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 Geachte collega Veteraan, 
 
 
 Waarom lid worden van een Veteranen Vereniging, en waarom van 
 een veteranen vereniging die gestoeld is op het Regiment Technische  
 Troepen ? 
 
 U heeft het wellicht gelezen in onze vereniging flyer, het is een vereniging 
 voor mensen met een soort gelijke achtergrond; de Technische Dienst. 
 Niet alleen voor monteurs maar ook voor collega’s die hun hele carrière bij  
 de TD hebben doorgebracht; denk aan AS-32 personeel, chauffeurs en  
 ook de EOD-ers horen erbij. 
 U bent als militair ingezet tijdens  een missie waar ook in de wereld.  
 Soms individueel, soms bij een andere eenheid en soms bij een logistieke-  
 of TD eenheid.  
 Binnen de VVRTT zitten dus ook veel collega Veteranen die soort gelijke  
 ervaringen hebben als uzelf, ze zijn misschien wel op dezelfde locatie  
 werkzaam geweest maar in een ander periode, maar toch vaak met ver- 
 gelijkbare omstandigheden. 
 Omdat veel militairen tegenwoordig aan meer dan een missie hebben deel
 genomen ligt het niet voor de hand om lid te worden van de Veteranen  
 Verenigingen van die betreffende eenheden of van die betreffende  
 uitzendingen. Dat zou betekenen; lid worden van meerdere verenigingen. 
 Om deze redenen zijn de veteranen steeds vaker ook bij andere regimenten  
 zo georganiseerd.  
  
 “Ik ben nog niet oud, ik voel me nog geen veteraan, ik zit nog in dienst” zijn 
 veel gehoorde argumenten om geen lid te worden.  Maar de ervaring leert  
 dat de behoefte om je te organiseren later toch ontstaat. Maar dan zijn  
 contacten verwaterd en adressen verloren gegaan, ondanks de huidige  
 moderne middelen. ! 
  
 Bovendien is het een vorm van blijvende collegialiteit en solidariteit, want  
 helaas komt niet iedereen ongeschonden terug van een inzet. Zo kan de 
 VVRTT er ook zijn, of bemiddelen, voor diegene die onverhoopt in  
 psychische of materiële problemen is gekomen ten gevolge van zijn inzet. 
 Of voor een gesprek met een collega Nuldelijns hulpverlener om erger te  
 voorkomen, ook hij is TD-er en bekend met uw ervaringen. 
 Een goede reden is ook om elkaar bij gelegenheid weer eens te ontmoeten 
 en gezellig oude verhalen op te halen over gemeenschappelijke ervaringen. 



 
  
 
 

       

 

Missies, uitzendingen 

 

1 :  _____________________________ (missienaam / locatie) 
 
 
Periode van:  __________________tot _________________ 
 
 
2 :  _____________________________ (missienaam / locatie) 
 
 
Periode van:  __________________tot _________________ 
 
 
3 :  _____________________________ (missienaam / locatie) 
 
 
Periode van:  __________________tot _________________ 
 
 
 
4 :  _____________________________ (missienaam / locatie) 
 
 
Periode van:  __________________tot _________________ 
 
 
Opmerkingen :  
 
 
Formulier in enveloppe (binnen Nederland zonder postzegel) opsturen naar:    
          

OTC Log / Bureau Regimenten 
t.a.v. Secretaris VVRTT 
Antwoordnummer 5006 

3769 ZV    SOESTERBERG 
 

Of afgegeven aan de RTT Veteranen vrijwilliger bij uw eenheid of een    
bestuurslid van de VVRTT 

 
VERENIGING VETERANEN REGIMENT TECHNISCHE TROEPEN 

Reficere. Semper et Ubique 
 

Inschrijfformulier (zie ook ommezijde) 
  
 

Achternaam: Dhr/Mevr*________________________________ 

Voorletters:  ________________________________________ 

Voornaam:   ________________________________________ 

Rang:   ________________________________________ 

Registratienummer:________________________________________ 

V-nummer:   ________________________________________ 

Adres:   ________________________________________ 

Postcode:  ________________________________________ 

Woonplaats:  ________________________________________ 

Telefoon:   ________________________________________ 

GSM:  ________________________________________ 

E-Mail:   ________________________________________ 

Mindef Mail:  ________________________________________ 

Actief / niet actief dienend*   
*doorhalen wat niet van toepassing is.  

 
Met ingang van 2017 bedraagt de contributie 

voor de VVRTT: 

€ 0,00 
 
Plaats en datum :   __________________________            
 
 
Handtekening:  
           


