
 

  

 
Vereniging Veteranen en Post actieve 

Opruimers Explosieven, Munitietechnici 

en Vuurwerkers (VOMV) 
 

 

 

  

           

Uitnodiging Reünie 
 
Op donderdag 03 november 2022 organiseert de Vereniging Veteranen en Post actieve Opruimers Explosieven, 
Munitietechnici en Vuurwerkers de jaarlijkse ledenvergadering en reünie, dit nog wel onder voorbehoud van COVID 
maatregelen. 
 
Gezien het succes van de reünie in de afgelopen jaren en het feit dat er in 2020 en 2021 geen doorgang was van de 
reünie  verwachten wij een grote opkomst van veteranen, oudgedienden, donateurs en actief dienenden en genodigden 
uit het werkveld van de explosieven opruiming en de munitietechniek.  
 
Wij hopen u te mogen verwelkomen om onder het genot van een drankje en een bescheiden maaltijd, weer oude 
verhalen op te halen en van gedachten te wisselen. Uiteraard is er ook de mogelijkheid om diverse presentaties te 
bekijken van alle nieuwe ontwikkelingen binnen de EODD en de Munitietechniek.  
 
Wilt u op het bijgaande inschrijfformulier aangeven of wij op uw komst mogen rekenen en of u aanwezig bent op de 
ledenvergadering. Graag ook reageren als u dit jaar niet komt zodat wij ons ledenbestand kunnen actualiseren. 
 
Mocht u nog iemand spreken die graag aanwezig wil zijn en tot de doelgroep behoort, dan graag het inschrijfformulier 
delen en/of de secretaris via de mail informeren. 
 
I.v.m. onze samenwerking met het Veteranen Instituut dienen wij ook een registratie bij te houden van diegene die als 
veteraan of postactief is aangemeld en geregistreerd. Graag dit ook vermelden op ons inschrijfformulier. 

 
Dit jaar houden wij een verkiezing tijdens de ledenvergadering conform het huishoudelijk reglement 
artikel 7. 
Wij zoeken nog vrijwilligers voor het bestuur, aanmelden via de secretaris. 
Er zijn al diverse nieuwe aanmeldingen en in de ledenvergadering zal dit jaar dan ook een verdeling 
gemaakt worden van de functies binnen het bestuur. 
 
Wij stellen het zeer op prijs het formulier uiterlijk 03 oktober 2022 van u retour te krijgen via de mail, per post of op de 
site (www.VOMV.nl ) en betaling van de eigen bijdrage van € 10,00 p.p. in de kosten op het hieronder aangegeven 

gironummer. 
 U kunt uw bijdrage overmaken op gironummer: NL23INGB 0006398405 t.n.v. de VOMV te Soesterberg, onder 
vermelding van Reünie 2022. 
Het is ook mogelijk om op de dag zelf te betalen, contant en met pin. In dit geval wel graag vooraf aanmelden. 
 
     
Ter informatie: -  09:30 uur, ontvangst in de hal van gebouw W1, koffie met cake in de kantine. 

- 10:00 uur, aanvang ledenvergadering vereniging VOMV. (agenda bijgevoegd) 
- 11.30 uur, herdenking met kranslegging en Signaal Taptoe bij het monument buiten voor geb. 

W1. 
- 12:15 uur, lunch. 
- Om ca. 13.00 uur wordt door de vz VOMV de reünie geopend (samen met Comm EODD). 
- Tussen 13:15 en 15:30 uur worden er op verschillende locaties demonstraties gegeven        

en kan men met elkaar samen zijn. 
- 16.30 uur, warme maaltijd. 
- 18.00 uur, einde reünie. 

 
Kranslegging, herdenking en Signaal Taptoe worden gehouden voor het stafgebouw W1 van de EODD bij het 
monument. 
 
Tenue:  
tijdens reünie: militairen DT1/tenue 3 (Batons) 
tijdens herdenkingsceremonie: militairen DT2/tenue 3a (model decoraties) 
burgers: gepaste kleding. 
 
Op deze dag worden er ook foto’s gemaakt die later op de site worden geplaatst, indien u niet wenst in het kader van 
AVG dat er eventueel een foto van u wordt gemaakt kunt u dit kenbaar maken, zo niet, dan gaan wij ervan uit dat hier 
tegen geen bezwaar is. 
Foto’s van deze bijeenkomst kunt u bekijken op onze site.   Internet: WWW.VOMV.NL   

 

 

 



 
 
 
Graag tot ziens op donderdag 3 november a.s.  
Namens de reüniecommissie 
(Elnt bd) P.J.S. Meijer 
Secretaris 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter informatie mbt registratie op aanmeldformulier Veteraan of Postactief: 
Graag dit aangeven op het aanmeldformulier. 
 
Regelgeving t.a.v. aanvragen ondersteuning vanuit het VI (veteranen Instituut). 
 
Met de aanpassing van de RRF in 2018 is een aantal wijzigingen opgetreden. 
 De meest in het oog springende zijn: 

- de verruiming van het begrip ‘veteranen’ met nu ook de actief dienende veteranen 
- de verruiming van de doelgroep postactieven door aanpassing van twaalf jaar naar zes jaar dat de 

gewezen militairen ten minste tot het beroeps- of reservepersoneel hebben behoord 
- het opheffen van de verplichting om de reünie te houden op een defensielocatie. 

 
Donateur: een donateur is bijvoorbeeld iemand die als werknemer binnen defensie werkzaam is (of is geweest) bij de 
EODD of binnen het munitiebedrijf maar niet is opgeleid tot EODer, munitietechnicus of vuurwerker, als begeleider mee 
komt met iemand die deelneemt aan de reünie maar bijv. slecht ter been is of als gast. 
Gasten worden uitgenodigd door de Comm. EODD of door het bestuur van de VOMV en de stichting GVEOD. 
Daarnaast worden ook de zoekbedrijven buiten defensie en een relatie hebben met de defensie/EODD uitgenodigd, en 
EODers uit internationale contacten. 

 
 

Bezoekadres: 
EODD 
Sergeant Majoor Scheickkazerne 
Zeisterspoor 12, 
3769 AP  Soesterberg. 
(tegenover Dumoulinkaz. nr 19) 

 

Voor contact over de reünie; 
(Elnt bd) Paul Meijer, 
iedere woensdag van 
10.00 - 12.00 uur 
Tel 06-10098697 
Mail: paulmeijer1960@live.nl 
 

Correspondentieadres: 
Vereniging Veteranen en Postactieve 
Opruimers Explosieven, 
Munitietechnici en Vuurwerkers  

p/a Sm Scheickkazerne 
Zeisterspoor 12, 3769 AP Soesterberg 
 
 
 



 

 

 

AANMELDINGSFORMULIER 
 

Voor de 24e reünie en ledenvergadering van de Vereniging Veteranen en Post actieve Opruimers Explosieven, 
Munitietechnici en Vuurwerkers op donderdag 3 november 2022 in Soesterberg. 

Gaarne vóór 03 oktober 2022, volledig ingevuld, retourneren. 

 
NAAM en Voorletters : 
         
ADRES   : 
  
POSTCODE  : 
 
WOONPLAATS  :  
 
TELEFOON  : 
 
Mail adres  : 
 
Veteraan  : Ja / Nee*   Postactief: Ja/Nee* Donateur: Ja/Nee* 
 
Neemt WEL / NIET * deel aan de ledenvergadering 2022 met partner/begeleider, aantal personen ….(max. 2) 

 
Neemt WEL / NIET * deel aan de reünie 2022 met partner/begeleider, aantal personen ……….(max. 2) 

 

Neemt NIET deel aan de reünie 2022 maar stelt wel/niet * prijs op het ontvangen van een uitnodiging  
in de toekomst.                       
 
Ik kom met partner/begeleid(st)er: 
 
NAAM en Voorletters :        M / V * 
 
ADRES   : 
 
POSTCODE  : 
 
WOONPLAATS  :  
 
TELEFOON  : 
 
VERVOER:  Ik kom met EIGEN / OPENBAAR*  vervoer en wil  WEL / NIET*  van het station worden opgehaald en 
teruggebracht. Vanaf 09.30 uur is vervoer aanwezig op het station Amersfoort tot 12.00 uur.  
Retour vanaf 16.00 uur t/m 18.00 uur.  
 
DIEET   : JA / NEE*  (bijzonderheden vermelden)__________________________ 

 
IK BEN MET UKW/GEPENSIONEERD EN AFKOMSTIG VAN: ________________________  
   
ACTIEF DIENEND BIJ / AFKOMSTIG VAN*          :__________________________________ 

 
CIVIEL ACTIEF EN AFKOMSTIG VAN          : __________________________________   
 
DONATEUR (evt. afkomstig van bedrijf)          : __________________________________   
  
 
Opgeven voor de reünie kan vóór 03 oktober 2022  

 
Op deze kazerne geldt een “rookverbod”, er is een ruimte aangegeven, waar roken is toegestaan. 

 
 
 
VOMV 
Sergeant majoor Scheickkazerne      
Zeisterspoor 12       
3769 AP Soesterberg.        Of mail dit formulier naar: paulmeijer1960@live.nl 

 
 
 
* doorhalen (of verwijderen) wat niet van toepassing is. 
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Agenda 
Algemene ledenvergadering VOMV  

03-11-2022 
 
 
 
Aanvang: 10:00 uur in de ontmoetingsruimte in gebouw W1.  
(exacte locatie in gebouw W1 wordt op de dag zelf bekend gemaakt.) 
 
 

1. Opening 
 
2. Mededeling voorzitter VOMV 
 
3. Verslag vorige vergadering 2019 
 
4. Ingekomen stukken 
 
5. Financieel verslag 2021 
 
6. Verkiezing voor het bestuur van de VOMV. 

 
I.v.m. groot verloop bestuursleden en nieuwe aanmeldingen voor het bestuur 
wordt hier uitgebreid bij stil gestaan. 

      (conform artikel 7 van huishoudelijk reglement) 
 
7. Ingekomen onderwerpen van de leden (kunnen voor de vergadering worden 

ingebracht) 
 
8. Datum volgende bijeenkomst en ledenvergadering 
 
9. Rondvraag  
 

10. Sluiting 
 
 
 
 
 
 
 
Mocht u onderwerpen bespreekbaar willen maken dan verzoeken wij u om deze vooraf 
schriftelijk of per mail te zenden aan de secretaris zodat wij ons hierop kunnen voorbereiden. 
Ook indien u zich beschikbaar wil stellen voor een bestuursfunctie. 
 
Mail: paulmeijer1960@live.nl of schriftelijk;  
 
VOMV  

Sm Scheickkazerne  
Zeisterspoor 12 
3769 AP Soesterberg. 
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Onderstaand een aantal artikelen van onze statuten met daarin omschreven het doel en de leden en 
donateurs van de VOMV. Daarnaast artikel 7 van het huishoudelijk reglement, rooster van aftreden. 
 
De complete statuten en huishoudelijk reglement staan op de site: www.VOMV.nl 
 
STATUTEN 
Naam en zetel 
Artikel 1 
1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Veteranen en Postactieve Opruimers 
    Explosieven, Munitietechnici en Vuurwerkers. 
2. Zij is gevestigd te Soesterberg, gemeente Soest. 
 
Doel 
Artikel 2 
1. Het doel van de vereniging is: 

 Het bevorderen van de saamhorigheid tussen de leden en het bevorderen en 
 onderhouden van contacten tussen enerzijds leden van de vereniging, bestaande uit 
 personen die werkzaam zijn geweest binnen een eenheid op het vakgebied explosieven 
 opruiming, munitietechniek en vuurwerkerij, ongeacht het krijgsmachtdeel waartoe de 
 eenheid behoort of heeft behoord en anderzijds militairen en burgermedewerkers in 
 actieve dienst van dezelfde eenheid of enig onderdeel daarvan, waar deze postactieven 
 en veteranen ooit hebben gediend. 
 

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: 
a. het jaarlijks organiseren van een reünie gerelateerd aan de oprichtingsdatum van de 
    Explosieven Opruiming Dienst; 
b. het sluiten en handhaven van een overeenkomst met de Stichting Geschiedkundige 
    Verzameling Explosieven Opruimings Dienst (hierna ook te noemen: "SGVEOD") voor 
    het bewaken van historische gedachtengoed en het onderhouden van nauwe 
    banden met de SGVEOD. 
 
Lidmaatschap 
Artikel 4 
1. Leden van de vereniging zijn diegene die kunnen worden gerekend tot de 'doelgroep' 
    zoals vastgelegd in artikel 2 eerste lid van deze statuten en als lid zijn toegelaten. 
2. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn 
    opgenomen. 
3. Het bestuur is verplicht een ieder die voldoet aan het bepaalde in artikel 2 eerste lid, 
    onmiddellijk als lid toe te laten tenzij betrokkene eerder als lid is geroyeerd. 
4. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging 
    worden verkregen. 
5. Toelating tot de vereniging kan door aanmelding bij het bestuur of voordracht door 
    derden, mits deze behoren tot de doelgroep genoemd in artikel 2 lid 1 van deze statuten. 

 
Donateurs 
Artikel 6 
1. Donateurs zijn zij, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten. Het bestuur is 
    bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te beëindigen. 
2. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, 
    waarvan de (minimum) omvang door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. 
3. Donateurs hebben uitsluitend het recht om de algemene ledenvergadering bij te wonen. 
    Zij hebben daarin geen stemrecht, maar wel het recht om het woord te voeren. 
 
Huishoudelijk reglement: 
Artikel 7 
(Ingevolge artikel 13, lid2, van de statuten) 
 
Rooster van aftreden 
Het rooster van aftreden is als volgt vastgesteld: 

 In 2014 en elke drie jaar daarna: voorzitter en 2e secretaris. 

 In 2015 en elke drie jaar daarna: secretaris. 2e penningmeester en bestuurslid zonder specifieke functie. 

 In 2017 en elke vier jaar later: penningmeester en vice-voorzitter. 

 Overige leden van het bestuur drie jaar na zitting nemend in het bestuur. 

http://www.vomv.nl/


 
 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
 
Op 25 mei jl. is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht geworden. Dit is de opvolger 
van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en is een stuk strenger. Niet alleen grote en kleine bedrijven, 
maar ook alle verenigingen, stichtingen, dus ook de VOMV moeten aan deze wetgeving voldoen. Zo moeten 
wij onder andere de reden aangeven welke gegevens wij van u (dus donateurs en leden) vastleggen en u 
moet ons daar toestemming voor geven. U moet deze gegevens te allen tijde kunnen wijzigen en wij moeten 
aangeven welke externe partijen hier gebruik van maken. Hieronder vindt u onze toelichting en wij menen 
als bestuur van de VOMV netjes te voldoen aan de nieuwe AVG. 
 
De AVG geldt vanaf 25 mei 2018 in de gehele Europese Unie. Omdat wij als VOMV ook 
‘gegevensverzamelingen’ hebben, geldt deze wet ook voor ons als Verening. 
In dit artikel beschrijven wij als VOMV wat we als op dit moment registreren en hoe wij dat doen. 
 
Op dit moment zijn er binnen de VOMV twee zogenaamde ‘verwerkingen’, waarin mogelijk uw persoonlijke 
informatie wordt vastgelegd. 
 
1. De donateur/leden-administratie wordt door de secretaris bijgehouden in een digitaal bestand.  
Vanuit deze administratie worden de geregistreerde mensen uitgenodigd voor de jaarlijkse Reünie, 
schriftelijk en/of digitaal via de mail. 
 
2. De donateur/leden-administratie wordt door de penningmeester bijgehouden in een digitaal bestand om 
jaarlijks de contributie via de bank te kunnen ontvangen. De overige leden van het bestuur kunnen dit 
bestand NIET raadplegen. Jaarlijks wordt de administratie van de penningmeester door een kascontrole 
commissie bestaande uit 2 personen gecontroleerd. Zij hebben dan ook inzag in het adressenbestand. 
Wijzigingen in donateurs/leden  worden via de interne email van Defensie door de secretaris doorgegeven 
aan de penningmeester. 
 
De VOMV gaat ervan uit dat de gegevens die de donateurs  bij de aanmelding hebben verstrekt (naam, 
adres, woonplaats en mailadres) in de donateur/leden-administratie opgenomen mogen worden.  
 
Wij houden bij de VOMV alleen gegevens bij die voor onze Vereniging noodzakelijk zijn. Veranderingen 
kunnen altijd aan de secretaris (PJS.Meijer@mindef.nl) worden doorgegeven. Indien u bezwaar heeft tegen 
een van de bovenstaande aannames kunt u dit kenbaar maken bij de secretaris. Mocht u vragen hebben 
dan kunt u die natuurlijk altijd stellen. Met het publiceren van dit artikel voldoen wij als Vereniging aan de 
AVG. 
 


