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De stichting Veteranen Regiment Genietroepen (VRG) is bij akte opgericht op 15 mei 2008 en is gehuisvest op de 
Van Brederodekazerne te Vught. 
De veteranen van het Regiment Genietroepen zijn allen lid van het Regiment Genietroepen. Zij zijn hiervoor geen 
contributie of lidmaatschapsgeld verschuldigd maar kunnen vrijwillig een bijdrage doneren om evt. activiteiten te 
financieren. 

Een lid van het Regiment wordt veteraan als hij voldoet aan de definitie van het Veteranen Instituut, zijnde; 

 gewezen militairen met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk hebben gediend onder 
oorlogsomstandigheden of overeenkomstige situaties; 

 gewezen militairen die bij vredesmissies betrokken zijn geweest, zowel binnen als buiten het verband 

van de VN; 

 Iedereen die als militair heeft deelgenomen aan een internationale vredesoperatie, en waarvan zijn of 
haar contract met Defensie is afgelopen, is veteraan! 

 

 

De doelstellingen van de stichting luiden als volgt:  
 

 De veteraan de mogelijkheid bieden om periodiek zijn regimentsgenoten te ontmoeten 

 Bij vragen deze veteraan de ‘weg’ kunnen wijzen. In eerste instantie gebruik maken van bestaande 
mogelijkheden zoals het Veteraneninstituut. 

 Informatie verkrijgen. (zoals nieuwe uitzendingen, zorgaspecten)  
Mogelijkheid bieden ontwikkelingen bij het Wapen der Genie te volgen 

 Mogelijkheid bieden ook zijn bijdrage te leveren aan de ‘club’ waarmee hij een belangrijke periode van 
zijn leven heeft doorgebracht, zowel fysiek, materieel als financieel. 

 Ondersteuning van initiatieven van regimentsveteranen. 

Samenvattend: 

 Periodiek (jaarlijks) contacten met oude collega’s mogelijk maken i.c.m. Regimentsactiviteiten (reünies, 
regimentsbijeenkomsten) met aandacht op groeps- en pelotonsniveau; 

http://www.veteraneninstituut.nl/


 Informatie verstrekken en ontvangen (website); 

 Doorverwijzen naar nazorginstanties in voorkomend geval (website). 

De stichting tracht deze doelen onder meer te verwezenlijken door:  
 

 het betrekken van veteranen bij Regimentsactiviteiten; 

 het ondersteunen bij het organiseren van reünieactiviteiten; 

 het ondersteunen bij het organiseren en bijwonen van herdenkingen; 

 het bieden van een ‘thuisbasis’ voor veteranen en hun familieleden; 

 het coördineren van saamhorigheidsactiviteiten in overleg met de aangesloten geledingen; 

 het verzamelen, verwerken en bekend stellen van informatie betreffende het Regiment Genietroepen 
aan derden en het in voorkomend geval vertegenwoordigen van het Regiment tijdens officiële 
gelegenheden. 

 

Bereikbaarheid: 

Per post: 
Stichting Veteranen Regiment Genietroepen 

MPC 73 A 
Postbus 10151 
5260 GC Vught 

Ook per email zijn wij te bereiken, 
Ons emailadres is: veteraneninfo@regimentgenietroepen.nl 
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