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De Vereniging Veteranen Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen (VVRB&T) ondersteunt het 
Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen bij haar hoofdtaken (traditiehandhaving, bevorderen 
van saamhorigheid en verlengde personeelszorg). Zij heeft als doel zich, in de — breedste zin van het 
woord en binnen de mogelijkheden van de Vereniging, in te zetten voor de erkenning, waardering en 
zorg voor alle veteranen van - het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen, het Regiment Aan- 
en - Afvoertroepen en het Regiment lntendancetroepen in het algemeen en van haar leden in het 
bijzonder. 

Lidmaatschap: 

Het lidmaatschap van de Vereniging kan worden verleend aan: 
1. Veteranen die registratief ingedeeld zijn of waren bij het Regiment Bevoorradings- en 

Transporttroepen, het Regiment Aan- en Afvoertroepen en het Regiment Intendancetroepen; 
2. Directe familieleden of nabestaanden van de in lid a genoemde veteranen. Hieronder worden 

verstaan echtgenoten/echtgenotes, geregistreerde partners of levensgezellen, zulks ter 
beoordeling van het Bestuur; 

3. Veteranen behorende tot andere eenheden, die tijdens een missie deel. uitmaakten van een 
Logistieke Eenheid en om toetreding tot de Vereniging verzoeken. 

De lidmaatschapskosten voor alle categorieën worden jaarlijks vastgesteld door de algemene 
ledenvergadering en worden gepubliceerd op de website. Alle leden hebben stemrecht op de 
algemene ledenvergadering en kunnen zich, onder betaling van de verschuldigde kosten,  aanmelden 
voor alle activiteiten van de vereniging, voor zover het maximum aantal deelnemers nog niet is bereikt. 
 
Aanvragen voor het lidmaatschap worden ingediend via de website (of bij uitzondering via e-mail of 
telefonisch). Hierbij vult u de gevraagde gegevens in die noodzakelijk zijn voor de verwerking van uw 
aanvraag en de administratie van het lidmaatschap. Als onderdeel van het inschrijvingsproces krijgt u 
instructies voor een persoonlijke inlognaam en wachtwoord voor toegang tot het ledengedeelte van 
de website. U moet deze inloggegevens zorgvuldig bewaren en geheimhouden.  
De VVRB&T maakt sinds 2023 voor het innen van de contributie voor het lidmaatschap ook gebruik 
van incasso. Bij de inschrijving van nieuwe leden dient hiervoor toestemming te worden verleend door 
het aanvinken van een verklaring. Vervolgens wordt de contributie voor het lopende jaar betaald via 
een betaallink naar iDeal. Het bestuur beslist binnen 14 dagen over de aanvraag. 
 
Ingeschreven leden worden geregistreerd in de database van het Regiment als Regimentsgenoot, 
tevens lid van de VVRB&T. 
 
Begunstigers: 
 
Als Begunstiger komen natuurlijke personen en rechtspersonen in aanmerking die door een financiële  
bijdrage de doelen of specifieke activiteiten van de vereniging (extra) willen ondersteunen. De 
minimale donatie bedraagt minimaal de hoogte van de vastgestelde contributie. Begunstigers hebben 
geen stemrecht op de algemene ledenvergadering. Begunstigers kunnen zich ook, onder betaling van 
de verschuldigde kosten, aanmelden voor andere activiteiten van de vereniging, voor zover het 
maximaal aantal deelnemers nog niet is bereikt.  
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Inschrijvingen als Begunstiger worden ingediend via e-mail of telefonisch. Het secretariaat neemt 
contact met u op om de gegevens te registreren die noodzakelijk zijn voor de verwerking van uw 
aanvraag. Het bestuur beslist binnen 14 dagen over de aanvraag. Na acceptatie ontvangt u een in te 
vullen verklaring voor automatische incasso van uw bijdrage of een betaallink voor de eerste jaarlijkse 
betaling via uw bank met iDeal (of bij uitzondering een factuur indien u met een overschrijving wil 
betalen).  
 
Regimentsgenoten die geen veteraan zijn kunnen eveneens lid worden van de VVRB&T doch uitsluitend 
als Begunstiger worden ingeschreven. 
 
Abonnement op Verenigingsblad: 
 
Alle leden en begunstigers zijn automatisch abonnee van het Verenigingsblad “Veterans B&T”.  
 
Te late betaling of niet-betaling: 
 
Bij betaling voor lidmaatschap of donateurschap via een toegezonden betaallink is betaling 
verschuldigd binnen de in de betaallink en/of factuur gestelde termijn. Indien niet wordt betaald 
binnen de gestelde termijn of indien een automatische incasso niet mogelijk blijkt op de geplande 
incassodatum is men in gebreke. Indien men na de eerste betalingsherinnering binnen de daarin 
gestelde nieuwe betaaltermijn nog niet heeft betaald, kunnen de diensten van de VVRB&T, waaronder 
toezending van het Verenigingsblad, worden gestaakt. Indien het lid of de begunstiger na een tweede 
betalingsherinnering in gebreke blijft en ook over het voorafgaande jaar de bijdrage niet heeft betaald, 
kan het bestuur besluiten het lidmaatschap of donateurschap vervallen te verklaren. 
 
Wijziging en opzegging: 
 
Leden en Begunstigers kunnen wijzigingen in hun persoonlijke informatie zelf doorvoeren na inloggen 
in het afgeschermde ledengedeelte van de website.  
Opzegging van het lidmaatschap van de VVRB&T kan via het contactformulier op de website of via een 
e-mail aan de secretaris. Het uitschrijven uit de database van het Regiment als Regimentsgenoot dient 
specifiek vermeld te worden. 
 
Einde lidmaatschap: 
 
Het lidmaatschap eindigt: 
a. door overlijden van het lid; 
b. door opzegging door het lid; 
c. door opzegging namens de Vereniging; 
d. door ontzetting. 
 
 


