
BESTUUR 
Het bestuur van de vereniging bestaat anno 2022/2023 uit: 

• Voorzitter: Heiko POSSEL     voorzitter@signalbn.nl  
• Secretaris:  Kees TAVERNE     secretaris@signalbn.nl  
• Penningmeester: Dick UITBEIJERSE    penningmeester@signalbn.nl  
• Algemeen lid: Dennis DIKKEN     algemeenlid@signalbn.nl  
• Coördinator NOS: Hans Peeters (tevens VVPRV-coördinator) (06-10563699) 

 

ERE-LEDEN 
 

De vereniging Oud-leden 1 (NL) UN Signal Battalion heeft het 
Erelidmaatschap toegekend aan: 

Joost VAN EIJNATTEN 

Op: 10 september 2016       

Wegens:  

als penningmeester van de vereniging vanaf 1998 tot 2015 op 
voortreffelijke wijze  de financiële administratie van de vereniging 
gevoerd.   Ondanks teruglopende donaties heeft hij altijd een sluitende 
begroting en   jaarrekening op de Algemene Leden Vergadering weten te 
presenteren. 
Zijn uitleg omtrent inkomsten en uitgaven gaven tijdens deze 
vergaderingen nooit  aanleiding tot vragen.   Ook kreeg hij altijd van de 
kascontrolecommissies  alle lof voor het gevoerde   financiële beleid. 

Frans RONDEL  

op: 23 september 2017 

Wegens: 

als voorzitter en secretaris van de vereniging vanaf 1994 t/m 2017 op 
voortreffelijke wijze de belangen van de vereniging behartigd. Met name 
zijn inspanningen binnen het Veteranen Platform hebben ertoe geleid 
dat een aantal voor de vereniging van belang zijnde zaken , zoals een 
goed veteranen registratie systeem, een nuldelijns hulporganisatie, het 
erkennen als veteraan van actief dienende militairen die op missie zijn 
uitgezonden geweest, het instellen van het gevechtsinsigne en een 
nieuwe Raamregeling Reüniefaciliteiten, konden worden gerealiseerd. 
Binnen het bestuur van de vereniging was hij vaak de stuwende kracht bij 
het voorbereiden van activiteiten.  
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Ben NIJHUIS    
 
Op: 29 september 2018 
 
Wegens: 
 de enthousiaste en stuwende wijze waarop hij de vereniging heeft 
ondersteund en vertegenwoordigd op diverse veteranenbijeenkomsten 
gedurende de afgelopen 25 jaar waarin de vereniging heeft bestaan en zo 
aanmerkelijk heeft bijgedragen aan de saamhorigheid en de 
(naams)bekendheid van jonge veteranen en onze vereniging.  
 

 

 

Toine VAN DER VLOET 

Op: 29 september 2018 

Wegens: 

de enthousiaste en stuwende wijze waarop hij de vereniging heeft 
ondersteund en vertegenwoordigd op diverse veteranenbijeenkomsten 
gedurende de afgelopen 25 jaar waarin de vereniging heeft bestaan en zo 
aanmerkelijk heeft bijgedragen aan de saamhorigheid en de 
(naams)bekendheid van jonge veteranen en onze vereniging.  

 

 

Hendrik KUIPER  

Op 24 september 2022 

Wegens:  

de enthousiaste en stuwende wijze waarop hij de vereniging heeft 
ondersteund en vertegenwoordigd op diverse veteranenbijeenkomsten 
gedurende de afgelopen 30 jaar waarin de vereniging heeft bestaan en 
zo aanmerkelijk heeft bijgedragen aan de saamhorigheid en de (naams) 
bekendheid van jonge veteranen en onze vereniging. 
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