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Beste Vredesmissieveteraan,

De eerste helft van het jaar 2018 zit er alweer op. De drukke periode van Herdenkingen,
Nationale en vele regionale veteranendagen ligt weer achter ons en de vakanties zijn
begonnen.
In het eerste deel van dit jaar zijn er weer meerdere activiteiten geweest waaraan u heeft
kunnen deelnemen. Als eerste noemen we dan de Reünie en de Algemene
ledenvergadering op 24 maart. Het aantal aanmeldingen was wederom hoger dan de
voorgaande jaren. Helaas heeft een aantal leden, met een zeer goede reden, op het laatste
moment moeten afzeggen maar desondanks was het aantal deelnemers weer groter dan
andere jaren.

Stilstaan bij de overleden leden. Kolonel Siemensma namens P-CLSK Nieuwe voorzitter links, nieuwe
penningmeester rechts

De ALV verliep vlot. De, volgens het reglement van aftreden, aftredend voorzitter de heer
Harrie De Ruyter, was niet herkiesbaar. Het bestuur heeft zelf naar een opvolger
uitgekeken en de heer Gerrit Hut bereid gevonden deze taak op zich te nemen. Hij werd
per acclamatie door de vergadering gekozen. Interim penningmeester, de heer Alex van
Ginkel werd, eveneens per acclamatie, voor de periode van 1 jaar gekozen.

Presentatie van de heer Henk Kauffman Muzikale ondersteuning door
Erwin Hardenberg

Na de ALV was het woord aan de heer Henk Kauffman. Hij gaf een boeiende presentatie
over de 1ste generatie veteranen met als thema:”wat hebben die voor ons betekend”. Uit
zijn betoog bleek dat wij de veteranenwet en de veteranenzorg in zijn huidige vorm voor
een groot deel te danken hebben aan de inspanningen van deze veteranen(verenigingen).
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Namens PCLSK richtte kolonel Saskia Siemensma het woord tot de Reünisten.
Vervolgens werd de Reünie gelardeerd met een wederom voortreffelijk Indisch buffet en
een nieuwtje. De muzikale omlijsting werd verzorgd door Erwin Hardenberg, die live gitaar
speelde en zong. De gezellige achtergrondmuziek was van positieve invloed op de sfeer en
ontlokte zelfs een reünist om ook het podium te bestijgen en mee te zingen. Het was weer
erg gezellig in De Kumpulan. Tegen 15.30 uur liep dit geslaagde evenement ten einde en
keerde iedereen tevreden huiswaarts.
Voor volgend jaar (2019) is alvast de datum vastgelegd. U kunt in uw agenda zaterdag 30
maart noteren. De uitnodiging voor de Ledenvergadering en Reünie zal u tijdig worden
toegestuurd.

Op 26 april werd de Sunset March gelopen. Het initiatief kwam van het CLSK en de
VmVKLu werd van harte uitgenodigd om deel te nemen. Zo’n 30 leden hebben de weg naar
Nijmegen gevonden om samen met de ca 40 actieve KLu Veteranen de oversteek te
maken. Na afloop was er een gezellig samenzijn onder der brug. Met dank aan Kapitein
Potters voor zijn inspanningen voor dit geslaagde evenement.

Een Eregroet bij het monument De Oversteek bij duisternis

Enige informatie omtrent de Waalcrossing Na afloop een gezellig samenzijn onder de brug

Het bestuur van de VmVKLu heeft besloten om de Sunset March een jaarlijks terugkerend
evenement te laten zijn. Gekozen is voor de oprichtingsdatum van onze vereniging. Dit
betekent dat voortaan ieder jaar op 18 november de gelegenheid er is om deel te nemen
aan dit eerbetoon aan de hier gesneuvelde Amerikaanse militairen. Natuurlijk krijgt u
vooraf daarvan tijdig bericht met de benodigde informatie. Meer informatie omtrent de
Sunset March kunt u vinden op de website, www.sunsetmarch.nl
Op 4 mei en 2 juli vonden respectievelijk de dodenherdenking en de viering van de
verjaardag van de Koninklijke Luchtmacht plaats op Soesterberg. Een behoorlijk aantal
Veteranen was hierbij aanwezig.



Laatste instructies MiLu detachement 4 mei Vaandelwacht treedt in 2 juli

Op 30 juni werd weer de Nationale Veteranendag in Den Haag gehouden. Het aantal
aanmeldingen voor deelname aan het defilé was nagenoeg gelijk aan verleden jaar. Helaas
waren er ook dit jaar een aantal Veteranen die zich op een niet complete manier hadden
aangemeld via het Veteranen Instituut (niet ver genoeg doorgeklikt) waardoor ze niet bij
de VmVKLu administratie bekend waren. Ook een aantal KLu Veteranen waren hierdoor
ingedeeld bij o.a. AVOM, VOMI, Individuelen KL of het Regiment Verbindingstroepen.
Uiteindelijk was er toch weer een behoorlijk detachement dat deelnam aan het defilé.
Daarnaast was een aantal KLu Veteranen aanwezig in de Ridderzaal.

Stilstaan direct na het defileerpunt Daarna weer netjes in de maat

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Op 25 mei jl. is bovengenoemde Verordening in werking getreden. U heeft middels uw
aanmeldingsformulier een aantal gegevens aan ons verstrekt die wij nodig hebben voor
onze ledenadministratie en alleen voor onze ledenadministratie. Middels bijgevoegde
bijlage (Privacy verklaring) geven wij u inzicht hoe wij met uw gegevens omgaan. Mocht u
bezwaar hebben tegen het een of ander kunt u in contact treden met de secretaris en er
zal dan in overleg aan een oplossing worden gewerkt.

Jaarlijkse bijdrage (contributie).
Eind mei heeft de penningmeester de automatische incasso ingediend bij de bank om de
contributie voor 2018 te innen. Hierbij waren weer een behoorlijk aantal storneringen (het
niet kunnen incasseren) te betreuren. De penningmeester treedt dan in contact met
betrokkenen en veelal blijkt dan dat het rekeningnummer is gewijzigd.
Het verzoek van de penningmeester is dan ook om hem in voorkomend geval te
informeren. Overigens geldt dit ook voor adreswijzigingen. Dat spaart veel tijd.
Tijdens de ALV in 2013 is de jaarlijkse bijdrage verhoogd van € 5,= naar € 7,50 met dien
verstande dat degenen die een machtiging tot automatische incasso hebben afgegeven een
korting ontvangen van € 2,50. Dit betekent dat zij die de jaarlijkse bijdrage zelf
overmaken, de contributie € 7,50 blijft. Gelieve bij het overmaken hiermee rekening te
houden.
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Veteranendag Koninklijke Luchtmacht 2018

Hiermee worden Klu-veteranen herinnerd aan de 26e Veteranendag KLu 2018, die dit jaar op woensdag
12 september a.s. wordt gehouden op de vliegbasis Eindhoven. Het thema is “Mijn Missie” , waarbij ook
veteranen in actieve dienst hun (recente) missie aan u zullen tonen. De inschrijving is een voor u
dezelfde procedure als vorige jaren. U meldt zich als volgt aan: Op de website van het
Veteraneninstituut klikt u door naar Mijn Vi via veteraneninstituut.nl/diensten/direct-regelen. Voor hen
die niet beschikken over internetmogelijkheden kunnen een beroep doen op het Veteranenloket,
telefoon: 088-3340000. De aanmelding geschiedt dus niet via de Coördinator Veteranen en Postactieven
CLSK maar via het Veteraneninstituut. Zie ook blad Checkpoint juni 2018, bladzijde 49 !

U kunt nu al inschrijven.
Voor houders van een veteranenpas stelt het Veteraneninstituut, in samenwerking met de Koninklijke
Luchtmacht, voor u en uw partner of begeleider, gratis NS-vervoersbewijzen 2e klas ter beschikking. Ik
wil expliciet aangeven dat de gratis NS-vervoerbewijzen gelden voor deze dag. Zij die op een later
tijdstip toch afzien van bezoek aan de Veteranendag KLu, maar wel in het bezit zijn van de gratis NS-
bewijzen worden verzocht deze te retourneren naar het VI of naar ondergetekende (adres, zie rechtsboven
op deze brief).
Nadere gegevens met betrekking tot het programma evenals de toegangsbescheiden worden u in
september a.s. vanuit VI toegezonden, mits ingeschreven uiteraard.

Ik spreek de hoop uit u op de Veteranendag KLu 2018 te mogen ontmoeten.

De Coördinator Veteranen en Postactieven CLSK

A.J.M. Potters
Kapitein

Ministerie van Defensie

Commando Luchtstrijdkrachten
CLSK/Kabinet/Protocol
Veteranen & Postactieven

Luchtmachtplein 1, Breda
MPC 92 A
Postbus 8762
4820 BB Breda
www.luchtmacht.nl

Contactpersoon
Kap A.J.M. Potters

Coördinator Veteranen en Postactieven

CLSK

T 076 544 71 34
MDTN *06 450 47134
AJM.Potters.01@mindef.nl

Onze referentie
Veteranendag Klu 2018
Bij beantwoording datum, onze referentie en

betreft vermelden.
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PRIVACY VERKLARING
Vredesmissie Veteranen Koninklijke Luchtmacht (VmVKLu) d.d. 01-06-2018

1. Inleiding. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in heel
Europa in werking getreden. De AVG is ontworpen om de privacywetgeving in heel Europa op
één lijn te brengen en is onder meer bedoeld om uw gegevens beter te beschermen en u op de
hoogte te brengen welke gegevens hoelang en voor welk doel worden bewaard. Hier onder is
dit voor de VmVKLu nader uitgewerkt.

2. Vestigingsplaats. De VmVKLu, gevestigd te 5831 KS Boxmeer, Sweelinck 46, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring VmVKLu.

3. Contactgegevens:
Website: http://www.vredesmissieveteranenklu.nl
Adres: Sweelinck 46, 5831KS Boxmeer
3.1. Functionaris Gegevensbescherming VmVKLu: Herman Janssen, tel:+31640469784;
email:vmvklu.secretariaat@gmail.com

4. Persoonsgegevens die wij verwerken. De VmVKLu verwerkt uw persoonsgegevens
doordat u gebruik maakt van onze diensten (uitnodigingen, jaarlijkse contributie en bijdragen
voor socials, evenementen, vergaderingen, vrijwillige inzet op verzoek Commandant) en/of
omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.
4.1. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voorletter en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer(s)
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Machtigingen (voor automatische incasso bij banken)
- Gegevens en beeldmateriaal over/van uw activiteiten (zie onze website)
4.2. Wij verwerken geen Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.
4.3. Onze website en/of dienst verzamelt geen gegevens over uw surfgedrag.

5. Met welk doel en op basis van welke grondslag gaat het bestuur VmVKLu
persoonsgegevens verwerken?
5.1. De VmVKLu verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling voor contributie en bijdrage evenementen.
- Verzenden van onze nieuwsbrief.
- Verzenden van uitnodigingen voor onze Reünie, evenementen, vergaderingen.
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren of voor vrijwillige inzet op verzoek.

6. Geautomatiseerde besluitvorming. VmVKLu neemt beperkt plaats op basis van
geautomatiseerde verwerkingen en besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor
personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -
systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van de VmVKLu) tussen zit.
Het betreft concreet het innen van incassomachtigingen voor jaarlijkse contributiebetalingen bij
de banken waarde leden zijn aangesloten.

7. Gebruikcomputerprogramma’s en systemen. De VmVKLu gebruikt de volgende
computerprogramma's of -systemen:
- MS Office Excel voor de Ledenadministratie. Zonder zo’n administratie kan de VmVKLu met
ruim 700 leden haar taak niet uitvoeren. Op een beveiligde computer/laptop, verbonden met
internet voor het verzenden van e-mails en poortlijsten, met een USB-stick voor back-up.
- Fix-it Hosting voor het website ontwerp en onderhoud (extern door oud-medewerker VI). De
VmVKLu heeft geen eigen ‘knowhow’ op dit gebied en kan anders geen website onderhouden.



- Een handmatige administratie voor de financiële administratie. Zonder zo’n administratie kan
de VmVKLu voor ruim 700 leden haar taak niet uitvoeren.
- IBANC (pay-collect-control software) voor automatische incasso handelingen. Verplicht voor
het innen van incasso’s.
- Microsoft Office en Google voor het ontvangen en verzenden van e-mails aan leden,
bestuursleden, webdesigner en Centrale Coördinator Postactieven & Veteranen KLu (CCVPKLu).
7.1. Het gebruik van deze computerprogramma’s heeft geen andere gevolgen voor de leden,
dan waarvoor het bedoeld is, nl. het doelmatig voeren van een verenigingsadministratie.

8. Bewaartermijnen. De persoonsgegevens van onze leden blijven tot 1 jaar na opzegging
bewaard in een ‘niet-leden’ bestand, Dit om spijtoptanten en administratieve fouten achteraf
makkelijk te kunnen corrigeren.

9. Delen van persoonsgegevens met derden.
9.1. De VmVKLu verkoopt geen gegevens aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.
9.2. Met de volgende instanties en om de volgende redenen worden uw persoonsgegevens
gedeeld.
- de CCVPKLu, voor aanmelding en afstemming met de Centrale Veteranen- en Postactieven
database (Archie) voor toekenning lidmaatschap en reüniefaciliteiten, postactieven
pasaanvragen, uitnodigingen en informatieverstrekking vanuit CLSK.
- de ING bank voor (via invulformulieren ondertekend door de aanvrager/lid) machtigingen voor
contributiebetalingen.
- de webdesigner die het op de website geplaatste beeldmateriaal bewaard op een computer.
9.3. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij voor 1 september
2018 een bewerkerovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens.
9.4. VmVKLu blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
9.5. VmVKLu gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
10.1. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VmVKLu en
heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt
indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of
een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie,
verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw
toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar onze
secretaris (vmvklu.secretariaat@gmail.com).

10.2. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zullen we uw
aanvraag met u , ter controle, terugkoppelen. We reageren zo snel mogelijk, doch binnen 1
maand, op uw verzoek. VmVKLu wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via
de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

11. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.
11.1. De VmVKLu neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze secretaris via
vmvklu.secretariaat@gmail.com

11.2. De persoonsgegevens in computersystemen zijn beveiligd met 1 of meerdere
wachtwoorden. Van de ledenadministratie in Excel wordt geregeld een back-up gemaakt.
Papieren documenten met persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard in een afgesloten kast
ter plaatse.

Het Bestuur VmVKLu,

Drs. G.F. Hut
Voorzitter


