Regeling Reüniefaciliteiten VVPRV
Refertes:
1. Regeling Reüniefaciliteiten veteranen, oorlogs- en dienstslachtoffers en postactieven
van Ministerie van Defensie, versie 20190326
2. Subsidierichtlijnen Vfonds
3. Intentieverklaring 2019-2021 Vfonds en Veteranen Platform (VP) 14 december 2018
4. GORK KL EWZ-VBB Veteranendocument 1.4 (concept juli 2019)
Bijlagen:
1. Aanvraagformulier Reüniefaciliteiten VVPRV
2. Evaluatieformulier ten behoeve van het Vfonds
3. Activiteiten bestuur VVPRV (alleen intern bestuur VVPRV)
Deze regeling geldt voor alle reünieverbanden die een relatie hebben met (voormalige)
eenheden van de verbindingsdienst, inclusief uitzendeenheden. Het bestuur van de
VVPRV vindt het belangrijk dat (oud-)collega’s elkaar kunnen ontmoeten en hun
ervaringen kunnen delen. Om dit doel te behalen bestaan er diverse (financiële)
regelingen binnen Defensie en het Vfonds welke beschikbaar gesteld kunnen worden aan
de diverse reünieverbanden door tussenkomst van de VVPRV. In dit document
beschrijven wij de wijze waarop een reünieverband aanspraak kan maken op een
financiële bijdrage en de voorwaarden waaraan moet worden voldaan.
1. Begrippen
1.1. Reünie
Een bijeenkomst of activiteit van leden van een reünieverband van veteranen,
oorlog- & dienstslachtoffers of postactieven, eventueel samen met andere
doelgroepen, gericht op het delen van ervaringen en het in stand houden van
betrekkingen.
1.2. Reünieverband
Een rechtspersoon met aantoonbare achterban van veteranen, oorlogs- en
dienstslachtoffers of postactieven ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel, die als doel heeft om de onderlinge contacten tussen de leden dan
wel de contacten tussen de leden en het actieve defensiepersoneel te bevorderen
en te onderhouden. Onder reünieverband wordt tevens begrepen een
belangenvereniging van overheidspersoneel die is aangesloten bij een centrale
van overheidspersoneel als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Besluit
georganiseerd overleg sector Defensie.
1.3. Veteraan
Zie Veteranenwet art 1c.
1.4. Rechthebbenden
Veteranen, oorlog- & dienstslachtoffers of postactieven die deel uitmaken van een
in een reünieregister ingeschreven reünieverband (VVPRV) of leden van een
belangenvereniging. Dit geldt ook voor een begeleider, indien zij om sociaalmedische redenen niet zelfstandig naar een reünie kunnen reizen of deze
bijwonen.
2. Reünie
2.1. Met deze regeling wordt beoogd de contacten tussen leden van een reünieverband
en actieve militairen en burgerlijke ambtenaren van Defensie van dezelfde
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eenheid of van hetzelfde onderdeel of met dezelfde uitzendervaring, met
faciliteiten te ondersteunen en de binding met Defensie vorm te geven.
2.2. Rechthebbenden die een reünie bijwonen/organiseren kunnen éénmalig een
subsidie op jaarbasis ontvangen van het Ministerie van Defensie door tussenkomst
van de VVPRV.
2.3. Leden van de VVPRV kunnen ook gebruik maken van de subsidieregeling van het
Vfonds op jaarbasis, door tussenkomst van de VVPRV.
3. Subsidies Ministerie van Defensie en Vfonds
3.1. Uitgangspunt is dat de reünist ook een eigen bijdrage betaalt voor deelname aan
de reünie.
3.2. De genoemde bijdragen zijn de maximale bijdragen die jaarlijks worden
vastgesteld en ter beschikking kunnen worden gesteld per lid van de VVPRV ten
behoeve van reünieactiviteiten. In 2020 zijn de bedragen als volgt:
3.2.1. Vanuit Defensie € 19,00 per veteraan, postactieve militair, actieve militair,
burgermedewerker van Defensie en begeleider (geen partner), mits lid van
de VVPRV;
3.2.2. Vanuit het Vfonds € 12,50 per veteraan, mits lid van de VVPRV, en – indien
van toepassing - € 15,00 voor zijn/haar partner.
4. Voorwaarden subsidieregeling reünie via de VVPRV
4.1. Deelnemers aan de reünie zijn veteraan en/of postactief en lid van de VVPRV.
Daartoe dient een namenlijst te worden aangeleverd die alleen gebruikt wordt ter
controle of men lid is.
4.2. De reünie vindt bij voorkeur plaats op een Defensielocatie.
4.3. De organisator vraagt middels het formulier “Reüniefaciliteiten VVPRV” subsidie
aan via het bestuur van de VVPRV.
4.4. De organisator van de reünie moet rekening houden met controle door de subsidie
verstrekkende instanties, eventueel teveel ontvangen subsidies dienen
teruggestort te worden.
4.5. Het Vfonds verwacht van de aanvrager het volgende:
4.5.1. Bij publicaties, bijvoorbeeld de uitnodiging, dient het logo van het Vfonds
te worden opgenomen en het Vfonds te worden genoemd als
medefinancier;
4.5.2. Er is promotiemateriaal van het Vfonds beschikbaar om uit te delen bij de
reünie;
4.5.3. Na afloop dient een evaluatieformulier te worden ingevuld
4.6. De subsidieaanvraag dient ten minste 3 maanden van tevoren digitaal
aangeboden te worden bij penningmeester@vvprv.nl. U ontvangt hiervan een
ontvangstbevestiging. Deze ontvangstbevestiging is geen bewijs van toekenning
van de subsidie. Zodra de subsidie is toegekend zal de aanvrager hierover worden
geïnformeerd.
4.7. Na de reünie dient een verantwoording te worden opgestuurd naar het bestuur
van de VVPRV. De verantwoording gaat in de vorm van een evaluatieformulier
zoals weergegeven in bijlage 2.
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Bijlage 1
Aanvraagformulier Reüniefaciliteiten VVPRV

Reüniefaciliteiten VVPRV
Datum reünie
Reünie eenheid en/of samenstelling
Defensielocatie reünie

Reeds toestemming:
ja / nee

Andere locatie
Aantal leden VVPRV

(namenlijst toevoegen)

Aantal actieve militairen
Aantal burgermedewerkers
Aantal partners
Aantal begeleiders veteranen
Organisator

Naam
Rang
Emailadres
Telefoonnummer

Zijn sommige beoogde reünisten nog geen lid van de VVPRV, dan kunnen ze, indien zij
aan de criteria voldoen, lid worden van de VVPRV. Het aanmeldingsformulier vindt u op
deze website of is te verkrijgen bij de ledenadministratie (ledenadministratie@vvprv.nl).
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Bijlage 2
Evaluatieformulier ten behoeve van het Vfonds
Reünie
Datum reünie
Locatie reünie
Aantal deelnemende veteranen
Aantal deelnemende partners
Totale kosten van de reünie
Hoe zijn de kosten gefinancierd

Communicatie
Welke publicitaire aandacht heeft de reünie gegenereerd? (bijvoorbeeld in de
media, Facebook, website, enz.)

Hoe is het Vfonds zichtbaar geweest in publiciteit rondom de reünie?

Heeft u promotiemateriaal van het Vfonds uitgedeeld?
□ Nee, want

□ Ja, namelijk:

Bijlagen (voor zover mogelijk)
□ Staat van baten en lasten en een balans behorende bij de reünie
□ Foto’s van de reünie
□ Voorbeelden communicatie uitingen (uitnodiging, programma etc.)
□ Artikelen uit (digitale) lokale, regionale en/of landelijke media
□ Eventuele reacties via de sociale media
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