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Beëindiging Juridische Dienstverlening
Al geruime tijd is bekend dat de afbouw van de subsidie vanuit het vfonds
consequenties zou hebben voor de juridische dienstverlening zoals de
BNMO deze al sinds jaar en dag kent. Deze dienstverlening is tot op
heden van de Basis betrokken. De sterk verminderde subsidie, het feit dat
ook de te verwachten terug te ontvangen proceskosten sterk zullen
afnemen vanwege teruglopende aantal dossiers, én de jaarlijkse stijging
van de personeelskosten hebben de ontwikkelingen in een
stroomversnelling gebracht. Dit heeft het Hoofdbestuur helaas moeten
doen besluiten de juridische dienstverlening door de medewerkers van de
Basis met ingang van 1 januari 2018 te laten beëindigen.
Het Hoofdbestuur zal de komende periode bezien welke alternatieven er
zijn om de juridische dienstverlening aan de leden van de BNMO in 2018
in te vullen.

Riviercruise tijdens de Rotterdamse
Wereldhavendagen

In samenwerking met de Stichting NU of NOOIT wordt op 3 september
2017 (tijdens de Wereldhavendagen) een vaarcruise georganiseerd over
de Oude Maas, Nieuwe Maas, met een kleine rondvaart door de
Rotterdamse havens. Het doel van de stichting is om militairen (beroeps
en/of dienstplichtig) en overige geüniformeerden die tijdens de dienst
fysiek of mentaal gewond zijn geraakt, maar ook partners van
gesneuvelde geüniformeerden, een bijzondere ervaring te bieden.
Inschepen vanaf 09.45 uur (Zwijndrecht). Vertrek om 10.00 uur en de
tocht duurt tot circa 17.00 uur. Aan boord is er begeleiding, vermaak en
zal er koffie, een lunch, en een klein hapje in de namiddag worden
geserveerd.
Het tarief voor BNMOleden bedraagt EUR 12,50 per persoon.
Meevaren? Aanmelden kan tot 10 augustus a.s. via het emailadres
iloy@home.nl, onder vermelding van naam, adres, BNMOlidnummer en
het aantal personen.

BNMO kijkt terug op een geslaagde Veteranendag
Op zaterdag 24 juni vond de Nederlandse Veteranendag plaats in Den
Haag. Velen hebben die dag de BNMOinformatiestand op het Malieveld
bezocht. Ook was de BNMO goed vertegenwoordigd in het defilé met een
eigen detachement.
Het Hoofdbestuur dankt alle vrijwilligers voor hun enthousiasme en inzet
tijdens dit evenement. Hun aanwezigheid en inzet heeft bijgedragen aan
een geslaagde dag waarop met trots kan worden teruggekeken.

Koninklijke onderscheiding voor Rob Severs
Afghanistanveteraan en BNMOlid Rob Severs heeft tijdens
Nederlandse Veteranendag uit handen van premier Rutte en in
aanwezigheid van Koning WillemAlexander een Koninklijke
Onderscheiding gekregen. Hij is benoemd tot ‘Officier in de Orde van
Oranje Nassau met de zwaarden’.
Deze hoge onderscheiding werd hem toegekend vanwege zijn
uitmuntende optreden in Afghanistan, maar ook vanwege zijn veerkracht,
moed en doorzettingsvermogen nadat hij door een bernbom ernstig
gewond raakte en een been verloor. Jarenlang droeg hij zijn operationele
ervaringen en kennis over aan nieuwe collega's, was hij als
ervaringsdeskundige betrokken bij de psychische voorbereiding en
debriefing na een uitzending, en ook was hij medeorganisator van het
eerste gewondensymposium in 2015. Daarnaast nam hij deel aan de
Invictus Games.
Wij feliciteren hem van harte met deze eervolle onderscheiding.

Gratis toegang NMM voor dienstslachtoffers
Zoals bekend zet de BNMO zich al sinds jaar en dag in voor de
dienstslachtoffers. Eind vorig jaar heeft algemeen voorzitter Bert Dedden
een dringend beroep gedaan op de minister van Defensie om een aantal
voorzieningen die gelden voor veteranen, ook toegankelijk te maken voor

dienstslachtoffers zonder veteranenstatus.
Recentelijk liet de minister schriftelijk weten dat, als blijk van erkenning en
waardering, met onmiddellijke ingang ook dienstslachtoffers vrije toegang
hebben tot het Nationaal Militair Museum in Soesterberg op vertoon van
de dienstslachtofferpas van Defensie.
De dienstslachtofferpas is aan te vragen bij het Veteraneninstituut
(www.veteraneninstituut.nl/diensten/directregelen/).

Vacature Veteranen Platform

M

Het Veteranen Platform is op zoek naar een vicevoorzitter.
Kandidaten dienen:
veteraan te zijn van een van de de bij het VP aangesloten
organisaties.
te beschikken over een sterke affiniteit met nuldelijnsondersteuning
en zorg voor veteranen, dienstslachtoffers en hun relaties;
kennis te hebben van het veteranenbeleid, regelgeving en de
veteranenzorg;
kennis te hebben van de defensieorganisatie, de
veteranengemeenschap, en de inrichting van de erkenning,
waardering, hulp en zorg aan veteranen;
te beschikken over goede schriftelijke en mondelinge
communicatieve uitdrukkingsvaardigheden;
een goede teamplayer te zijn en te kunnen netwerken;
betrouwbaar, integer en discreet te zijn.
Herken jij je in dit profiel? Neem dan voor informatie of reflecteren contact

op met: hoofdbureau@veteranenplatform.nl. De sollicitatieprocedure loopt
tot 21 juli a.s.

Grebbeberg Masters
Op donderdag 6 juli gingen tijdens de vijfde editie van de Grebbeberg
Masters zo’n 1.500 (oud)militairen van start. Per racefiets, mountainbike,
handbike of hardlopend. Doel van deze jaarlijkse sportdag is aandacht
voor de gewonde collega’s en gezamenlijk geld in te zamelen voor een
jaarlijks wisselend goed doel. Dit jaar was het thuisfront aan de beurt. Het
thuisfront is immers de stabiele factor van elke militair. Een deel van de
opbrengst van deze sportieve dag komt daarom ten goede aan de
renovatie van de familiekamer in het Centraal Militair Hospitaal (een
initiatief van De Gewonde Soldaat) en een ander deel aan de oragnisatie
van een uitdagende alpinetocht (een initiatief van Stichting Mount 13).
Ook BNMOleden en medewerkers lieten zich op deze dag van hun
sportieve kant zien en stapten gezamenlijk op de pedalen.

Welkom nieuwe beschermheren
Al sinds jaar en dag kent de BNMO in zijn verenigingsstructuur het
‘beschermheerschap’.
Tot ons genoegen hebben recentelijk de heren drs. A.A.M. Brok
(Commissaris van de Koning in de provincie Fryslân) en drs. J. Smit
(Commissaris van de Koning in de provincie ZuidHolland) zich bereid
verklaard beschermheer te worden van de respectievelijke BNMO
afdelingen Friesland en ZuidHolland. Hiermee geven zij blijk de BNMO
een warm hart toe te dragen.
Wij heten beide heren een warm welkom.

Met de wind in de zeilen
Vertoef je graag op het water en ben je niet bang om in teamverband de
handen uit de mouwen te steken? Geef je dan op voor het zeilweekend
met de Lutgerdina van 13 tot en met 17 oktober.
Zeilervaring is niet nodig, maar wel wordt van je verwacht dat je actief
meedoet. In het team van maximaal 20 deelnemers doe je met de
Lutgerdina mee aan de zgn. Klipperrace. De Klipperrace bestaat uit twee
onderdelen: Vanuit het Krabbersgat bij Enkhuizen wordt op zaterdag de
zgn. ‘Drie Steden Race’gevaren en op zondag de ‘Olympische Baan’.
Spreekt het programma je aan? Er is nog maar een beperkt aantal
plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij. Aanmelden kan via de
gebruikelijke weg bij de Servicedesk.
N.B. Deze activiteit is alleen toegankelijk voor BNMOleden (niet voor
partners). Deelname alleen mogelijk binnen het geldende maximum van
tien begeleidingsdagen per BNMOlid.
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