GEPLANDE ACTIVITEITEN VAN DE VERENIGING IN 2016
Onderwerp: Activiteiten in 2016.
Geacht lid,
Het bestuur van de Vereniging Oud Leden 1 (NL) UN Signal BN heeft het genoegen alle
leden en hun eventuele partner voor activiteiten, die hieronder nader omschreven zijn, uit te
nodigen.
Ieder jaar kunnen leden van onze vereniging deelnemen aan een erecouloir ter gelegenheid
van de Nationale dodenherdenking op 4 mei op de Dam in Amsterdam en op de derde
dinsdag in september ter gelegenheid van Prinsjesdag.
In 2016 kan wederom aan het Bevrijdingsdefilé op donderdag 5 mei te Wageningen worden
deelgenomen. Voor de deelnemers aan het defilé en partners, die met de trein naar het NS
station Ede-Wageningen willen reizen en daarna per bus naar de verzamelplaats voor het
defilé, worden hoogstwaarschijnlijk NS vrij vervoerbewijzen beschikbaar gesteld.
Deelnemers aan de defilés in Wageningen en Den Haag, alsmede het erecouloir op de Dam
en Prinsjesdag dragen dan het voorgeschreven tenue van onze vereniging.
Er zal in 2016 wederom met een delegatie deelgenomen worden aan de herdenking
gevallenen Regiment Verbindingstroepen op 19 mei te Amersfoort. Voorts zal er met een
peloton deelgenomen worden aan het defilé tijdens de Nationale Veteranendag op zaterdag
25 juni in Den Haag.
Het tenue is als volgt nader omschreven:
Actief dienende militairen:
DT, blauwe baret, model opgemaakte onderscheidingen, lage schoenen, geen handschoenen.
Overigen:
Blauwe baret, donkere blazer (donkerblauw) met verenigingsembleem op de linker
borstzak, model opgemaakte onderscheidingen boven de linker borstzak, midden
grijze broek, wit overhemd, verenigingsdas, donkere sokken (liefst zwart) en zwarte
lage schoenen (liefst met gladde neus).
De jaarlijkse reünie vindt plaats op zaterdag 10 september 2016 in de Generaal
Spoorkazerne te Ermelo. Wij hopen op een grote opkomst. Tijdens deze reünie zal, zoals
gebruikelijk, een korte jaarvergadering voor de leden worden gehouden die zich hiervoor
hebben aangemeld.
DEELNAME ERECOULOIR OP 4 MEI OP DE DAM
1. Datum: Woensdag 4 mei 2016
2. Plaats: Amsterdam op de Dam
3. Deelname: Alle leden kunnen hiervoor inschrijven
4. Tenue: Zie het gestelde hierboven
5. Aanmelden: uiterlijk 1 maart 2016 via het antwoordformulier (Bijlage A)
6. Opgave houdt niet in dat u ook kunt deelnemen.
Indeling in het erecouloir geschiedt door het Veteranen Platform (VP).
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HERDENKING NATIONAAL EREVELD IN LOENEN OP 4 MEI 2016
Ieder jaar wordt namens de vereniging op het Ereveld in Loenen een bloemstuk gelegd
op het graf van sgt 1 Martens. Leden van onze vereniging kunnen daarbij zijn en zich
via het antwoordformulier (Bijlage A) hiervoor aanmelden. Via Ben Nijhuis krijgt men
dan hierover t.z.t. verdere informatie. Aanmelden: uiterlijk 1 april 2016
BEVRIJDINGSDEFILÉ WAGENINGEN 2016
1. Datum: Donderdag 5 mei 2016
2. Deelname: Alle leden kunnen hiervoor inschrijven.
3. Tenue: Zie het gestelde op bladzijde 1.
4. Aanmelden: Door uiterlijk 25 januari 2016 het antwoordformulier (Bijlage A)
ingevuld terug te sturen. Nadere bijzonderheden:
Hoogstwaarschijnlijk worden NS vrijvervoersbewijzen verstrekt aan de deelnemers en begeleiders/ partners, die van/ naar het NS station Ede-Wageningen
willen reizen. Tussen het NS station Ede-Wageningen en Wageningen rijden
bussen. Degenen, die met eigen auto komen, kunnen een parkeerkaart aanvragen.
Verdere bijzonderheden zullen t.z.t. bekend worden gemaakt aan degenen die
zich hiervoor hebben aangemeld.
HERDENKING REGIMENT VERBINDINGSTROEPEN EN VETERANENDAG
VBDD 2016
Sinds 2012 komen de veteranen van het Regiment Verbindingstroepen jaarlijks bijeen,
tijdens welke bijeenkomst ’s middags stil wordt gestaan bij de gevallenen van het Regiment
vanaf 1940, o.a. bij sgt 1 Wil Martens van ons bataljon.
1. Datum: 19 mei 2016
2. Plaats: Bernhardkazerne, Barchman Wuytierslaan 198, 3818 LN Amersfoort.
3. Deelname: Alle leden, maar met name zij die behoren/ behoorden tot het
Regiment Verbindingstroepen.
4. Programma: Zodra het programma bekend is, wordt dit doorgegeven aan degenen
die zich hiervoor hebben aangemeld.
5. Tenue: Zie het gestelde op blz. 1
6. Aanmelden: Door uiterlijk 1 maart 2016 het antwoordformulier (Bijlage A)
ingevuld terug te sturen.
NATIONALE VETERANENDAG 2016
1. Datum: Zaterdag 25 juni 2016.
2. Plaats: Den Haag. Verzamelen Malieveld; defilé door Den Haag.
3. Deelname: Alle leden
4. Tenue: Zie het gestelde op blz. 1
5. Aanmelden: In 2016 dient iedereen die aan het defilé van de Nationale Veteranendag
deelneemt zich VOOR 1 APRIL digitaal via het VP aan te melden. Wordt dit nagelaten dan is men GEEN DEELNEMER aan de Veteranendag, krijgt men GEEN vrij
vervoer en consumptiebonnen, omdat u dan niet bekend bent bij de NLVD en onze
vereniging. Het VP stuurt vervolgens na 1 april de lijst met deelnemers naar de
vereniging. Tijdens de briefing in mei worden de vrij vervoeren en consumptiebonnen aan de detachementscommandant overhandigd. Deze stuurt de vrij vervoeren
naar degenen die ze hebben aangevraagd. De consumptiebonnen krijgt u op de
veteranendag uitgereikt als u zich bij hem meldt.
Nadere bijzonderheden m.b.t. het defilé: worden t.z.t. bekend gemaakt aan degenen
die zich hiervoor hebben aangemeld. Voor zover nu bekend: Gratis lunchpakket en warme
maaltijd, NS vrij vervoerbewijzen voor deelnemer + begeleider/ partner en een setje gratis
consumptiebonnen. Reizen per openbaar vervoer wordt aanbevolen i.v.m. de drukte.
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6. RIDDERZAAL
De vereniging mag 3 leden met partner uitnodigen voor de Ridderzaal.
Uitnodiging geschiedt op volgorde binnenkomst van aanmelding.
Aanmelding geschiedt door uiterlijk 1 april 2016 het antwoordformulier (Bijlage A)
ingevuld terug te sturen.
7. MEDAL PARADE
Leden kunnen zich aanmelden om op het Binnenhof herinneringsmedailles op te spelden
bij actief dienende veteranen die net zijn teruggekeerd van een uitzending.
Aanmelding geschiedt door uiterlijk 1 april 2016 het antwoordformulier (Bijlage A)
ingevuld terug te sturen.
ERE-COULOIR PRINSJESDAG
1. Datum : 20 september 2016
2. Plaats: Den Haag
3. Aanmelden: Door uiterlijk 1 maart 2016 het antwoordformulier (Bijlage A) ingevuld
terug te sturen.
4. Opgave houdt niet in dat u ook kunt deelnemen. Indeling in het erecouloir geschiedt door
het VP.
REÜNIE EN ALV 2016
1. Datum: Zaterdag 10 september 2016.
2. Plaats: Generaal Spoorkazerne, Leuvenumseweg 88, Ermelo.
3. Programma:
a. 09.45 – 10.30 uur : Ontvangst gasten en reünisten.
b. 10.30
uur : Welkomstwoord door de vz.
c. 10.45 – 12.30 uur : Algemene Ledenvergadering (ALV)
d. 10.45 – 13.00 uur : Reünie voor degenen die niet deelnemen aan de ALV.
e. 13.00 – 14.00 uur : Rijstmaaltijd.
f. 14.00 – 16.30 uur
: Voortzetting reünie.
g. 16.30
uur : Bar gesloten, afsluiting reünie.
h. 16.45
uur : De kazerne hebben verlaten.
4. Aanmelden voor de reünie:
Door uiterlijk 1 september 2016 het antwoordformulier (Bijlage A) ingevuld
terug te sturen.
5. Bewegwijzering: Volg de bewegwijzering vanaf de ingang van de kazerne tot
aan de parkeerplaats dicht bij het gebouw waar de reünie gehouden wordt.
ATTENTIE
Voor deelname aan de evenementen geldt de datum die hierboven bij ieder
evenement is genoemd. Indien u voornemens bent om aan meerdere evenementen deel te nemen, verzoek ik u dit direct op het formulier aan te geven.
Maak voor u zelf een kopie van de aanmelding.
Als u ook aan het defilé in Wageningen wilt deelnemen, geldt als uiterste datum
van inzending voor ALLE evenementen 25 januari (m.u.v. de NLVD) , omdat de
vereniging voor 1februari de deelname met een detachement aan het defilé in Wageningen
aan het Nationaal Comité Capitulaties 1945 Wageningen moet doorgeven.
OPROEP
Geef adreswijzigingen (inclusief telefoonnummer en e-mail adres) door aan
Toine van der Vloet, onze ledenadministrateur. E-mail: toineruth@gmail.com
Voorts kunt u uw jaarlijkse donatie overmaken op rekening: NL 38 INGB 00059 85 109
t.n.v. Vereniging Oud Leden 1(NL)UNSignalbn te Oss o.v.v. donatie 2016.
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Het bestuur

Bijlage A

Volgorde van binnenkomst aanmelding Ridderzaal: ….
AANMELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN 2016

Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Tfn nummer
E-mail
Nummer
veteranenpas
Ere-couloir 4 mei
Ereveld Loenen
Wageningen 5 mei
Veteranendag
Regiment
Vbdtroepen +
herdenking op
19 mei
Nederlandse
Veteranendag
zaterdag 25 juni
Ere-couloir
Prinsjesdag 20
september
Reünie en ALV op
10 september

0

-

mbl: 06@

Ja/nee
Ja/nee
Ja/nee
partner: ja/nee vrij vervoer: ja/nee (max 2) of
eigen vervoer: ja/nee
parkeerkaart: ja/nee
Ja/nee
partner: ja/nee

Defilé:
Digitaal aanmelden voor 1 april bij het VP *
Medalparade: ja/nee
Ridderzaal:
ja/nee
partner: ja/nee
vrij vervoer: ja/nee
aantal:
(max 2)
Ja/nee
vrij vervoer: ja/nee
Reünie
ALV:

ja/nee
ja/nee

partner: ja/nee

NB. Doorhalen wat NIET van toepassing is
Voor deelname aan het defilé, de Medalparade, Ridderzaal, Ere-couloirs moet het
nummer van de veteranenpas worden doorgegeven.
Indien u zich heeft opgegeven voor de Ridderzaal of deelname aan de Medalparade,
kunt u NIET deelnemen aan het defilé. Het tijdschema is zodanig dat
combineren niet mogelijk is.
* Voor het aanmelden voor het defilé op de NLVD (vanaf februari 2016) volgt nadere
informatie via de website en onze facebook pagina
Het aanmeldingsformulier opsturen of mailen naar:
Ben Nijhuis
Repelweg 53
5261 SW Vught
Tfn: 073-6561264
E-mail: nijhuis1@ziggo.nl

4

