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Voorwoord van de Voorzitter.
Beste leden van onze vereniging, hier is onze nieuwsbrief nummer 5.
In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan de gewijzigde regeling reüniefaciliteiten.
Via de FOVAM is ons gevraagd om u te informeren over het aanvragen van een postactieven- of een
veteranenpas.
Deze pas, kan de toegang tot een Defensie locatie vergemakkelijken.
Als bestuur hebben we ons ook gebogen over de vraag hoe houden we ons ledenbestand actueel en wat heeft
de AVG wetgeving voor een invloed op onze wijze van ledenadministratie.
Maar het mooiste nieuws is, dat ik u mag uitnodigen voor onze reünie op 16 oktober 2019 op de Marine
kazerne Erfprins.
Het bestuur gaat zich weer inzetten om er een gezellige dag van te maken met uw en onze oud collega’s .
Graag wil ik u uitnodigen om met enige regelmaat een kijkje te nemen op onze website http://www.gsmkrtpmkr-wdw.nl/ hier zullen wij zoveel mogelijk actuele informatie vermelden.
Tot ziens op 16 oktober,
Jaap Sneep
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Nieuws over de regeling reuniefaciliteiten.
Met de organisatie van onze reünies in de afgelopen jaren moesten we uitleggen dat er regels zijn die bepalen
wie er, als gewezen Koninklijke Marine medewerker, wel of geen recht heeft op een financiële bijdrage van
CZSK (Vroeger CZM).
Kortgeleden zijn de regels aangepast en kan er nu een veel grotere groep gebruik maken van de financiële
bijdrage vanuit CZSK.
Heeft u langer dan 6 jaar deel uitgemaakt van de Koninklijke Marine organisatie dan komt u in aanmerking
voor financiële bijdrage, mits u ook geregistreerd staat bij CZSK als lid van onze vereniging.
De penningmeester en de secretaris hebben onze ledenlijst aangepast en opgestuurd naar de afdeling bij CZSK
die daar over gaat.

Postactieven- of veteranenpas (Info van CZSK)
Ons is verzocht om onze leden te wijze op de mogelijkheid een postactieven- of veteranenpas aan te vragen,
daarmee is de status van de leden voor CZSK eenvoudig controleerbaar.
Als u in het bezit bent van zo’n pas kunnen problemen met de Defensie Beveiligingsorganisatie bij het
verkrijgen van toegang tot Defensie terreinen veelal worden voorkomen.
Wie zijn postactieven?
U bent postactief op het moment dat u Defensie verlaat. Dat kan als militair of burger zijn.
Hiervoor gelden wel enkele voorwaarden deze kunt u vinden op de website van Defensie (zie de link
hieronder).
De postactievenpas is een statuspas en kan door voormalig CZSK (vroeger CZM) medewerkers aangevraagd
worden bij de afdeling VP APZ. middels aanvraagformulier Dfe 069.
Via onderstaande link kunt u het aanvraag formulier downloaden en de invulinstructies op het formulier
volgen.
https://www.Defensie.nl/onderwerpen/postactieven/downloads/formulieren/2018/12/11/verstrekkingsformu
lier-postactievenpas
Via het internet kunt u ook het zoekwoord “dfe069”ingeven of indien u in de buurt van een kazerne woont het
formulier afhalen bij passenbureau van verschillende kazernes.
De Veteranenpas, deze wordt uitgegeven door het Veteraneninstituut in Doorn.
https://www.veteraneninstituut.nl/diensten/direct-regelen/aanvraagformulier-veteranenpas/
Een bijkomend voordeel van deze pas is dat de houder van de veteranenpas, naast een aantal voordelen,
jaarlijks twee gratis treinkaarten kan aanvragen om bijvoorbeeld een reünie te bezoeken.
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Ledenbestand (wijzigen gegevens) AVG
Ons ledenbestand:
Om een actueel en werkbaar leden bestand ( te verkrijgen en te houden,) hebben wij de onderstaande
spelregels bedacht.
Als oud collega kunt u op elk tijdstip kosteloos lid worden van onze vereniging, maar als we, na twee
gehouden reünies, niets van u gehoord hebben, sturen we u geen nieuwsbrief meer.
Uiteraard kunt u zich altijd weer opnieuw aanmelden.
Wanneer staat u in ons ledenbestand:
 U heeft deel genomen aan de reünie,
 U heeft zich afgemeld voor de reünie door het bestuur een mail te sturen,
 U heeft aangeven dat u onze nieuwsbrief wil ontvangen maar niet in staat bent om de reünie te
bezoeken,
Wanneer gaan wij uw gegevens verwijderen uit het ledenbestand:
 Als ons een bericht van overlijden bereikt,
 Als U vier jaar ( tweemaal een reünie) geen reactie heeft gestuurd naar het bestuur,
 Op uw eigen verzoek worden uw gegevens verwijderd uit het leden bestand,
Wanneer voegen wij u toe aan het ledenbestand:
 U meld zich aan voor de reünie via het aanmeldformulier op de web site,
 U meld zich aan om de nieuwsbrief te ontvangen,
Onze regels met betrekking tot de AVG kunt u vinden op onze website. Daar staan nog veel meer leuke
wetenswaardigheden en kunt u door het fotobestand bladeren.

Nieuwe leden:
Tegenwoordig krijgt men op een LOM dag een brief waarin elke militair kan aangeven of hij/zij lid wil worden
van de geregistreerde reünieverenigingen.
In deze brief dienen alle gegevens, die CZSK nodig heeft voor bepaling rechthebbenden, te worden
aangegeven. Deze brief komt dan terecht in de bak met PA-leden / rechthebbenden per reünie vereniging.
Via deze link
https://www.defensie.nl/onderwerpen/postactieven/downloads/formulieren/2017/01/11/registratieformuli
er-postactieven-koninklijke-marine kunt u deze brief downloaden en opsturen naar CZSK, op deze wijze
komen wij als reünie vereniging ook voor u in aanmerking voor de bijdrage in de kosten van een reünie.
Daarnaast kunt u zich ook bij ons aanmelden of informatie krijgen via een E-mailtje naar onze secretaris.

Eerstvolgende reunie:
Deze zal worden gehouden op:

Woensdag 16 oktober 2019.
De locatie is de Marine kazerne Erfprins in Den Helder.
U krijgt hierover bericht met verdere details op het bij ons
bekende E-mail adres.
Uiteraard komt dit ook op onze website te staan
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Contactgegevens:
Secretaris Reünievereniging
GSMKR-TPMKR-WDW
John van den Nieuwenhuijzen
Doorzwin 4103
1788 NM Julianadorp
E-mail: info@gsmkr-tpmkr-wdw.nl
Website: www.gsmkr-tpmkr-wdw.nl
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