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Handleiding aanvraag ondersteuning bij herdenkingen
en andere externe evenementen
1. Bij herdenkingen werd ondersteuning rechtstreeks aangevraagd bij het Exercitieteam
RCT WZ-NL. Teneinde de belasting van de betrokken leden van het Exercitieteam te
spreiden, is er gekozen voor een meer gecoördineerde aanpak.
2. Bij herdenkingen kan een onderscheid worden gemaakt in de aard van de
herdenkingen, te weten:
o plaatselijke
o regionale of
o landelijke herdenkingen.
Ingeval van:
o

plaatselijke herdenkingen wordt het verzoek om bijstand ingediend door het
bestuur van een afdeling of identiteitsgroep.
In eerste instantie tracht het bestuur zelf te voorzien in de benodigde
ondersteuning. Mocht dat niet lukken, dan kan een aanvraag worden
ingediend bij de Coördinator Ondersteuning Herdenkingen. Deze functionaris
onderzoekt of bij het Exercitieteam RCT WZ-NL in de gevraagde
ondersteuning kan worden voorzien.
Ingeval van reiskosten komen deze voor rekening van het bestuur van de
afdeling of identiteitsgroep.

o

regionale herdenkingen wordt de aanvraag ingediend bij het Dagelijks Bestuur
van het RCT WZ-NL, welke de aanvraag verder coördineert met de
Coördinator Ondersteuning Herdenkingen..
Vooraf worden door deze functionaris afspraken gemaakt over de te leveren
bijdrage aan de herdenking en over de reiskosten van de leden van het
Exercitieteam RCT WZ-NL.
De reiskosten worden na de herdenking door de Coördinator Ondersteuning
Herdenkingen verzameld en (afhankelijk van de afspraak) aangeboden aan
de uitnodigende instantie.
Indien in het verleden geen afspraken over de reiskosten zijn gemaakt, dan
vindt eerst overleg plaats binnen het Dagelijks Bestuur van het
RCT WZ-NL.

o

nationale herdenkingen is de instemming van het Bondsbestuur noodzakelijk.
Het betreft hier de herdenking bij het Indië-monument in Amstelveen.
De reiskosten worden door de Coördinator Ondersteuning Herdenkingen
verzameld en aangeboden aan de uitnodigende instantie.
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Ten aanzien van de herdenking bij het Nationaal Indië-monument in
Roermond zijn in het verleden afspraken gemaakt met de functionaris
Protocol en Exercitie van het Dagelijks Bestuur RCT WZ-NL. De reiskosten
worden bij de Stichting NIM Roermond ingediend.
o

inzet van de 7-persoons Bondsbanierwacht is de toestemming van het
Bondsbestuur vereist.

3. Bij externe evenementen kan ondersteuning worden aangevraagd bij het
Bondsbestuur dan wel bij het Dagelijks Bestuur van het RCT WZ-NL,
zoals voor de Limburgse Veteranendag.
Hierbij wordt de procedure gevolgd als vermeld onder regionale herdenkingen.
4. De Coördinator Ondersteuning Herdenkingen en Evenementen is bereikbaar via
ondersteuningherdenkingen@wapenbroeders.nl of
via telefoonnummer: 06 - 51238413
bij geen gehoor:
0475 – 350395
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