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Geachte Secretarissen, 
 
Zoals jullie weten zijn we eind oktober 2018 gestart met project SIMPEL en op 11 oktober jl. heb ik 
jullie -tijdens onze gezamenlijke COVn vergadering- bijgesproken over het Project en de doelen. 
 
Doel Project SIMPEL (Snelheid, Integratie, Meerwaarde, Passie, Eenvoud, Lef) 
Doel is om meer betrokkenheid en verbondenheid te creëren met de gehele 
commandogemeenschap, de Commandoverenigingen, de gelieerde organisaties, de begunstigers en 
overig geïnteresseerden.  
 
Een belangrijk onderdeel van Project SIMPEL is de nieuwsbrief    
Met de introductie van de digitale nieuwsbrief van De Commandostichting informeren wij iedereen 
die zich heeft aangemeld over activiteiten, evenementen, ontwikkelingen, wetenswaardigheden en 
achtergronden van De Commandostichting, de Commandoverenigingen en gelieerde organisaties. 
Natuurlijk staat het ook overige geïnteresseerden vrij zich aan te melden voor deze nieuwsbrief. Doel 
is om meer betrokkenheid en verbondenheid te creëren met en tussen de gehele 
commandogemeenschap, de Commandoverenigingen, de gelieerde organisaties, de begunstigers en 
overig geïnteresseerden. Begin oktober is, na een "Green on Go" van het bestuur van De 
Commandostichting, een projectgroep samengesteld die deze opdracht ten uitvoer gaat brengen. De 
planning is dat we de eerste bèta nieuwsbrief eind februari 2019 gaan versturen en per 2 april 2019 
echt "live" gaan. 
Daarnaast is ook het werven van begunstigers voor De Commandostichting en leden voor 
Commandoverenigingen een belangrijk onderdeel van de nieuwsbrief. Tevens zullen we met dit 
project direct een aantal aanverwante zaken oppakken en meenemen, zoals bijv de gewenste 
koppeling met een gezamenlijke Goolgle agenda op de Commandostichting website, het doorlinken 
van activiteiten, het ledenbestand optimaliseren, leden- en begunstigerwerving en de (lokale) 
"traffic" verhogen. 
 

 de eerste (zogenaamde test versie) nieuwsbrief van de Commandostichting verzonden met 
de pakkende naam  "Green on Go", met daarin nieuws over komende activiteiten van de 
COVn, de COS en meer. De eerste officiële nieuwsbrief zal op de aanstaande korpsverjaardag 
worden verstuurd, namelijk 22 maart 2019. Zegt het voort naar jullie leden  

 men kan zich nu ook aanmelden via de COS/ Korps website, namelijk via de aanmeldpagina: 
klik hier   

 Daarnaast is zoals gemeld het werven van leden voor de COVn, begunstigers voor de COS, 
donateurs van SFC en vrienden een belangrijk onderdeel van project SIMPEL 

 de COVn zullen van ondergetekende de aanmeldingen voor lidmaatschap via de mail 
ontvangen.  Verzoek aan de secretarissen van de COVn is om de aanmeldingen direct op te 
pakken 

 
De tussenstand mbt aanmeldingen via het project SIMPEL vanaf januari 2019:  

 aanvraag lidmaatschap COVn: 38  
 Vriend worden van het museum: 32 
 Begunstiger worden van de COS: 16 
 Donateur worden van de SFC: 16 

                            
Hoe komt de nieuwsbrief tot stand? 
De input van de nieuwsbrief komt mede tot stand door onder meer input van De 
Commandostichting, van het Korps, van jullie als secretarissen van de Commandoverenigingen, van 
gelieerde organisaties en lokale redacteurs. De redactie van de nieuwsbrief verzamelt, sorteert en 

https://www.korpscommandotroepen.nl/stichting/3-redenen-om-de-commandostichting-op-aan-te-zetten/
https://www.korpscommandotroepen.nl/stichting/3-redenen-om-de-commandostichting-op-aan-te-zetten/


coördineert vervolgens de binnengekomen input en bepaalt wat er gepubliceerd gaat worden. De 
"opmaakafdeling", de Commissie Communicatie van de Commandostichting, verwerkt vervolgens de 
opmaakt in de layout van de nieuwsbrief van De Commandostichting.  
 

 het is belangrijk dat je als COV of als vereniging jullie activiteiten aanmeldt met informatie 
aan de redactie van de Nieuwsbrief. Dit kan je sturen naar: 
nieuwsbrief@korpscomandotroepen.nl 

 zorg er voor dat je als COV hierbij aanhaakt. Het geeft je COV extra uitstraling en je bereikt zo 
1000+ oud commando's en oud gedienden!  

 
Gezamenlijke centrale COVn agenda van activiteiten op website www.korpscommandotroepen.nl 
Zoals besproken staat onze gezamenlijke COVn agenda inmiddels op de Website van de 
Commandostichting en is het voor een ieder inzichtelijk welke activiteiten er per maand per COV zijn.  
Neem een kijkje: klik hier   
 
In het vertrouwen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.   
 
Met vriendelijke groet, 
S. (Sander) de Vries 
06 46202444 
 
Commissie Coördinatie Commandoverenigingen | www.korpscommandotroepen.nl 
De Commandostichting  
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