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Inleiding 

Stichting Onderzeedienst Veteranen is een nieuwe stichting welke na drie jaar pionieren is ontstaan 
met het doel meer erkenning en waardering te creëren voor Onderzeedienst personeel in z’n 
algemeenheid. 

Wij zetten ons actief in voor de Onderzeedienst veteraan, in de breedste zin van het woord, binnen de 
Nederlandse wet. 

Een Onderzeedienst veteraan is een persoon, welke door middel van een erkende geclassificeerde 
Onderzeedienst missie, de veteranen status heeft. 
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1. Missie 
Door het onderhouden van contacten met het ministerie van defensie, de Koninklijke Marine, en in het 
bijzonder de Onderzeedienst maar ook met verenigingen en veteranenstichtingen, willen wij voor de 
Onderzeedienst veteranen en hun missies meer bekendheid, erkenning en waardering realiseren.  

Stichting Onderzeedienst Veteranen zet zich daarnaast in om meer missies toe te kennen aan de tot nu 
toe bekend gestelde missies die recht geven op de veteranenstatus, volgens de gestelde norm, geldend 
voor de Onderzeedienst. Wij willen eenduidigheid en duidelijkheid in het toekennen hiervan 
bewerkstelligen. 

Ook op het organiseren van veteranencontactdagen, coördineren van deelname aan het Nederlands 
Veteranen Defilé en het kunnen bieden van nuldelijnshulp voor veteraan en thuisfront ligt de focus 
voor de komende jaren. 

1.2 Doelstelling 

Al het (post-)actieve Onderzeedienst personeel dat recht heeft op een veteranenstatus helpen deze 
status, en de daaraan verbonden rechten op veteranenhulp, te verkrijgen. Bieden van hulp en 
ondersteuning aan de veteraan en zijn thuisfront. 

1.3 Strategie 

Door het onderhouden van nauwe contacten met Koninklijke Marine, het Veteraneninstituut, het 
Veteranenplatform en overige organisaties die belangen van veteranen dienen, zullen wij ons netwerk 
uitbreiden. 

Daarnaast zal elk jaar de deelname aan het NL Veteranen Defilé worden gecoördineerd. Promotie van 
de stichting en de Onderzeedienst d.m.v. een infostand en het eens per jaar organiseren van een 
Contactdag Onderzeedienst Veteranen om de onderlinge binding te onderhouden.  

2. Huidige situatie 

De stichting is officieel op 7-2-2018 opgericht en is voortvarend onderweg met zijn missie. De 
inschrijving bij de KvK is gerealiseerd en een bankrekening t.b.v. de stichting is geopend. Toelating tot 
het Veteranenplatform is gerealiseerd en formatie van de Raad van Advies is afgerond.  
Het coördineren en uitbreiden van het aantal deelnemers aan het NL Veteranen Defilé en het bieden 
van hulp aan een aantal veteranen. De verwachting is deze activiteiten verder uit te breiden en te 
professionaliseren in de toekomst. Inmiddels is de Koepelorganisatie Onderzeedienst in 2018 
opgericht waarin, naast onze stichting, alle entiteiten binnen de OZD vertegenwoordigd zijn. Het 
periodiek Koepeloverleg wordt voorgezeten door de Commandant Onderzeedienst. 

2.1 Activiteiten van de organisatie 

Organiseren en coördineren van contactdagen voor Onderzeedienst Veteranen en hun thuisfront. 
Bieden van nuldelijns hulp aan Onderzeedienst veteranen en thuisfront en aan en uitbereiding van het 
aantal nuldelijns helpers om landelijke dekking te realiseren. 
Promotie en coördinatie van deelname aan het NL Veteranen Defilé (NLVD) door Onderzeedienst 
Veteranen. Contacten onderhouden d.m.v. ons netwerk binnen Defensie en het Veteraneninstituut, om 
toekenning van de veteranenstatus voor meer postactieven en actieve veteranen mogelijk te maken. De 
stichting heeft een informerende en coördinerende rol in de promotie en aanschaf van het nieuwe 
veteranenkostuum. Daarnaast de Onderzeedienst helpen met promotie activiteiten op bijv. de 
Vlootdagen van de KM.  
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2.2 Voorbeeld van activiteiten  

Organisatie en coördinatie t.b.v. deelname aan het NLVD op Veteranendag. Gestart in 2016 met circa 
22 deelnemers. Wij verwachten in 2022 met meer dan 50 veteranen te kunnen deelnemen. Deelname 
namens alle veteranen op 4 mei aan de kranslegging op steiger 19 in Den Helder ter nagedachtenis van 
de gevallenen van de Onderzeedienst. In overleg met de (C)OZD ondersteunen van de Vlootdagen. 

3. Organisatie 

Stichting Onderzeedienst Veteranen, opgericht 7-2-2018, notaris Stotijn, De Wijk 

KvK nummer  : 70851409 
Bankrekening   : NL03RABO0327449497  
BTW    : NL858484705B01 

Postadres   : p/a De Heerlijkheid 141, 3344 BP, Hendrik Ido Ambacht 
E-mail   : info@ozdveteranen.nl 
Telefoon  : +31(0)655193797 

3.1 Bestuur 

Het bestuur van de Stichting Onderzeedienst Veteranen is onbezoldigd en ontvangen geen vergoeding 
voor de verrichtte werkzaamheden. Het bestuur bestaat uit; 

Voorzitter:   dhr. J. Meijberg 
Vice-voorzitter:  dhr. B.F. van Doornik 
Penningmeester: dhr. R. Peters 
Secretaris:   dhr. B.F. Benneker 
Algemeen Bestuurslid: dhr. C.E. Tromp 
Algemeen Bestuurslid: dhr. R.T.E. Lieskamp 

4.2 Werknemers 

Er zijn geen werknemers in dienst van de Stichting Onderzeedienst Veteranen. De stichting maakt 
voor ondersteuning bij projecten en evenementen gebruik van vrijwilligers. Daarnaast is er een raad 
van advies die onbezoldigd is. 

5. Financiën  

De Stichting Onderzeedienst Veteranen ontvangt de jaarlijkse subsidie Veteranenplatform en giften veteranen. 
Tevens kan de stichting gebruik maken van diverse Reünie faciliteiten. Op de website van de stichting wordt 
jaarlijks de jaarrekening gepubliceerd.  
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