etc.) 

 

BIJDRAGE ACTIVITEITEN: 

Denk aan het tijdig overmaken van de eigen bijdrage voor de door uw bestuur georganiseerde 

activiteiten, waaraan u de komende tijd deel gaat nemen. 

Bij de activiteiten wordt duidelijk aangegeven of een eigen bijdrage vereist is en wanneer die 

bij ons binnen moet zijn. Zolang de eigen bijdrage niet is overgemaakt op onze rekening, is 

men niet ingeschreven voor de genoemde activiteit. 

Ons rekeningnummer bij de ING is: NL86 INGB 0007 7250 07 t.n.v. Bond van 

Wapenbroeders Afd. Roermond en Venlo. 

 

Met wapenbroederlijke groet, 

Thei Willen 

Penningmeester BvW Afd. Roermond en Venlo 

 

mailto:thei.willen@onlinehome.de
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MEDEDELINGEN DIENSTVERLENER  

Mathieu Beeren 

Telefoon: 06  48211138 

Email: Mathieubeeren@ziggo.nl 

 
 
 

 
 
 
De afgelopen maanden heb ik regelmatig telefonisch contact gezocht met de zieken die thuis, 

of in het verzorgingshuis worden verzorgd. 

Helaas moesten wij afscheid nemen van de overledenen: de heren Frans Soepboer, Jef Nijsten 

en Peter Burgman, indien mogelijk waren er afgevaardigden van onze afdeling bij de 

uitvaartdiensten aanwezig. 

 

Op 14 april vond i.s.m. Joint Force Command Brunssum, Math. Weijers, Hub Aendekerk, 

mensen van de Stichting Oude Kerkhof en de kinderen van de Synergieschool de jaarlijkse 

Herdenking plaats van Britse en Canadese vliegtuigbemanningsleden, oorlogsslachtoffers en 

verzetsstrijders. 

Op 31 mei 2018 nam de heer Gerard IJff, tijdens een buitengewone vergadering van de 

gemeenteraad, afscheid als wethouder van de gemeente Roermond. 3 afgevaardigden van 

onze afdeling waren bij de receptie aanwezig. 

Bij de toegevoegde “laatste  wens” kunt u aan mij kenbaar maken middels een “laatste 

wensen-formulier”. Vergeet ook niet een duplikaat van je “ laatste wens” te maken voor je 

naaste dierbaren. Op de laatste bladzijde van dit bulletin kunt u de “Laatste Wilsbeschikking 

t.a.v de Wapenbroeders” vinden met de adres gegevens van de nieuwe dienstverlener Mathieu 

Beeren: tel: 0475-328487/06-48211138 E-mail:mathieubeeren@ziggo.nl 

 

 

Dienstverlener, 

Mathieu Beeren 

 

 

************************ 

 

 

 

 

 

Programma van activiteiten en evenementen vanaf juni 2018 
 

 
23-06 : 09.30  Limburgse Veteranen dag in Roermond (PR stand opbouwen en bemannen). Banier 

en standaard mee. Uitnodigingen worden verzonden naar alle veteranen door de 

Stichting Limburgse Veteranendag.  Niet veteranen zijn van harte welkom. Tenue 

Verenigings tenue/DT met groot model decoraties. Locatie Roermond  Nationaal 

Herdenkingspark. Na afloop gezellig samenzijn in de stad in en rond het Munsterplein.   
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30-06: 10.00   Nederlandse Veteranen dag in Den Haag. Gezamenlijk vertrek met trein vanaf 

station Roermond om 09.00 uur.  Tenue: Verenigingstenue/DT met groot model 

decoraties of batons.  Opgave persoonlijk via website van het Veteranen instituut of tel 

088- 3340050 voor 14 april.  Deelname in het defilé of op tribune of opstapkaart 

historisch voertuig.  Banier mee. 

Augustus 

13-08 : 19.30  Contactavond met schieten bij Schietvereniging De Leuker te Swalmen. Opgave bij 

Thei Willen, telefoon: 0049 24362327, e-mail: thei.willen@gmail.com Kosten Euro 

3.50 pp. Via bank of ter plaatse te voldoen. 

 

14-08 Indië Herdenking Amstelveen (Banierwacht) 

 

15-08 : 14:00 Contactmiddag met beugelen op Geelenhoof, Grathemerweg 16,  Kelpen-Oler 
Tel: 0495-651858. De kosten bedragen € 3,50 per persoon, ter plaatse te voldoen 

     Aan/afmelden: de maandag voorafgaande aan het beugelen bij Hub Aendekerk: 
     Tel: 0475 337830/06.36275960; e-mail: hub.aendekerk@gmail.com 

   
25-08 : 17.00 Jaarlijkse BBQ in de Blokhut van Jong Nederland te Swalmen met live muziek en 

kampvuur . Adres: de Klein Hei 2, 6071 CM Swalmen. Ontvangst vanaf 17.00 uur.  

Aanmelding  vóór 15 aug. door overmaking van Euro 10,00 op rekeningnr. NL86 

INGB 0007 7250 07 t.n.v. Bond van Wapenbroeders afd. Roermond ovv Deelnemer 

BBQ.  Het bedrag van Euro 10,00 betreft all inclusive, dus zowel de drankjes als ook 

het eten inbegrepen.  S.v.p. op tijd aanmelden; inschrijven op de dag zelf kan helaas 

niet. Introducees toegestaan.  Tenue: Soepel….. 

 

30-08 : 19.00 Bijeenkomst “Een veteraan vertelt” in het Generaal Spoorpaviljoen (Nationaal 

Herdenkingspark) te Roermond met René Daalman over MH17 en de situatie in de 

Oekraïne . Opgave via e-mail: bvw.afd.roermond@gmail.com of mob 06 - 

52062326.  LET OP: dit is op een donderdag 
 

September 
01-09 : 14.00 Herdenking Nationaal Indië-monument in Nationaal Herdenkingspark Roermond. 

Opgave voor 30 juli via ons secretariaat bvw.afd.roermond@gmail.com of mob 06-

52062326.  Banier mee. Tenue Verenigings tenue/DT met groot model decoraties. 
 

??-?? :  Herdenking bij de Kapel van de Weerstand te Dilsen-Stokkem (B). 
 

06:09 :  Herdenking bevrijding Thorn door Brigade Piron in 1944. 

Mogelijk is er dit jaar weer een parade. Nadere bijzonderheden volgen 

  

10-09 : 13:30 Exercitie Team Nederweert 

 

10-09 : 19.30  Contactavond met schieten bij Schietvereniging De Leuker te Swalmen. Opgave bij 

Thei Willen, telefoon: 0049 24362327, e-mail: thei.willen@gmail.com  

Kosten Euro 3.50 pp. Via bank of ter plaatse te voldoen. 

 

15-09 : 09.30 3
e
 Internationale Veteranendag te Brunssum. 

 

mailto:thei.willen@gmail.com
mailto:hub.aendekerk@gmail.com
mailto:bvw.afd.roermond@gmail.com
mailto:bvw.afd.roermond@gmail.com
mailto:thei.willen@gmail.com
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15-09:17.45  58
e
 Fakkelestafette Rumolduskapel Weert. 

     tenue met groot model decoratie. Verdere info volgt nog 

 

??-?? :    Grenswachthulde bevrijding Smeermaas bij Jeugdpark, Maaseikersteenweg 35,   
                          3620 Lanaken (B) Banier mee. 
 

19-09 : 14:00 Contactmiddag met beugelen op Geelenhoof, Grathemerweg 16,  Kelpen-Oler 
Tel: 0495-651858. De kosten bedragen € 3,50 per persoon, ter plaatse te voldoen 

     Aan/afmelden:  de maandag voorafgaande aan het beugelen bij Hub Aendekerk: 
     Tel: 0475 337830/06.36275960; e-mail: hub.aendekerk@gmail.com   
 

??-?? :  Jaarlijkse Herdenkingsbijeenkomst Britse Oorlogskerkhof aan de Hoenderstraat te 

Venray in het teken van de bevrijding Venray 1945-2018 

 

22-09 : 10.00 Herdenking bevrijding Weert bij Suffolkmonument bij stadsbrug Weert  

 

28-09 : 19.00  Bijeenkomst “Een veteraan vertelt”  in het Generaal  Spoorpaviljoen (Nationaal 

Herdenkingspark) te Roermond. Opgave via secretariaat e-mail: 

bvw.afd.roermond@gmail.com of mob 06 - 52062326.  

 

30-09 : 13.00 Jaarlijkse herdenking bij het Hoofdmonument nabij de Abdij Lilbosch te Echt )Pey’ 

voor de omgekomen vliegtuigbemanningsleden in het gebied van de huidige 

Gemeente Echt/Susteren. Verzamelen bij het Hoofdmonument: 13.00 uur.  Aanvang 

herdenking: 13:30 uur. tot ca. 15:00 uur Ook dit jaar zal na de herdenking een 

historisch vliegtuig overvliegen.Na overvliegen van historisch vliegtuig koffie en vlaai 

in Restaurant Hof van Herstal  evenals vorig jaar. Details volgen. 
Oktober 

08-01 : 13:30 Exercitie Team Nederweert 

??-?? :   Herdenking monument van omgekomen kinderen bij ’t Spik te Asenray.  

??-??:  Herdenkingsdienst Martinuskerk en herdenking Hubertuskreutz te Linnich 

 

08-10 : 19.30  Contactavond met schieten bij Schietvereniging De Leuker te Swalmen. Opgave bij 

Thei Willen, telefoon: 0049 24362327, e-mail: thei.willen@gmail.com Kosten 3.50 

Euro pp. Via bank of ter plaatse te voldoen. 

 

13-10 : 10:00 Excursie Oorlogsmuseum Overloon Bij voldoende belangstelling willen wij deze 

interessante excursie nogmaals organiseren. Om 9:00 uur vertrek vanaf de P plaats 

Hockeyveld Concordia; aankomst 10:00 uur. Ontvangst met koffie en vlaai, daarna 

rondleiding met gids. 12:30 uur Lunch met soep en broodjes, daarna voortzetting van 

de  rondleiding tot 16:00 uur. Er zijn rolstoelen aanwezig. De kosten bedragen Euro 

15,00 pp over te maken vóór 28 september 2018 op rekening nr. NL86 INGB 0007 

7250 07 t.n.v. de Bond van Wapenbroeders afd. Roermond onder vermelding van 

deelname bezoek Overloon 13-10-18. Diegene die in het bezit is van een 

Museumkaart krijgt op vertoon van deze kaart aan het begeleidend lid van de 

organisatie het entreegeld teruggestort op de rekening. 

 

17-10 : 14:00 Contactmiddag met beugelen op Geelenhoof, Grathemerweg 16,  Kelpen-Oler 
Tel: 0495-651858. De kosten bedragen € 3,50 per persoon, ter plaatse te voldoen 

   Aan/afmelden:  de maandag voorafgaande aan het beugelen bij Hub Aendekerk: 
     Tel: 0475 337830/06.36275960; e-mail: hub.aendekerk@gmail.com   

mailto:bvw.afd.roermond@gmail.com
mailto:thei.willen@gmail.com
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??-?? :   Herdenking Kapel in ’t Zand.  Fakkeloptocht naar Monument voor vredesoperaties 

na Kerkdienst in Kapel in ‘t Zand. Tenue: DT/Verenigings tenue met batons. 
  
26-10 : 19.00 Bijeenkomst “Een Veteraan vertelt” in het Generaal Spoorpaviljoen (Nationaal  

Herdenkingspark) te Roermond. Opgave via secretariaat e-mail: 

bvw.afd.roermond@gmail.com of mob 06 - 52062326.  
 

November 
05-11 : 13:30 Exercitie Team Nederweert 

 

09-11 : 15:00 Dodenherdenking  Britse begraafplaats te Swartbroek, Ittervoorterweg 68 

Swartbroek. (organisator Afd. Weert) Groot model decoraties 

 

10-11 : 15.00 Dodenherdenking Britse Militaire Begraafplaats te Nederweert (organisator Afd. 

Ospel). Groot model decoraties  

 

11-11 : 10:30 Herdenking Commonwealth War Graves te Rheinberg (Dld) ter gelegenheid van 

de 100
ste

 verjaardag van het einde van WO 1 waarbij ook de gesneuvelden van WO 2 

worden herdacht. Dit is een initiatief van The Royal British Legion Rheindahlen 

Branch.  Nadere details volgen. 

 

11-11:   Poppy Day Brunssum Herdenking Britse militaire Begraafplaats te Brunssum 

 Het British War Cemetry in Brunssum is met 328 graven één van de grootste Britse 

oorlogsbegraafplaatsen in Limburg. Sinds vele jaren worden hier op 11 november de 

slachtoffers van WO 1 en WO 2 herdacht. Tenue Verenigingstenue/DT met groot 

model decoraties. Details volgen nog. 

 

 

12-11 : 19.30  Contactavond met schieten bij Schietvereniging De Leuker te Swalmen. Opgave bij 

Thei Willen, telefoon: 0049 24362327, e-mail: thei.willen@gmail.com Kosten 3.50 

Euro p.p. Via bank of ter plaatse te voldoen. 
 

15-11 : 14.00 Internationale herdenking bij het Monument van Verdraagzaamheid te Haelen. 

Tenue: DT/Verenigings tenue met groot model decoraties. Vertrek om 13.00 uur vanaf 

Hockeyveld Concordia in Roermond. Opgave voor 15 okt!! via ons secretariaat 

bvw.afd.roermond@gmail.com of 06 - 52062326. We carpoolen,  dus geef bij opgave 

door als u geen vervoer heeft. 

 
18-11 Volkstrauertag Würselen 

 

18-11 : 13.30   Volkstrauertag Ysselsteyn. 

 

21-11 : 14:00 Contactmiddag met beugelen op Geelenhoof, Grathemerweg 16,  Kelpen-Oler 
Tel: 0495-651858. De kosten bedragen € 3,50 per persoon, ter plaatse te voldoen 

     Aan/afmelden:  de maandag voorafgaande aan het beugelen bij Hub Aendekerk: 
     Tel: 0475 337830/06.36275960; e-mail: hub.aendekerk@gmail.com   
 

30-11 : 19.00 Bijeenkomst “Een veteraan vertelt” in het Generaal  Spoorpaviljoen (Nationaal 

Herdenkingspark) te Roermond. Opgave bij het secretariaat, e-mail: 

bvw.afd.roermond@gmail.com of mob 06 -52062326.   

mailto:bvw.afd.roermond@gmail.com
mailto:thei.willen@gmail.com
mailto:bvw.afd.roermond@gmail.com
mailto:bvw.afd.roermond@gmail.com
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December 
16-12 : 14.00  Kerst-in. Met muziek en tombola. Eigen bijdrage diner/buffet Euro 12,50. Tenue: 

burger.  Opgave d.m.v. overmaking bijdrage pp Euro 12,50  op rekeningnummer: 

NL86 INGB 0007 7250 07 t.n.v. Bond van Wapenbroeders afd. Roermond o.v.v. 

Deelname Kerst- in voor 8 december. Tenue: passend burger. 
 

30-12:  11.00  Voettocht 30 december, georganiseerd door Comité Voettocht 30 dec. Voettocht 

vanaf H. Hartkerk naar monument in de Luzenkamp ter herdenking van 3000 

Roermondse jongens en mannen die op 30 dec 1944 werden gedeporteerd en dertien 

Roermondse mannen en een Poolse partizaan die aldaar gefusilleerd werden. Vertrek 

vanaf H. Hartkerk, Mgr. Driessenstraat 4 te Roermond. De voettocht gaat naar het 

Fletcher Hotel (Maalbroek 102 in Roermond) alwaar koffie met cake aangeboden 

wordt. Details volgen nog. 

 

Bij het ter perse gaan van deze agenda, waren de data en/of nadere details van een aantal evenementen 

nog niet bekend (zijn in rood aangegeven). Indien u wel op de hoogte bent van een ontbrekende datum 

of nadere details, gaarne contact opnemen met Emile van den Elshout zodat we het geheel kunnen 

aanpassen. Ziet u een verkeerde datum geef dat dan ook even door aan Emile via 06-11802473 of   

emilevdelshout@msn.com 

 

Wilt u deelnemen aan een evenement en beschikt u zelf niet over vervoer of kunt u zelf niet (meer) 

rijden bel dan even met een van uw bestuursleden.  We willen graag iedereen erbij en vervoer moet 

geen probleem zijn…..Het initiatief ligt wel bij uzelf…..Dus schroom niet en bel een van de 

bestuursleden….. 
 

********* 

mailto:emilevdelshout@msn.com
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Laatste Wilsbeschikking 

 
Op de jaarvergadering van 12 februari 1998 is besloten om elk lid van de Bond van 
Wapenbroeders afdeling Roermond in de gelegenheid te stellen zijn/haar 
wilsbeschikking bij overlijden aan het bestuur van de afdeling kenbaar te maken en een 
duplicaat aan de naaste familie ter beschikking te stellen. Om te zorgen dat het bestuur 
van de BvW afdeling Roermond correct kan reageren bij het overlijden van een lid van 
de afdeling wordt u verzocht dit formulier in te vullen, te ondertekenen en terug te sturen 
(per post of per mail) naar het bestuurslid belast met Dienstverlening: 

Mathieu Beeren, Ambachtsingel 18, 6043 RV Roermond  tel: 0475-328487/06-48211138 

E-mail:mathieubeeren@ziggo.nl 
 
************************************************************************ 

 
NAAM: 
ADRES: 
TELEFOON:                                                                  
E-MAILADRES: 
 

1. Ik stel het wel/niet op prijs, dat bij mijn begrafenis/crematie een deputatie 
van de afdeling aanwezig is. 
 

2. Ik stel het wel/niet op prijs, dat bij mijn begrafenis/crematie een 
afdelingsdodenwacht staat opgesteld. 

 
3. Ik stel het op prijs, dat de afdelingswacht mij met Bondseer wel/niet naar 

binnen en buiten brengt. 
 

4. Bloemen worden wel/niet op prijs gesteld. 
 

5. Ik stel het wel/niet op prijs, dat de banier van de afdeling aanwezig is. 
 

6. Ik stel het wel/niet op prijs mijn eretekenen met baret op de kist te leggen. 
 
 
Nog wensen of toelichting uwerzijds, adres of telefoon nabestaanden.   
Maak een kopie met uw handtekening voor de  nabestaanden. 

 
(Handtekening) 
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AAN:  Bestuursleden en Leden van de Bond van Wapenbroeders afd.  Roermond en Venlo 
VAN:  Interim voorzitter van de Bond van Wapenbroeders afd. Roermond en Venlo 
ONDERWERP: TOESTEMMING GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS GEGEVENS 
DATUM:  18 mei 2018  

 
Inleiding 
Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. 
Hierdoor vallen veel door de Bond van Wapenbroeders (BvW) Afd. Roermond/Venlo gebruikte 
gegevens sneller onder de privacywet. 
Als gevolg van de AVG dient de BvW Afd. Roermond/Venlo een aantal acties te ondernemen. Eén van 
die acties is het verkrijgen van uw toestemming voor de verwerking van enkele van deze 
persoonsgegevens (bv. NAW) voor intern gebruik BvW afd. Roermond/Venlo en waar nodig 
vermelding op de website en correspondentie van de BvW Afd. Roermond/Venlo. 
Deze informatie is benodigd voor de communicatie binnen het bestuur enerzijds en de informatie 
verstrekking naar buiten anderzijds. 
 
Registratie 
De persoonsgegevens moeten door de secretaris in een apart beveiligd deel worden opgeslagen. 
Alleen het bestuur heeft toegang tot dit besloten deel. Toegang geschiedt door middel van 
wachtwoord(en). 
 
Toestemming 
Hoewel uw persoonsgegevens reeds bij de secretaris en overige bestuursleden bekend zijn, dient op 
grond van de AVG alsnog door u toestemming te worden gegeven voor het gebruik van specifieke 
persoonsgegevens. Tevens dient toestemming worden verleend voor vermelding van onderstaande 
gegevens op de openbare website (www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/roermond-en-venlo) en 
daar waar nodig in overige correspondentie. 
 
Doorhalen wat niet van toepassing is. *) 

Gegevens Correspondentie Website Facebook 

    

NAW gegevens Ja/nee *) Ja/nee *) Ja/nee *) 

Tel. Vast nummer Ja/nee *) Ja/nee *) Ja/nee *) 

Tel. Mobiel nr. Ja/nee *) Ja/nee *) Ja/nee *) 

e-mail adres Ja/nee *) Ja/nee *) Ja/nee *) 

foto weergeven Ja/nee *) Ja/nee *) Ja/nee *) 

 
Ondergetekende, in zijn/haar *) hoedanigheid van: 
Voorzitter *) -  Secretaris *) -  Penningmeester *) -  Bestuurslid *) – Lid*) 
 
Geeft hierbij toestemming voor het gebruik van zijn/haar  *) hierboven aangegeven gegevens ten 
behoeve van het bestuur, enige correspondentie, plaatsing op de website en Facebook. 
 
Datum: 
 
Naam………………………………………..  
Adres………………………………………………. 
Plaats……………………………………. 

 

 
Handtekening………………………. 
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BOND VAN WAPENBROEDERS AFDELING ROERMOND/ VENLO 

 

PRIVACY BELEID  

 

Datum: 18 mei 2018 

 

Inleiding 

Op 25 mei 2018 vervalt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en is de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Hierdoor heeft een organisatie 

meer verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens dan voorheen. 

 

Uitgangspunten: 

1.  Voor een juiste verwerking van de persoonsgegevens is dit privacy beleid opgesteld. 

 (transparantie). 

2. Het bestuur verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens (dataminimalisatie). 

3.  Het bestuur verwerkt alleen die persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het 

 functioneren van het Bestuur BvW afd. Roermond/Venlo (dataminimalisatie). 

4.  Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor de duur dat het strikt noodzakelijk is, deze 

 wordt vooraf vastgesteld en betrokkenen worden geïnformeerd (dataminimalisatie). 

5.  Per persoon of groep van personen wordt aangegeven waarvoor de persoonsgegevens 

 worden gebruikt (doelbinding en verenigbaarheid). 

6.  Betrokkenen hebben zeggenschap over hun gegevens (rechten van betrokkenen). 

7.  De gegevens worden veilig opgeslagen en het Bestuur  BvW afd. Roermond/Venlo 

 registreert wie toegang heeft tot de gegevens (beveiliging van gegevens). 

8.  Het Bestuur BvW afd. Roermond/Venlo kan met documenten aantonen dat de juiste 

 organisatorische en technische maatregelen zijn genomen om aan de AVG te voldoen 

 (verantwoordingsplicht). 

9.  De inrichting van controle op de verwerking van de persoonsgegevens is in dit beleid 

 uitgewerkt (rechten van betrokkenen). 

 De uitgangspunten worden hierna artikelsgewijs uitgewerkt. 

 

Artikel 1 Begripsbepaling 

Onder een persoonsgegeven wordt verstaan elk gegeven over een geïdentificeerde of 

identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat (combinatie van) informatie ofwel direct 

over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. 

Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: 

1.  Naam, woonadres, telefoonnummer, e-mailadres, foto’s . 

2.  Nummer paspoort/Identiteitsbewijs 

3.  Bankrekeningnummer. 

Dus niet postadres, functioneel e-mailadres en diensttelefoonnummer. 

 

Artikel 2 Doel Verwerkte persoons gegevens 

1.  Bestuursleden: 

 Wat: Naam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, privételefoonnummer, 

 bankrekeningnummer, foto’s gemaakt tijdens veteranenevenementen, paspoortnummer 

 Voor: correspondentie, betalen rekeningen/declaraties, inschrijving Kamer van 

 Koophandel, publicatie foto’s op de website en in artikelen. 

 Hoelang: Tot een maand nadat dat de persoon de functie niet meer vervult. 
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2.  Adviseurs: 

 Wat: Naam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, privételefoonnummer, privé-

 emailadres, bankrekeningnummer, foto’s gemaakt tijdens veteranenevenementen. 

 Voor: correspondentie, betalen rekeningen/declaraties en publicatie foto’s gemaakt tijdens 

 veteranenevenementen op de website en in artikelen. 

 Hoelang: Tot een maand nadat dat de persoon de functie niet meer vervult.  

3.  Vertegenwoordigers van de aangesloten organisaties 

 Wat: Naam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, privételefoonnummer, privé-

 emailadres. 

 Voor: correspondentie, betalen declaraties en publicatie foto’s gemaakt tijdens 

 veteranenevenementen op de website en in artikelen. 

 Hoelang: Tot een maand nadat dat de persoon de functie niet meer vervult. 

4.  Erecouloir 

 Wat: Naam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, privételefoonnummer, privé-

 emailadres. 

 Voor: correspondentie, betalen declaraties en publicatie foto’s gemaakt tijdens 

 veteranenevenementen op de website en in artikelen. 

 Hoelang: Tot een maand nadat dat de persoon de functie niet meer vervult. 

5.  Evenementen BvW afd. Roermond/Venlo in het Buitenland: 

 Wat: Naam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, privételefoonnummer, privé-

 emailadres, kenteken. 

 Voor: correspondentie, betalen declaraties en publicatie foto’s gemaakt tijdens 

 veteranenevenementen op de website en in artikelen. 

 Hoelang: Tot een maand nadat dat de persoon de functie niet meer vervult. 

6.  Nederlandse Veteranendag (NLVD) 

 Wat: Naam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, paspoortnummer/nummer 

 identiteitsbewijs, nummer veteranenpas. 

 Voor: toegang tot de Ridderzaal op de Nederlandse Veteranendag (NLVD). 

 Hoelang: Tot een maand na de NLVD. 

 

Artikel 3 Rechten 

1.  De personen waarvan het BvW afd. Roermond/Venlo de persoonsgegevens heeft genoteerd 

 hebben het recht tot inzage van deze gegevens; 

2.  Men kan desgevraagd het Bestuur BvW afd. Roermond/Venlo verzoeken dat het Bestuur 

de 

 persoonsgegevens in het Verwerkingsregister BvW afd. Roermond/Venlo van betrokkene 

 aanpast; 

3.  Men kan desgevraagd het Bestuur BvW afd. Roermond/Venlo verzoeken inzage te geven 

in  de persoonsgegevens die het BvW afd. Roermond/Venlo van betrokkene heeft genoteerd 

4.  Men kan desgevraagd verzoeken dat het Bestuur BvW afd. Roermond/Venlo de 

persoonsgegevens van betrokkene uit het Verwerkingsregister BvW afd. 

Roermond/Venlo verwijdert. 

 

Artikel 4 Klachten 

Indien de persoon waarvan BvW afd. Roermond/Venlo persoonsgegevens heeft genoteerd een 

klacht heeft over de wijze waarop door BvW afd. Roermond/Venlo met zijn/haar gegevens 

wordt omgegaan, dan kan men een klacht indienen bij de toezichthouder persoonsgegevens, 

de Autoriteit 

Persoonsgegevens. 
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Artikel 5 Datalekken 

BvW afd. Roermond/Venlo is verplicht alle datalekken intern te documenteren en te melden 

aan de 

toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Artikel 6 Het Verwerkingsregister 

 

Het Verwerkingsregister bestaat uit: 

1.  Een blad Contact. Hierin worden de gegevens genoteerd van de gegevens 

 verantwoordelijke. Voor het BvW afd. Roermond/Venlo is dit BvW Nederland en de 

 provider van Onbekend. 

2.  Register gegevens verwerker. Hierin worden de persoonsgegevens genoteerd die door de 

 BvW afd. Roermond/Venlo worden bijgehouden en voor welke doeleinden. 

3.  Tevens wordt aangeven hoe deze informatie in het verwerkingsregister wordt beveiligd. 

 

Artikel 7. Beveiliging en opslag persoonsgegevens 

Alle persoonsgegevens worden verwerkt op het Bureau BvW afd. Roermond/Venlo te Melick. 

 

Artikel 8. Behandelaars persoonsgegevens 

Binnen het BvW afd. Roermond/Venlo zijn de volgende functionarissen bevoegd tot de 

behandeling van de persoonsgegevens van Bestuursleden en leden BvW afd. 

Roermond/Venlo: Bestuursleden van BvW Afd. Roermond/ Venlo. 

 

************************ 

 


