Jubileumjaar 25 Jaar Transportbataljon
In 2017 is het 25 jaar geleden (1992) dat het 1e Nederlands-Belgisch VN Transportbataljon in het kader van een missie van de
Verenigde Naties - United Nations Protection Force (UNPROFOR) - is geformeerd en de eerste rotaties zijn vertrokken naar
Voormalig Joegoslavië. Dit feit willen de diverse veteranen verenigingen en het Regiment B&T niet onopgemerkt voorbij laten
gaan.
Om het jubileumjaar op te zetten en inhoud te geven hebben de Vereniging 1 (NL/BE) VN Transport Bataljon, de Vereniging
Veteranen 1 (NL/BE) VN TBat rotaties T2 t/m T6, de Veteranenvereniging Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen en
het Regiment B&T de krachten gebundeld. Op 6 oktober 2016, na de jaarlijkse Dodenherdenking Regiment B&T, is de
samenwerking formeel door alle partijen bevestigd, door de ondertekening van de intentieverklaring “Samenwerking
Jubileumjaar 25 jaar 1 (NL/BE) VN Transport Bataljon”.
Voor de overall organisatie van het Jubileumjaar is in onderling overleg een projectorganisatie opgezet. De projectmanager
is Luitenant-kolonel bd Sjaak van Zon, zelf UNPROFOR veteraan. De organisatie wordt verder gevuld met mensen uit alle
deelnemende organisaties. Per activiteit is een werkgroep verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering. Gedurende
het jubileumjaar zal in een zestal evenementen aandacht worden besteed aan het Transportbataljon en alle daaruit
voortgekomen logistieke eenheden. Die evenementen zijn als volgt:
•

•

•

•

•

•

8-9 april 2017:
Themaweekend Transportbataljon. In het kader van de Nationale Museumweek wordt aandacht gegeven aan de
opening van de nieuwe Historische Collectie B&T op de Dumoulinkazerne in Soesterberg. Speciale aandacht wordt
hierbij gegeven aan het Transportbataljon middels een static show, re-enactments en verschillene stands.
5 mei 2017:
Bevrijdingsdefilé Wageningen. Hierbij zal een detachement met Transportbat-veteranen uit alle deelnemende
organisaties meelopen in het defilé.
24 juni 2017:
Nederlandse Veteranendag. Tijdens Veteranendag wordt aandacht besteed aan het jubileum van het
Transportbataljon
2 september 2017:
Tijdens de jaarlijkse Nationale Indië Herdenking in Roermond zal het Regiment B&T samen met veteranen van het
Transportbataljon aangetreden staan om gevallen Indië-veteranen te herdenken. Dit mede in het kader van het
levend houden van de Indië-herdenking.
6 oktober 2017:
Jaarlijkse Dodenherdenking B&T op de Dumoulinkazerne te Soesterberg. De Dodenherdenking B&T zal dit keer in
het teken staan van alle Transportbatters die tijdens of na de missie zijn omgekomen.
14 oktober 2017:
Ter afsluiting van het Jubileumjaar 25 Jaar Transportbataljon zal een reünie worden georganiseerd op de
Legerplaats Stroe/Garderen. Hierbij zijn alle veteranen uit de doelgroep (zie onder) en hun partners welkom.

Het doel van het Jubileumjaar is Erkenning, Waardering & Zorg. Erkenning en waardering voor de inzet die de veteranen
van het Transportbataljon en alle daaruit voortgekomen eenheden hebben getoond, en zorg voor die veteranen die dat
nodig hebben. De doelgroep van het Jubileumjaar is als volgt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

alle veteranen van 1 (NL/BE) VN Transportbataljon
alle veteranen van 1 (NL) VN Support Command
alle veteranen van 1 (NL/BE) VN Logistiek- en Transportbataljon
alle veteranen van 1 (NL) Logistiek- en Transportbataljon IFOR
alle veteranen van 1 (NL) Logistiek Bataljon IFOR
alle veteranen van 1 (NL) PodCie
alle veteranen van LogBase Zulu (Zagreb)
alle veteranen van LogBase Sierra (Split)
alle veteranen van BH-Command
alle veteranen van Redeployment Commando
de echtgenoten/partners van alle bovengenoemde veteranen

Wij willen u graag verzoeken het Jubileumjaar 25 jaar Transportbataljon ruime bekendheid te geven onder uw leden, zodat
diegenen die tot bovenstaande doelgroep behoren mede van het Jubileumjaar 25 Jaar Transportbataljon en haar
activiteiten op de hoogte zijn en deel kunnen nemen.
Meer informatie is terug te vinden op de website van het Jubileumjaar: http://25jaartransportbataljon.org
Vragen kunt u stellen via het contactformulier op de website, of via een e-mail naar info@25jaartransportbataljon.org
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