Informatie
Erecouloir 4 mei 2016
op de Dam te Amsterdam
Tijdens de Nationale Herdenking op de Dam wordt het erecouloir gevormd door een
combinatie van pelotons. Defensie levert vier pelotons van de verschillende
krijgsmachtdelen. De veteranen leveren twee pelotons.

Hoe kan ik als veteraan deelnemen aan het erecouloir?
Wilt u in 2016 deel uitmaken van het erecouloir tijdens de Nationale Herdenking op
woensdag 4 mei op de Dam in Amsterdam? Het Nationaal Comité 4 en 5 mei, het Veteranen
Platform en het Veteraneninstituut zijn verantwoordelijk voor de samenstelling van het
erecouloir van veteranen en willen alle veteranen, die hiertoe fysiek in staat zijn, de kans
geven om deel te nemen
We hebben bij het erecouloir twee pelotons veteranen, één peloton namens het
Veteranenplatform, één peloton namens het Veteraneninstituut. Veteranen die zijn
aangesloten bij een vereniging melden zich aan via hun vereniging. Het secretariaat zet
vervolgens deze opgave vóór 23 februari 2016 door naar het Veteranenplatform.

Voorwaarden:
 U bent lid van een vereniging die deel uit maakt van het Veteranen Platform
 Aangezien u ter plaatse circa 4 uur moet kunnen staan, dient u te beschikken over een
goede lichamelijke conditie
 U dient aanwezig zijn op beide voorbereidingsbijeenkomsten t.w.:
 Zaterdag 19 maart 2016 in Doorn
 Zaterdag 16 april 2016 in Amsterdam
 U bent op woensdag 4 mei 2016 de gehele dag beschikbaar
 U bent in het bezit van het door uw vereniging voorgeschreven verenigingstenue
 U bent in het bezit van uw grootmodel medailles.

Aanmelden
Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden? Meld u dan tijdig aan bij de secretaris van uw
vereniging. Personen die zich in voorgaande jaren hebben aangemeld maar niet zijn
geselecteerd, kunnen zich opnieuw aanmelden

Selectie
Ieder jaar zijn er meer aanmeldingen dan dat er plaatsen zijn. Uit de aanmeldingen zal een
selectie gemaakt worden. Zo wordt er gekeken dat elk krijgsmachtdeel vertegenwoordigd is.
Tevens wordt er gekeken naar een zo groot mogelijke diversiteit zoals uitzendingen, leeftijd,
man/vrouw, eventuele eerdere deelname, om zo een goede afspiegeling te geven van de
populatie veteranen.

Deelname
Gezien het vaak grote aantal belangstellenden impliceert opgave helaas niet altijd
deelname. Indien u geselecteerd bent, ontvangt hiervan uiterlijk 1 maart 2016 een bericht
van het Bureau VP. Ook ontvangt u tijdig de noodzakelijke informatie en een vrij
vervoersbewijs NS voor woensdag 4 mei 2016. Voor die dag zullen andere vormen van
vervoer helaas niet kunnen worden gedeclareerd. Gelet op de betrokkenheid van de kazerne
bij het EU-voorzitterschap van onze regering is er aldaar geen parkeergelegenheid.

Goede voorbereiding
Er zijn twee voorbereidingsdagen voorafgaand aan 4 mei 2016.
Een voorwaarde tot deelname aan het erecouloir is dat u aanwezig bent op beide
voorbereidingsbijeenkomsten. Deze worden gehouden op zaterdag 19 maart (Doorn) en
(hoogstwaarschijnlijk) op zaterdag 16 april (Amsterdam). Het spreekt voor zich dat de
hiervoor door u gemaakte reiskosten worden vergoed.
 De eerste voorbereidingsbijeenkomst staat in het teken van voorlichting (zoals
programma, tenue, medailles etc.), het beantwoorden van individuele vragen,
administratieve handelingen en het maken van foto’s.
 De tweede voorbereidingsbijeenkomst is praktischer ingericht. De ochtend staat weer in
het teken van informatie delen (als voorbereiding op de grote dag). In de middag wordt de
exercitie beoefend onder leiding van de CLAS.

Tot slot
Indien u nog vragen heeft, dan kunt u daarvoor terecht bij het secretariaat van uw vereniging.

