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Onze VVRvH activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het V-Fonds met middelen 
uit de BankGiro Loterij en de Lotto. Uw deelname aan deze loterijen wordt daarom van harte aanbevolen. 
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Bij beantwoording datum, onze 
referentie en onderwerp 
vermelden. UITNODIGING 

ALGEMEEN 

Hierbij wordt u namens de bgen J.R. Swillens, de kolonel bd P. van der Sar en W. 
de Wolf (voorzitter van de Vereniging Veteranen Regiment van Heutsz, VVRvH) 
uitgenodigd voor een reünie te houden op vrijdag 20 april 2018. 

De VVRvH organiseert tijdens de traditieweek een gecombineerde reünie voor al het 
personeel van de Battle Groepen (BGn) 1 en 8, inclusief eenheden van 12 Infbat 
(AASLT) RvH die in de periode 2006-2010 met andere eenheden (BGn 2, 5, 7 en 9) 
naar Uruzgan zijn uitgezonden. Ook wordt voor de BGn 1 en 8 al het toegevoegd 
personeel (niet-Van-Heutszers) uitgenodigd. 

Het is niet eenvoudig gebleken om een actueel adressenbestand bij te houden, o.a. 
na dienstverlating. Wij zouden het op prijs stellen als u via de sociale media zeker 
stelt dat deze uitnodiging ook uw naaste vrienden uit BG- 1 en/of 8 (BGn 2, 5, 7 en 
9) bereikt.  Ondanks onze zorgvuldige voorbereidingen is het mogelijk dat u deze 
uitnodiging onterecht ontvangt. Onze excuses daarvoor. Om herhaling in de 
toekomst te voorkomen zou u ons helpen door contact op te nemen met onze 
secretaris via secretaris@vvrvh.nl waarbij u aangeeft in welke periode u tot welke 
missie u behoorde zodat wij onze adressenbestanden kunnen bijwerken en u in de 
toekomst niet opnieuw ten onrechte wordt uitgenodigd. 

DATUM 

De reünie zal plaatsvinden op vrijdag 20 april 2018 op de Oranjekazerne in 
Schaarsbergen. 
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PROGRAMMA: 

14.00 uur: Ontvangst in Ooster – Wester kantine met koffie en cake 
15.00 uur: Appel op de regimentsappelplaats  
15.30 uur: Gezellig samenzijn 
17.00 uur: Rijstmaaltijd 
18.30 uur: Einde reünie 

OPGAVE 

Wilt u aan deze reünie deelnemen, ga dan naar de website van de VVRvH: 
www.vvrvh.nl  Hier vindt u op de homepage aanwijzingen om u op te geven voor 
deze reünie. N.B. Opgave is uitsluitend mogelijk via deze website uiterlijk tot 12 april 
2018. 

U wordt bij opgave voor de reünie als eerste verzocht u te registreren als lid van de 
VVRvH. Dit is en blijft een gratis lidmaatschap. Als vereniging zijn wij wettelijk 
verplicht een ledenlijst bij te houden. Het bestuur is zich bewust van het gestelde in 
de Wet Bescherming Persoonsinformatie en houdt zich daar aan. Op onze website 
treft u een toelichting onder de link “Privacy beleid”. 

KOSTEN 

De kosten bedragen € 10.- per deelnemer. U dient dit bedrag over te maken op de 
ING-rekening NL42 INGB 0006 0558 47 van de VVRvH onder vermelding van 
reünie BGn. Uw opgave is pas definitief als uw bijdrage op de ING-rekening van de 
VVRvH is bijgeschreven. Er vindt geen restitutie plaats als u onverhoopt van 
deelname afziet. 

REISKOSTEN EN TRANSPORT 

Niet-actief diende militairen kunnen, mits u zich heeft aangemeld bij het Veteranen 
Instituut via www.veteraneninstituut.nl, voor die dag een gratis vervoerbewijs voor 
het openbaar vervoer verkrijgen. 

Komt u met eigen vervoer, stel dan uw navigatiesysteem in op Clement van 
Maasdijklaan 5a | 6816 TW | Schaarsbergen. Volg op de Oranjekazerne de 
bewegwijzeringsborden en de instructies van de parkeerwachten 

LEGITIMATIE 

Op de dag van de reünie ligt er een deelnemerslijst bij de wacht. Zorg ervoor dat u 
zich kunt legitimeren door middel van een geldig legitimatiebewijs. Actief dienende 
veteranen krijgen op de gebruikelijke wijze toegang met hun defensiepas. 

VOEDING 

Hebt u dieetwensen, dan kunt u dit aangeven via secretaris@vvrvh.nl. 

LEGERING 

Er is niet voorzien in legering. 
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TENUE 

Burger (ook voor actief-dienende). 

 

VETERANANZORG 

I.h.k.v. zorg voor onze veteranen zijn Nuldelijnsondersteuners aanwezig (NOS).  

TOT SLOT 

Mocht u er geen prijs opstellen om in de toekomst nog uitgenodigd te worden voor 
een reünie of anderszins, dan kunt u dit aangeven via secretaris@vvrvh.nl. U zult 
dan geen post meer van ons ontvangen. 

Meer informatie en de laatste stand van zaken vindt u op onze website: 
www.vvrvh.nl. 

 

Met vriendelijke groet, de reüniecommissie, 

 

Bgenl  J.R. Swillens  

Kol bd  P. v.d. Sar  

Lkol (R) bd W.T. de Wolf   

 


