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Voorwoord.
Na al die jaren je Opleidingsgenoten en of Marinematen van
vroeger weer terug te zien – wie speelt er niet met die
gedachte?- En laten we wel wezen: daarom heb je, je toch
aangemeld op? www.gsmkr-tpmkr-wdw.nl, via de secretaris.
Dankzij deze website en de eerste nieuwsbrief naar u toe heeft
er zich al een gezamenlijke reünie plaatsgevonden.
Wij hebben vele positieve geluiden ontvangen van deze eerste
gezamenlijke reünie.
Enthousiaste Marine- en burgermedegenoten vertelden elkaar
over hun ervaringen.
Wat er leuk was, wat er minder goed ging, waar ze aan hadden
moeten denken en wat er gelukkig zoal toch nog goed afliep.
De Marine en Marine burgers bouwden een sterke band op
tijdens hun actieve dienst. Die band blijft bij velen van ons na
hun diensttijd of met pensioen nog te bestaan.
Defensie biedt deze Post Actieven (PA) en Veteranen de
mogelijkheid elkaar te ontmoeten op reünies. De Defensie stelt
hiervoor voorwaarden aan en geld beschikbaar, zie verder voor
uitvoerige uitleg in deze nieuwsbrief.
Daardoor is onze financiële bijdrage aan het organiseren van de
reünie, maar vooral ook in de voorbereiding en, niet te vergeten
“De rijstafel” redelijk betaalbaar.
Daarbij wil ik “als Gsmkr” opmerken dat het samengaan met de
dienstgroep Torpedomaker en WDW een gouden greep is
geweest.
Wij zien elkaar in 2017.
Uw voorzitter, Jaap Koudijs
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Nog even enige uitleg over de regelgeving:

Lees dit AUB goed!

In Juni dit jaar heeft onze secretaris aan alle leden via de bij ons bekende E mail adressen gevraagd om uw
gegevens over de diensttijd en laatste rang te verstrekken.
Velen hebben daar snel op gereageerd en aan dit verzoek voldaan, dank daarvoor.
Maar een aantal van u heeft dit (helaas) nog niet gedaan.
Wij begrijpen dat velen nu denken, waar is dit nu allemaal voor nodig en ….. mag ik nu nog wel naar deze
reünies blijven gaan.
In deze nieuwsbrief zullen wij proberen op deze vragen een antwoord te geven.
Door het steeds strenger hanteren van de regelgeving door de Defensieorganisatie CZSK (voor velen bekend als
CZM) moeten wij aantonen dat onze leden aan deze regelgeving voldoen.
Voor deze leden krijgen wij een certificaat van de Defensieorganisatie en kunnen wij een bijdrage in de kosten
krijgen voor het houden van een reünie en zodoende onze reünies betaalbaar houden.
Ons certificaat is op 1 januari 2016 verlopen en niet verlengd om reden dat wij geen lijst met correcte gegevens
hebben kunnen aanleveren voor de verlenging hiervan.
Op zich is dit voor ons niet zo heel dramatisch omdat wij onze reünie tweejaarlijks houden en de volgende
reünie gepland staat voor 18 oktober 2017.
Na het zomerverlof van 2016 wordt door CZSK de nieuwe begroting van 2017 gemaakt en is het voor ons van
belang om zoveel mogelijk leden die aan de regelgeving voldoen op deze lijst aan te kunnen leveren om
zodoende ons certificaat voor 2017 veilig te kunnen stellen.
Voor de leden die aan deze regelgeving voldoen, en waar wij de diensttijdgegevens van aan kunnen leveren , is
er niets aan de hand en zal de Defensieorganisatie gewoon het zogenaamde reünie-certificaat verstrekken.
Voor de leden die niet aan de regelgeving voldoen, wordt het iets lastiger.
Voor alle duidelijkheid: Dit zijn dus de leden die minder dan 12 jaar als militair hebben gediend en ook niet
als burger medewerker na het verlaten van de dienst nog een aantal jaren bij defensie hebben gewerkt.
Deze leden, veelal trouwe bezoekers van onze reünies, zijn uiteraard nog steeds welkom bij onze reünies.
Echter voor deze leden zal de eigen bijdrage mogelijk wat hoger uitvallen.
Hoe hoog deze eigen bijdrage zal worden zal worden is op dit moment nog niet te bepalen, maar wij doen ons
best om deze zo laag mogelijk te houden.
Het lidmaatschap van onze reünievereniging is nog steeds gratis en dat willen wij ook zo houden.
De eigen bijdrage die wij van onze leden vragen voor een reünie, is nog steeds laag.
Er zijn reünieverenigingen die hun reünie op andere locaties moeten houden die een veel hogere bijdrage aan
de deelnemers vragen.
Helaas hebben enkele leden na het verzoek om hun diensttijdgegevens te verstrekken mogelijk gedacht dat zij,
door het niet voldoen aan de regelgeving, niet meer welkom waren op onze reünies, hun lidmaatschap
beëindigd.
Misschien wat voorbarig en kort door de bocht.
Dit betreuren wij maar goed, onze vereniging kent geen lidmaatschapsgeld en wij als bestuur doen nog steeds
ons best voor u om de Reünies te blijven organiseren.
Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief of over de regelgeving nog vragen, stel deze dan via
info@gsmkr-tpmkr-wdw.nl
Hopelijk tot ziens op 18 oktober 2017
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Aan onze (ex) collega’s WDW.
Beste WDWers,
Voor velen van u is het ook zover gekomen dat het moment van het FLO was aangebroken en u de Koninklijke
Marine hebt mogen (of moeten) verlaten.
Voor een aantal van u misschien een opluchting gezien de vele veranderingen, reorganisaties en teleurstellingen
die u hebt mee moeten maken.
Anderen vinden het jammer en kijken met plezier op hun diensttijd terug.
Omdat uw dienstgroep, de WDW die is ontstaan uit de samenvoeging van de Geschutmaker en de
Torpedomaker geen reünievereniging kent, vinden wij dat u ook in de gelegenheid moet zijn om uw oude
collega’s waar u toch ook leuke of misschien minder leuke herinneringen mee deelt te kunnen ontmoeten.
Uiteindelijk hebben wij toch met z’n allen samen gewerkt of gevaren en zijn er best wel leuke herinneringen om
eens op te halen bij een biertje en een heerlijke rijsthap. Hiervoor is onze reünievereniging een prima plek.
Een aantal ex WDWers hebben wij al mogen verwelkomen op onze eerste gezamenlijke reünie van 2015.
Helaas hebben wij geen adresgegevens van alle oud WDWers en de Kon. Marine. verstrekt deze ook niet.
Daarom ons verzoek,
Als u een oud collega WDW kent en u heeft nog contact met hem of haar, vertel dan over onze reünievereniging
en laat hij of zij contact met ons opnemen via info@gsmkr-tpmkr-wdw.nl
Het lidmaatschap van onze reünievereniging is gratis.
Naam, adres, telefoonnummer registratie- of peoplesoftnummer eindrang en diensttijdgegevens
alsmede opgave of u veteraan bent zijn voldoende.
Misschien zien wij elkaar op onze volgende reunie.

Wist u dat:
Soms zijn er collega’s die oud collega’s zoeken of mee in contact willen komen.
Als het dienstvakgenoten zijn is het mogelijk dat wij als reünie vereniging iets voor u kunnen betekenen.
Maar als het om andere dienstvakken gaat , iemand waar u mee gevaren heeft of anders, wordt het wat lastiger
om die persoon te vinden.
Via de social media zoals Facebook zijn er een aantal groepen waar u zich kunt aanmelden en waar u wellicht
een oproep kunt doen als u een oud collega zoekt.
Denk hierbij aan de Faceboekpagina’s van bijvoorbeeld:
Oud collega’s / Marine habla / De Bakstafel / Marine / Hr.Ms. De zeven Provinciën C802 / De oude Naut enz.
Ook zijn er pagina’s op het internet zoals www.marinematen.com en www.dutchfleet.nl waar u heel veel
informatie en oude foto’s kunt vinden
Dit is nog maar een kleine opsomming van de vele mogelijkheden die er zijn om oud collega’s te zoeken.
Misschien een idee voor een regenachtige dag.
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Postactievenpas en andere faciliteiten postactieven.
Defensie respecteert, erkent en waardeert de inzet van postactieven. Daarom biedt Defensie hen verschillende
faciliteiten.
Denk daarbij aan:
 de postactievenpas;
 reüniefaciliteiten.
Postactievenpas
De postactievenpas is voor postactieven van Defensie, het biedt hen herkenbaarheid en erkenning.
Wie in het bezit is van een veteranenpas of dienstslachtofferpas komt niet in aanmerking voor een
postactievenpas.
Dienstslachtoffers kunnen kiezen tussen een dienstslachtofferpas of postactievenpas.
Postactievenpas is geen toegangspas
De postactievenpas is geen toegangspas voor een Defensieterrein. Daarvoor heeft u een geldig
legitimatiebewijs nodig. In combinatie met de postactievenpas ontvangt de oudgediende een bezoekerskaart.
Met deze kaart krijgt de bezoeker toegang tot algemene ruimtes op de Defensielocatie, zoals bedrijfskantines
en sportaccommodaties.
Reünies
Erkende organisaties van oud-medewerkers mogen periodiek een reünie houden en gebruikmaken van
faciliteiten van Defensie. Dit staat in de Regeling reüniefaciliteiten veteranen, oorlogs- en dienstslachtoffers en
postactieven.
Bron: https://www.defensie.nl/onderwerpen/postactieven/inhoud/pas
Via deze webpagina van Defensie kunt u een formulier downloaden en deze postactieven pas aanvragen.

Volgende reunie:
Deze zal worden gehouden op

18

Oktober 2017

Contactgegevens
Secretaris Reünievereniging GSMKR-TPMKRWDW
John van den Nieuwenhuijzen
Doorzwin 4103
1788 NM Julianadorp
E-mail: info@gsmkr-tpmkr-wdw.nl
Website: www.gsmkr-tpmkr-wdw.nl

Meer hierover wordt medegedeeld via onze website.
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