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Geachte collega Veteranen, 
 
Betreft: Inschrijving Nederlandse Veteranendag 2019. 
 
 
Op zaterdag 29 juni 2019 is het weer zover: de Nederlandse Veteranendag in Den Haag. 
Ook wij als Veteranen van de Technische Dienst, al dan niet lid van de VVRTT, gaan dit jaar weer 
deelnemen aan het defilé of misschien plaats nemen op een van de tribunes. U dient u en mogelijk ook 
uw partner ook dit jaar weer zelf digitaal in te schrijven. Dat kan tot 1 mei 2019 via de website van het 
Veteranen Instituut: https://www.veteraneninstituut.nl/ en vervolgens de tab: “Mijn VI” 
https://mijn.veteraneninstituut.nl/ 
ADVIES: vorig jaar is gebleken dat het inschrijven via uw MINDEF account problemen kan opleveren, 
gebruik daarom uw privé mailadres! 
 
Tenuen. 
Ook dit jaar kunt u voor deelname aan het defilé kiezen in welk tenue u deel wenst te nemen. 
U kunt deelnemen in DT-2 met model onderscheidingen (oud en nieuw model DT) en ook dit jaar biedt de 
VVRTT u de mogelijkheid aan, om deel te nemen aan het defilé in de Verenigingspolo met RTT cap. 
Gedragen boven een donker blauwe spijkerbroek zonder gaten en rafels!! Op de Verenigingspolo kunnen 
geen onderscheidingen gedragen worden. 
 
Indien u aan het defilé wenst deel te nemen in het Verenigingspolo met RTT cap dan dient u wel vooraf 
uw polomaat door te geven. Bijvoorbeeld XXL, XL, L. 
Heeft u in 2018 al de Verenigingspolo en cap al ontvangen, ontvangt u deze dit jaar uiteraard niet 
opnieuw en dient u deze zelf weer mee te brengen.  
 
Na inschrijving. 
Heeft u zich ingeschreven bij het Veteranen Instituut ontvangt u per mail bevestiging van uw inschrijving. 
Ik verzoek u dringend om deze mailbevestiging, samen met uw tenue gegevens aan mij te mailen zodat 
ik op ook de hoogte blijf van de ontwikkelingen én we ervoor kunnen zorgen dat er voldoende polo’s zijn 
in de juiste maat zijn aanwezig zijn. Voorafgaand aan de NLVD zal ik de VVRTT deelnemers in detail 
informeren over de gang van zaken.  
Zie ook het ander blad: inschrijven NLVD 2019 “Stap voor Stap”. 
 
 
Ik verzoek u om eventuele vragen zoveel mogelijk via de mail aan mij te richten 
Uw contactpersoon voor de NLVD, 
 
 
 
 
 
 

Frans van den Heuvel 
Telefoon 0492-382674  
vice-voorzitter@vvrtt.nl       

https://www.veteraneninstituut.nl/
https://mijn.veteraneninstituut.nl/
mailto:vice-voorzitter@vvrtt.nl


Inschrijven NLVD 2019 ”Stap voor Stap” 
 
1.  Inschrijven NLVD via het Veteraneninstituut via https://mijn.veteraneninstituut.nl/ 

Indien u voor de eerste keer via “Mijn VI” inschrijft moet u, voor u verder kunt, een account 
aanmaken.  

 
2. Via het Tabblad: “Mijn VI” (meer informatie) en “direct regelen” komt u na het inloggen bij 

“Evenementen”.  
Daar vult u het digitale formulier in voor de Nederlandse Veteranendag (NLVD) 2019. 
Overigens is het ook mogelijk om u aan te melden via 088-3340050, u krijgt daarna dezelfde 
vragen zoals ze staan in de digitale vragenlijst. 

 
Deze lijst is als volgt: 
DE VRAAG DE KEUZE 
Ik wil deelnemen aan de NLVD Individueel / Met mijn vereniging 
Krijgsmachtdeel Koninklijke Landmacht (CLAS) 
Vereniging VVRTT - Vereniging Veteranen Regiment  

Technische Troepen 

Sub vereniging Overige veteranen VVRTT 
Ik kom Alleen / Met partner/begeleider 
Ik loop mee met het defilé Ja / Nee (Alleen voor de veteraan) 
Ik wil graag meerijden op een militair voertuig in 
het defilé 

Ja / Nee  
(Zeer beperkt vooral voor de oude veteranen  
of met een lichamelijke beperking) 

Ik wil graag een rolstoelplaats Ja / Nee 
Ik wil graag een tribuneplaats Ja / Nee voor partner / begeleider (Beperkt) 
Ik maak voor mijn vervoer gebruik van Gratis treinkaart(en) / eigen vervoer 
Maaltijdkaarten (Alléén bij meelopen defilé, 
militair voertuig, rolstoelplaats of tribuneplaats) 
 
BEVESTIG UW AANVRAAG !! 

Ja / Nee 

 
3. Daarmee is uw inschrijving bij het VI voor de NLVD 2019 afgerond. 

U ontvangt via de mail een bevestiging van inschrijving van het VI. Half juni ontvangt u dan op uw 
opgegeven adres uw eventuele vervoersbewijzen. 
Ontvangt u echter GEEN bevestigingsmail (binnen ± 3 dagen) neem dan telefonisch contact op 
met het VI: 088-3340050 
 

VERVOLGENS: 
4. U maakt een keuze voor uw tenue voor deelname aan het defilé met de VVRTT (DT of polo/cap) 
 
5. U mailt aan vice-voorzitter@vvrtt.nl uw keuze voor uw tenue. 

Indien u in 2018 al een VVRTT polo/cap heeft ontvangen, ontvangt u uiteraard geen nieuwe! 
Heeft u nog geen VVRTT polo/cap  en wil u wel in polo/cap meelopen dan geeft u hierbij de 
gewenste maat van uw polo op. 
Tevens stuurt u de VI bevestigingsmail van uw inschrijving als bijlage mee. (zie punt 3) 

 
6. Voorafgaand aan de NLVD ontvangt u een mail met daarin de details over de VVRTT uitvoering 

van de NLVD 2019 met tijdstippen en locaties. 
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