
   
Van de Commissie Coördinatie Commandoverenigingen: 

Mede namens C-KCT , de Voorzitter van de Commandostichting en de Vereniging Veteranen KCT, wil 
ik u van harte uitnodigen voor de Veteranenborrel 2018 (tevens Commando Contact Borrel), die op 
donderdag 11 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 is dit jaar de 108 
Cotrcie het thema. 

Hierbij in het kort nog even de afspraken op een rij: 

▪ Per COV kunnen 4 leden aan de Veteranenborrel deelnemen  
▪ We hebben op 22 mei 2014 ook afgesproken dat bij de opgave van de deelnemers 

men per COV dient 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 worden 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   

▪ Uw opgave dient uiterlijk voor 20 september aanstaande binnen te zijn, dit ivm 
tijdige aanmelding bij de wacht. U kunt uw opgave/ lijst via mail sturen aan 
ondergetekende: coordinatorcov@korpscommandotroepen.nl 

▪ aanmeldingen na deadline van 20 september worden niet meer verwerkt  

Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen en/of opmerkingen hebben dan verneem ik deze 
natuurlijk graag. 

In het vertrouwen u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben, verblijf ik. 

Met vriendelijke groet, 
S. (Sander) de Vries 
06 46202444 
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