
Beste leden van COV Zeeland, 
 
Wie belangstelling heeft voor onderstaande uitnodiging voor de Veteranen/Commando 
contactborrel kan zich hiervoor aanmelden bij het secretariaat, 
covzeeland@kopscommandotroepen.nl  
Telefonisch: 0113-621512. Graag uiterlijk 17 september. Indien punt 2 van de voorwaarden 
voor deelname voor u van toepassing is, dan s.v.p. aangeven bij uw aanmelding.  
Per COV kunnen 4 leden aangemeld worden, in volgorde van binnenkomst. 
Met commandogroet,   
Menno Weber, secretaris 
Ellie de Jonge Ass. Secretariaat COV Zeeland 
Binnendijk 2-141 
4424 NS Wemeldinge 
 
 
Onderwerp: Veteranenborrel 2017 (tevens Commando Contact Borrel)  

Mede namens C-KCT , de Voorzitter van de Commandostichting en de Vereniging Veteranen KCT, wil 
ik u van harte uitnodigen voor de Veteranenborrel 2017 (tevens Commando Contact Borrel), die op 
donderdag 12 oktober zal worden georganiseerd. In het najaar van 2014 is de u bekende Commando 
Contact Borrel voor de eerste keer georganiseerd als een Veteranenborrel. Het oogmerk van C-KCT 
en de Voorzitter van de Commandostichting was om als Commandogemeenschap onze veteranen de 
erkenning en waardering te geven die hen toekomt. De Veteranenborrel wordt jaarlijks door de 
Vereniging Veteranen KCT georganiseerd, waarbij telkenmale een groep KCT-veteranen zal worden 
uitgenodigd, naast de actief dienende, oudgedienden en genodigden van de 
Commandoverenigingen. Zoals u wellicht in “De Groene Baret” heeft kunnen lezen staat dit jaar niet 
een bepaalde missie of compagnie centraal, maar zijn de KCT-veteranen die op individuele basis of in 
groepsverband hebben deelgenomen aan missies buiten het KCT het thema. 

▪ Per COV kunnen 4 leden aan de Veteranenborrel deelnemen.  
▪ Bij de opgave van de deelnemers dient men per COV aan te geven of de opgegeven persoon 

al dan niet veteraan is of al dan niet een postactieve militair is met 12 dienstjaren. Voor hen 
geldt namelijk een regeling waarbij ze gebruik kunnen maken van een subsidie regeling.  Niet 
veteranen van een COV zijn net zo welkom, echter worden op andere wijze betaald. 

▪ Veteranenhelpers die lid zijn van een COV zijn inmiddels separaat uitgenodigd door De 
Commandostichting en tellen dus niet mee bij de 4 op te geven leden per COV 

▪ De ontvangst is tussen 15.30 en 16.00 uur, rond 17.30 uur wordt u een warme maaltijd 
aangeboden. Om 19.00 uur zal de bijeenkomst worden beëindigd.  

Met vriendelijke groet, 
S. (Sander) de Vries 
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