Formulier A1: Registratie Dienstverlater KLu voor PA en PA-VET versie 2017-1
a. Persoonsgegevens:
Naam: …………………………………………………………………… Voorletters: ………………………………
Voornaam: …………………………………………… Rang / schaal: ………………………………………….
Rnr. / WID / geboorte datum (burgers): ………………………………………………………………….
Huisadres: ………………………………………………………………………………………………………………….
Postcode: ……………………

Woonplaats: …………………………………………… Land: ……………

Telefoon: ……………………………… E-mail adres: …………………………………………………………….

Contract bij de KLu van ………………………………… tot ………………………………2017
b. Alleen voor Veteranen:
b1. Aanvragen Veteranenpas:
Deze (oranje) “faciliteitenpas” kunt u aanvragen bij het Veteraneninstituut en biedt u ook enkele
voordelen zoals gratis toegang bij civiele instanties (bijvoorbeeld bij Nationaal Militair Museum

Soesterberg, museum Bronbeek, Park Hoge Veluwe en bedrijfskortingen bij bijvoorbeeld
verzekeringen
Contact: https://www.veteraneninstituut.nl
Email: info@veteraneninstituut.nl
Tfn: 088 – 334 0050
b2 Aanvragen Veteraneninsigne:
Deze dient u aan te vragen bij uw Stafadjudant
b3. Aanvragen lidmaatschap VmVKLu
Als u lid wilt worden van de vereniging van Vredesmissie Veteranen KLu voor slechts 5 euro per
jaar, dan dient u de Aanmeldingsstrook VMVKLU A3 in te vullen

b4. Aanvragen Veteranentenue:
Bent u of wilt u in het bezit komen van een veteranentenue (verplicht bij optreden als vrijwilliger)
o Ben al in bezit van een veteranentenue
o Wens geen veteranentenue
o Wens in het bezit te komen (op eigen kosten) van een veteranentenue via
formulier Koop bestelformulier KPU-bedrijf A1
c. Postactieven (inclusief postactieve Veteranen):
c1. Aanvraag lidmaatschap Contactgroep(en) Postactieven:
U kunt u er één of meerdere Contactgroepen eventueel betalend lid worden (hieronder
aankruizen).
Kruis “Geen” aan, als u bij geen enkele Contactgroep lid wilt worden. De Contactgroep die u
aankruist zal daarna contact met u opnemen en u informeren over het eventuele lidmaatschap.
o
o
o
o

GEEN
CGPA REGIO LEEUWARDEN
CGPA REGIO TWENTHE
CGPA REGIO SOESTERBERG (waarin opgenomen CML, Vlb Soesterberg, MTGKLu, DATIM,

o
o

LVMG, 1LVG, Staf CLO, Staf CTL, Support Command/DICO/CDC wo DVVO)
CGPA REGIO ARNHEM (waarin opgenomen LETS, Vlb Deelen, KKSL, LIMOS)
CGPA REGIO DE PEEL (waarin opgenomen alle GGW’s en Vlb De Peel)

o
o
o
o
o
o
o

CGPA
CGPA
CGPA
CGPA
CGPA
CGPA
CGPA

REGIO
REGIO
REGIO
REGIO
REGIO
REGIO
REGIO

VOLKEL
GILZE RIJEN
WOENSDRECHT
EINDHOVEN
RHENEN
DEN HAAG (waarin opgenomen Vlb Ypenburg)
NIEUW MILLIGEN (waarin opgenomen MillATCC, Dutch Mill, AOCSNM, De

Lier, Appingendam en Den Helder)

o

CGPA DUITSLAND RAMSTEIN ‘TRIPS’

c2. Postactievenpas (niet voor Veteranen).
Hierbij gaat het om een ‘faciliteitenpas” die u kunt aanvragen bij de CCVPKLu door het formulier P1:
Aanvraag Pas Postactief (‘oranje’ pas Postactief) in te vullen en een recente pasfoto (in kleur)
bij te sluiten.
Deze pas biedt u ook enkele voordelen, zoals gratis toegang bij civiele instanties (bijvoorbeeld bij

Nationaal Militair Museum Soesterberg, museum Bronbeek, Park Hoge Veluwe en bedrijfskortingen bij
bijvoorbeeld verzekeringen
c3. Toegangspas.
Indien u frequent (dus niet alleen voor een social en/of sport) een vooraf bepaald defensieonderdeel wenst te betreden vult u het formulier: P2 Aanvraagformulier Defensiepas Type 3” in. De
onderdeelscommandant waar uit de pas aanvraagt bepaald of de aanvraag wordt toegewezen

d. Vrijwilliger.
Onderdeelcommandanten om uiteenlopende redenen behoefte hebben om een beroep te doen op
Postactieven en/of Veteranen om hem te ondersteunen bij bepaalde (ceremoniële) evenementen of
(zakelijke of onderhoudende) activiteiten. Indien u daarvoor een warme belangstelling koestert, dan
kunt u dit kenbaar maken met de formulieren:
B1: Belangstellingsregistratie evenementen Postactieven KLu
B2: Belangstellingsregistratie evenementen Veteranen KLu
e. Lidmaatschap KNVOL.
De KLu-leiding biedt u als huidig dienstverlater gratis een 2-jarig abonnement en lidmaatschap aan
van de Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘ Onze Luchtmacht’.
Heeft u het gratis 2 jarig lidmaatschap KNVOL al aangeboden gekregen:
o Ja, dan hoeft u NIET A3 Aanmeldingsformulier voor KNVOL in te vullen
o Nee, vul A3 Aanmeldingsformulier voor KNVOL in en stuur zelf in.
f. (Digitale) defensie periodieken.
Op de website www.defensie.nl/abonneren kunt u zich abonneren voor de Vliegende Hollander
en/ of andere (defensie)bladen door deze aan te vinken en tevens een e-mailadres op te geven
waarop u het defensieblad(en) wenst te ontvangen.
g. Het van Weerden Poelman Fonds. De Stichting het van Weerden Poelman Fonds heeft tot doel
medewerkers en ex-medewerkers van de Koninklijke Luchtmacht die tenminste acht jaar een aanstelling bij de
Koninklijke Luchtmacht hebben gehad te ondersteunen bij het overwinnen van financiële problemen die zijn
ontstaan door sociale en/of medische omstandigheden. Ook de gezinnen en nabestaanden van die medewerkers
vallen onder de doelgroep. Op de website www.hetvanweerdenpoelmanfonds.nl kunt u contactinformatie vinden
voor eventuele donatie of ondersteuning.

Aldus naar waarheid ingevuld,
De dienstverlater,

……………………………….. (plaats), ………………………… 20…

(datum)

………………………………………………………………………………………
Naam en handtekening

Ter behandeling in ontvangst genomen,
Loketfunctionaris Dienstverlaters,

……………………………… (plaats) ……………………………20..

(datum)

…………………………………………………………………………………………..
Naam en handtekening

Ter behandeling/registratie
CLSK/Kabinet,

Breda, …………………………………………………………….20..

(datum)

…………………………………………………………………………………………….
Coördinator Veteranen en Postactieven CLSK
A.J.M. Potters
Kapitein

