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ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE GEGEVENS VVVGFPI 
 

Kamer van Koophandel 

De Vereniging van Veteranen Garderegiment Fuseliers Prinses Irene is ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel onder nummer 17273694. 

 

ANBI 

De VVVGFPI is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende 

Instelling (ANBI nr. 8217.93.111).  

 

IBAN 

NL 64 ABNA 0563268611 t.n.v. penningmeester VVVGFPI. 

 

Postadres 

VVVGFPI 
Laan van Everswaard 47 
4617 LH Bergen op Zoom 
Tel: 06-21986353 
email: vvvgfpi@fuseliers.nl 

Website; www.fuseliers.nl  

 

De VVVGFPI maakt als zelfstandige rechtspersoon deel uit  

van de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene. 

  

mailto:vvvgfpi@fuseliers.nl
mailto:vvvgfpi@fuseliers.nl
http://www.fuseliers.nl/
http://www.fuseliers.nl/
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VOORWOORD  

 

Voor u ligt het beleidsplan van de Vereniging van Veteranen Garderegiment Fuseliers Prinses 

Irene (VVVGFPI). Het beleidsplan draagt het motto “ Versterken en Verbinden” en is 

richtinggevend voor de bestuursperiode 2020-2024. Het bestuur heeft voor dit motto 

gekozen omdat het er naar streeft het juiste beeld van, en over veteranen1 in de 

maatschappij neer te zetten.  

Veteranen mogen trots zijn op wat zij hebben gedaan vaak langdurig en ver van huis. Zij 

hebben competenties ontwikkeld die van grote meerwaarde zijn voor zichzelf en onze 

samenleving. In dit beleidsplan vindt u een warm en sterk beleid ten behoeve van onze 

veteranen en, met nadruk, hun relaties. 

Het bestuur VVVGFPI gaat de uitdaging aan om invulling te geven aan dit beleid en zal daar, 

in nauwe samenspraak met de Commandant van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene, 

andere organisaties zowel intern als extern het regiment bij betrekken.  

Het beleidsplan sluit aan op de erkenning, waardering en zorg zoals vastgelegd in de 

Veteranenwet, het Veteranenbesluit en het Veteranenbeleid Ministerie van Defensie. Bij het 

schrijven van dit beleidsplan is gebruik gemaakt van de “bovenliggende” beleidsplannen van 

de Vereniging Veteranenplatform, het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en 

Veteranenzorg (vfonds) en de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene. Verder is uitgegaan 

de actuele Statuten en het Huishoudelijk Reglement. 

 

 

Voorzitter VVVGFPI, 

 

R. de Jong 

Brigade-generaal der Fuseliers 

  

                                                           
1Als in dit beleidsplan over “de veteraan” wordt gesproken geldt dat mutatis mutandis ook voor hun thuisfront 
of nabestaanden, tenzij anders wordt aangegeven.  
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BELEIDSPLAN VVVGFPI 2020 – 2024 

INLEIDING 

Decennialang werden krijgsverrichtingen door Nederlandse militairen primair geassocieerd 

met de Tweede Wereldoorlog en de dekolonisatie van Nederlands-Indië. Daarbij heeft de 

Nederlandse regering 580.000 Nederlandse militairen ingezet, waarvan er ruim 22.000 zijn 

gesneuveld. Daarnaast heeft de Nederlandse krijgsmacht sinds 1945 ook aan ca. vijftig 

internationale vredesoperaties deelgenomen. Tot op heden zijn daarbij 85.000 militairen 

ingezet. Zij lever(d)en een concrete bijdrage aan de handhaving van de internationale 

rechtsorde, mensenrechten, veiligheid en vrede. In Nederland is de aandacht en waardering 

voor de inzet van en nazorg voor veteranen groeiende en sinds 2013 vastgelegd in de 

Veteranenwet en belegd bij organisaties als de Vereniging Veteranenplatform (VP) en de 

Stichting Veteraneninstituut (Vi).  

Het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene2 is voortgekomen uit de Koninklijke Nederlandse 

Brigade Prinses Irene. Dat is een bijzondere, onverbrekelijke band. De VVVGFPI, als 

belangrijkste vertegenwoordiger van de veteranen van het Garderegiment Fuseliers Prinses 

Irene, beschouwt zich als een onderdeel van dat regiment en stelt het op prijs om deel te 

nemen aan relevante activiteiten van het regiment en te overleggen in de Stichting Brigade 

en Garde Prinses Irene. Dit is de koepelorganisatie waarin alle aan het Regiment gerela-

teerde organisaties zijn verenigd. Het Regiment, in nauwe samenhang met de Stichting 

Brigade en Garde Prinses Irene, is als het ware de “moedereenheid” van de VVVGFPI. 

Begin 2010 zijn de 1e generatie veteranen (Vereniging van Oud-strijders Koninklijke 

Nederlandse Brigade Prinses Irene en  de Vereniging van Oud-strijders Indië-bataljons 

Garderegiment Prinses Irene) en de 2e en 3e generatie veteranen (Vereniging Veteranen 

Vredesmissies Garderegiment Fuseliers Prinses Irene) samengevoegd tot één gezamenlijke 

vereniging van veteranen binnen het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene (VVVGFPI).  

 

                          

                                                           
2 Als in dit plan gesproken wordt over het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene, wordt ook bedoeld het 
Regiment Prinses Irene (1946 – 1948) en het Garderegiment Prinses Irene (1948 – 1952). 
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Op de Algemene Ledenvergadering op 18 mei 2018 is ingestemd met het verzoek van de 

reüniecommissie 17 Painfbat Nederlands Nieuw-Guinea (NNG) om toe te mogen treden tot 

de VVVGFPI. Hoewel deze eenheid in 1962 onder het vaandel van het regiment Chassé 

(inmiddels opgelegd) werd ingezet, maakte het wel deel uit van ons toenmalig parate 

bataljon. Op 18 juli 2018 heeft de reüniecommissie 17 Painfbat Nederlands Nieuw-Guinea 

zich verbonden aan de VVVGFPI en er is afgesproken dat zij – voorlopig – zelf hun 

tweejaarlijkse reünies blijven organiseren. 

De VVVGFPI neemt deel aan, en ondersteunt - waar nodig en relevant - het Regiment bij de 

volgende activiteiten: Regimentsjaardag, oefening Strong Fuselier, (doden)herdenkingen, 

koorduitreikingen, beëdigingen, battlefield tours etc. Het parate deel van het Regiment – 17 

Painfbat GFPI – ondersteunt waar mogelijk de VVVGFPI bij haar activiteiten met personeel 

en/of materieel. 

DOELSTELLING VVVGFPI 

De Vereniging van Veteranen Garderegiment Fuseliers Prinses Irene (VVVGFPI) stelt zich in 

brede zin ten doel om de belangen te behartigen van Nederlandse Veteranen die actief en 

eervol hebben gediend onder het Vaandel van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. 

Dat doet zij door activiteiten te ontwikkelen en publicaties te verzorgen voor de betrokken 

veteranen in het kader van saamhorigheid en bekendheid. Verder door, waar dat 

noodzakelijk of gepast is, aandacht te vragen voor de prestaties van de betrokken veteranen 

en de omstandigheden waaronder zij hebben moeten functioneren. Het uiteindelijke doel is 

om daarmee meer begrip, steun en mogelijkheden te krijgen voor veteranen in het 

algemeen en die van de VVVGFPI in het bijzonder. 

Na terugkeer van een (vredes)operatie, zoals IFOR, SFOR, KFOR, SFIR, ISAF, MUNISMA, is de 

aansluiting bij een Veteranenvereniging doorgaans niet het eerste waar jonge 

beroepsmilitairen aan denken. Initieel richt men zich op de verdere carrière binnen Defensie 

of daarbuiten.  Pas later, als men wat meer gesetteld is, ontstaat de behoefte om elkaar 

weer op te zoeken en bij te praten.  Dat is ook het eerste moment waarop men gaat 

nadenken over het organiseren van een reünie. Ervaring van de eerste generatie veteranen 

heeft echter geleerd dat het dan lastig is om ‘de oude maten’ weer terug te vinden. . De 

VVVGFPI probeert dit te doorbreken door de veteranen direct na hun inzet of uitzending 

actief te betrekken bij haar activiteiten en te vangen in een netwerk, zodat iedereen (indien 

gewenst) vindbaar en bereikbaar blijft 

 

Sommige van de veteranen ondervinden na terugkeer van een missie problemen. Deze 

problemen kunnen zich soms pas jaren later manifesteren. Het bijwonen van een reünie en 

het praten met je oude strijdmakkers kan soms voldoende zijn om de problemen weg te 

nemen. Soms is er meer voor nodig en hierbij kan de VVVGFPI de helpende hand bieden. De 

zogenaamde nuldelijnsondersteuners die we binnen de vereniging hebben zijn daarvoor het 

aanspreekpunt bij uitstek. 
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DOEL BELEIDSPLAN 

Het beleidsplan 2020-2024 geeft richting aan de activiteiten van het bestuur en leden van de 

Vereniging van Veteranen Garderegiment Fuseliers Prinses Irene (VVVGFPI) voor de 

genoemde periode van vijf jaren. 

Om dit te verwezenlijken streeft de VVVGFPI naar het behalen van een aantal doelen in de 

komende vijf jaren en de jaren daarna. Dit beleidsplan geeft aan welke doelen behaald 

moeten worden, de redenen daarvoor en in grote lijnen de wijze waarop en voorwaarden 

waaronder die doelstellingen moeten worden bereikt. Daarbij wordt samengewerkt met 

andere partijen zoals de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene, het Veteranen Platform, 

het Veteranen Instituut, het Ministerie van Defensie, de Koninklijke Landmacht, 13 Lichte 

Brigade, Inloophuizen (waar onder “de Treffer” te Eindhoven en “het Elders Hoes” te 

Limburg) en alle andere partijen die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de positie 

van onze veteranen. 

De VVVGFPI geeft daarbij ook invulling aan activiteiten als voorlichting, onderwijs (veteraan 

voor de klas), etc. Hiermee ondersteunt zij direct de (h)erkenning van en waardering voor 

veteranen. 

MISSIE  
a. Aandacht, erkenning, waardering en respect voor veteranen. 
b. Het ondersteunen, faciliteren en begeleiden van veteranenactiviteiten. 
c. Het blijven in herinnering houden van gesneuvelde oud-strijders en sobats. 
d. Het herdenken, gedenken en zorgen voor slachtoffers van operationele missies en 
conflicten. 
e. Het vieren van de ontvangen vrede en vrijheid. 

VISIE 

a. Veteranen hebben een bijzondere positie binnen het Regiment, de krijgsmacht en de 
Nederlandse samenleving. Zij hebben daadwerkelijk fysiek en mentaal bijgedragen aan 
democratie, rust en orde , vrede en veiligheid in de wereld. 

b. De VVVGFPI is het orgaan binnen het Regiment Garde Fuseliers Prinses Irene, dat 
zorgdraagt voor de versterking en ondersteuning van deze bijzondere positie binnen de 
krijgsmacht. Zij zoekt de verbinding met relevante spelers in het veteranenveld van 
instituties en organisaties, maar zeker ook de verbinding tussen (post-actieve) veteranen en 
actief dienende militairen en hun respectievelijke thuisfront. 

c. Het is daarmee een Force Multiplier van het Esprit de Corps (korpsgeest) binnen de 
Fuseliers en een versterking van de mentale kracht binnen het parate bataljon. 
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TE BEREIKEN DOELSTELLINGEN IN DE KOMENDE VIJF JAREN EN DE DAARMEE VERBONDEN 

ACTIVITEITEN 

De VVVGFPI honoreert en stimuleert initiatieven en activiteiten van personen, organisaties 

en instellingen die zich daadwerkelijk richten op erkenning van en waardering voor 

veteranen en het levend houden van de herinnering aan de geleverde inspanningen van 

militairen aan oorlog, in het bijzonder de West-Europese veldtocht, Indië-bataljons GRPI en 

diverse missies alsmede het herdenken en eren van onze slachtoffers en het zorgen voor 

onze gewonden. 

 

De VVVGFPI wil een warme, effectieve en erkende organisatie zijn voor haar veteranen en 

hun thuisfront, waardoor zij elkaar kunnen (blijven) ontmoeten en worden ondersteund in 

de onderlinge communicatie en zorg. In de komende vijf jaar moeten daarbij de volgende 

prestaties worden behaald om te kunnen fungeren als goed/erkend ontmoetings- en 

communicatiepunt en orgaan voor belangenbehartiging: 

- het ondersteunen bij de jaarlijkse dodenherdenking en reünie bij het monument in 

Oirschot; 

- het deelnemen aan de jaarlijkse dodenherdenking in Amsterdam, Loenen en Roermond; 

- het deelnemen aan het jaarlijkse defilé op de Nederlandse Veteranendag en  

- het zorg dragen voor een stand bij de activiteiten op het Malieveld; 

- het onderhouden van de website met daarop de meest relevante en actuele informatie; 

- de georganiseerde deelname aan activiteiten als: Regimentsactiviteiten, nationale, 

provinciale en lokale dodenherdenkingen; 

- een actieve rol als het gaat om zorg door de eigen veteranen te informeren over 

zorgmogelijkheden en aandacht te vragen voor schrijnende gevallen en/of gevallen die 

vanwege procedures, regelgeving, miscommunicatie, etc., tussen wal en schip dreigen te 

vallen, door de nuldelijnsondersteuning en het collegiaal netwerk; 

- om veteranen in het algemeen, en de Fuseliers in het bijzonder een stem te geven in 

veteranenbeleid en het behartigen van veteranenbelangen en veteranenzorg. 
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De VVVGFPI is uitgegroeid tot een erkende en gewaardeerde organisatie die bekend staat als 

autoriteit op het gebied van veteranenzorg, door: 

- een actieve rol binnen de Vereniging Veteranenplatform (beleid); 

- een actieve rol binnen het Gemeenschappelijk Overleg Regimenten en Korpsen 

Koninklijke Landmacht (uitvoering); 

- de deelname aan andere relevante organisaties en symposia; 

- het uitdragen van de organisatie, onder meer door het verspreiden van de 

Vaandeldrager. 

De VVVGFPI is communicatief professioneel, door het gebruik van website, de Vaandel-

drager en activiteiten op social media. De VVVGFPI beschikt hiervoor over een actueel 

communicatieplan. 

De VVVGFPI heeft een gezonde financiële basis voor de toekomst door: 

- een goed en transparant financieel management; 

- het tijdig aanvragen van subsidies en regelingen 

- een financiële bijdrage van de leden bij deelname aan activiteiten. 

De VVVGFPI streeft in de komende jaren naar een zodanige financiële reserve dat eenmalige 

calamiteiten of unieke grote projecten kunnen worden ondersteund. 
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ERKENNING, WAARDERING EN ZORG (EW&Z). 

1. Erkenning en waardering. 

Intern het Commando Landstrijdkrachten (CLAS) zijn de commandanten van vaandel- of 

standaardvoerende regimenten en korpsen  verantwoordelijk voor de uitvoering van de 

EW&Z ten behoeve van de tot hun Regiment of Korps behorende veteranen. De verantwoor-

delijkheid voor het vinden, binden en boeien (VB&B) van haar veteranen volgt hieruit.  

Het besluit tot de 'versterking van de regimenten en korpsen met een vrijwilliger' door 

Commandant Landstrijdkrachten onderschrijft de behoefte aan extra capaciteit ten behoeve 

van de ondersteuning van regimenten en korpsen bij het vinden, binden en boeien van 

(actief dienende) veteranen en het realiseren dat contacten met die veteranen en hun 

thuisfront ook tijdens de postactieve periode blijven behouden. De VVVGFPI werkt nauw 

samen met deze vrijwilliger. 

Het bestuur van de VVVGFPI stelt elke eenheid (in principe van compagniesgrootte of 

zelfstandig peloton) dat uitgezonden is geweest met Fuselierskoord in de gelegenheid om 

een eigen reünie te organiseren (incl. thuisfront) en hierbij gebruik te maken van de Regeling 

Reüniefaciliteiten Defensie (RRF) en de nuldelijnsondersteuning. De RRF alsmede de steun 

vanuit het vfonds worden aan de VVVGFPI en niet aan het Regiment verleend. 

Reünies of andere activiteiten zijn een belangrijk instrument in het kader van erkenning en 

waardering. Hiertoe stelt het Ministerie van Defensie d.t.v. het CLAS de RRF beschikbaar, die 

op zich al voldoende is voor het organiseren van een eenvoudige bijeenkomst of activiteit. 

Met behulp van eigen bijdragen, aanwending van het budget van de commandant of steun 

van het vfonds kan een reünie of activiteit naar wens worden uitgebouwd. Dit kan op basis 

van een uitgevoerde missie, locatie of per subonderdeel zoals een compagnie of zelfstandig 

peloton.  

De VVVGFPI kan – vanwege het lidmaatschap VP - het Veteraneninstituut verzoeken 

deelcertificaten te verstrekken. Deze staan op naam van de VVVGFPI, met als toevoeging het 

sub element dat dit deelcertificaat heeft verkregen. Hiermee heeft de VVVGFPI de 

mogelijkheid om in elk jaar, hetzij een grootschalige reünie dan wel meerdere, kleinschalige 

reünies of andere activiteiten te organiseren of te faciliteren. 

2. Zorg 

De zorgplicht voor en tijdens de inzet, zoals omschreven in de Veteranenwet, wordt door het 

Regiment uitgevoerd. De nuldelijnshelpers van de VVVGFPI zijn met prioriteit voor het 

Regiment beschikbaar en kunnen voor, tijdens en na de missie ook t.b.v. het thuisfront 

worden ingezet. 

a. Nuldelijnsondersteuning is een speerpunt van het nieuwe Nederlandse veteranen-

beleid (2013), Op basis van kameraadschap wordt de nuldelijnsondersteuning door, 

of namens de VVVGFPI uitgevoerd door opgeleide en gecertificeerde nuldelijns-

helpers en GV-personeel. Ervaring met onze oudere veteranenverenigingen 
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(VOSKNBPI en VOSIB) heeft geleerd dat nuldelijnsondersteuning laagdrempelig is, 

signaleert en preventief werkt en daardoor zeer effectief kan zijn. 

 

De nuldelijnsondersteuning is gericht op de veteraan én zijn/haar thuisfront. Onze 

nuldelijnsondersteuning is laagdrempelig en veilig. Dat laatste wil zeggen dat onze 

nuldelijnshelpers niet ingekapseld zijn in “vreemde” organisaties waaraan zij 

verantwoording moeten afleggen en adviezen moeten uitbrengen anders dan binnen 

de Sociale Coördinatie Commissie VVVGFPI (dit is de nuldelijnscoördinator samen 

met de nuldelijnshelpers). 

 

Onze nuldelijnshelpers kunnen ook helpen om omstandigheden uit te leggen aan 

partners/dierbaren en indien nodig op weg helpen/begeleiden naar professionele 

hulp. Daarnaast kunnen zij als “casemanager” voor u beschikbaar blijven voor 

begeleiding tijdens het zorgtraject en voor het geven van advies waar nodig. 

 

 
 

Het Regiment heeft voor vragen over veteranenaangelegenheden, -zorg en/of hulp voor het 

organiseren van een reünie of activiteit de beschikking over een (deeltijd) vrijwilliger bij de 

Sectie S1 17 Painfbat GFPI. Deze vrijwilliger is het eerste aanspreekpunt voor allerlei 

veteranenzaken, vragen over reünies en nuldelijnsondersteuning. 

 

b. Collegiaal Netwerk Koninklijke Landmacht (CNL). 

Het CNL biedt zorg voor en door collega’s bij de verwerking van een potentieel 

schokkende gebeurtenis. In de nasleep van potentieel schokkende gebeurtenissen 

zijn emotionele en fysieke reacties normaal. Het natuurlijk zelf herstellend vermogen 

van de mens zal worden geactiveerd. Praten over deze reacties versterkt dit vermo-

gen. Als er sprake is van stagnatie van de verwerking ondersteunt en assisteert het 

CNL bij het zoeken naar en het vinden van professionele hulp en/of zorg. Vroege 

signalering, laagdrempeligheid, beschikbaarheid en het bevorderen van de 

bespreekbaarheid zijn essentieel. Binnen 17 Painfbat GFPI is de Hoofd Sectie S1 

aangesteld als teamleider om het netwerk te coördineren en in stand te houden. 
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c. Stichting Steunfonds Prinses Irene en Generaal Noothoven Van Goor Fonds.  

De Stichting heeft ten doel financiële steun te verlenen, waar dit naar het oordeel 

van het bestuur noodzakelijk blijkt te zijn. Dit houdt in dat de Stichting zorgt voor 

financiële ondersteuning van veteranen van het Garderegiment Fuseliers Prinses 

Irene (GFPI). De doelgroep is iedereen die onder de naam van Prinses Irene dient of 

heeft gediend. Uit de praktijk (o.a. de nuldelijnsondersteuning van de VVVGFPI) blijkt 

echter dat de sociale zekerheid niet voor iedereen (voldoende) uitkomst biedt. De 

VVVGFPI fungeert als intermediair tussen regimentsgenoten of koordgerechtigden in 

financiële nood en deze stichting door het adviseren, begeleiden of maken van de 

steunaanvraag. 

 

VINDEN, BINDEN EN BOEIEN (VB&B) 

Vanwege de wet- en regelgeving betreffende privacy, maar ook in het kader van de veilig-

heid, wordt bij het beheren van het ledenbestand gebruik gemaakt van de (beveiligde) 

faciliteiten die de Regimentscommandant (i.c. Sectie S1) ter beschikking staat. 

Na terugkeer van een inzet of missie wordt tijdens de recuperatieoefening d.z.v. de VVVGFPI 

een voorlichting gehouden over het “veteraan zijn” en de doelstelling van de vereniging. 

Iedereen die uitgezonden is geweest met het invasiefluitkoord (Fuselierskoord) is 

automatisch lid tenzij expliciet is aangegeven dit niet op prijs te stellen.  

Per huidige, actief dienende compagnie wordt in nauwe samenwerking met het parate 

bataljon regelmatig een reünie of saamhorigheidsdag georganiseerd. Zoveel mogelijk reünies 

of activiteiten worden in of om de Regimentsmess “Congleton” en de Regimentsverzameling 

Brigade en Garde Prinses Irene georganiseerd om de verbondenheid met het Regiment te 

onderstrepen en zo mogelijk te versterken. 

Het betrekken van postactieven en veteranen die niet bij het bataljon geplaatst zijn bij 

“actief dienende” activiteiten als de Regimentsjaardag, borrels, commando-overdrachten, 

koorduitreikingen, medal parades etc.. Dit mes snijdt aan twee kanten: de militair ziet op 

welke wijze ook hij na zijn dienstverlating of overplaatsing actief betrokken kan blijven. Van 

belang is daarbij wel dat de aanwezigen niet uitsluitend in grijs/blauw geklede oude(re) 
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veteranen zijn, doch ook jongere veteranen met wie actief dienende militairen zich wellicht 

eerder identificeren. Het aanbieden van een verenigingspolo voor een aantrekkelijke prijs 

maakt daar deel van uit. 

GOVERNANCE 

1. Bestuur 

De VVVGFPI heeft een bestuur dat bestaat uit vrijwilligers die de diverse missies of inzet-

gebieden vertegenwoordigen en heeft integriteit hoog in het vaandel staan. Alle bestuurs-

leden beschikken daarom over een actuele Verklaring Geen Bezwaar (VGB) of Verklaring 

Omtrent Gedrag (VOG).  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de vereniging en het uitvoeren van 

het beleid zoals omschreven in de statuten en dit beleidsplan. De dagelijkse leiding van de 

vereniging is in handen van de voorzitter, secretaris en penningmeester.  

De financiën worden gecontroleerd door een kascommissie die bestaat uit twee door de 

leden gekozen leden niet zijnde bestuursleden, die telkens voor een termijn van twee jaar 

worden benoemd. Daarnaast zijn de begroting en de jaarcijfers onderworpen aan de goed-

keuring van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De VVVGFPI heeft geen 

winstoogmerk.  

Het bestuur komt gewoonlijk vier keer per jaar, maar tenminste één keer per jaar, bijeen om 

het beleid en de lopende zaken door te spreken.  

2. Beschermheer veteranen GFPI. 

H.K.H. Prinses Irene is door de jaren heen - informeel - de beschermvrouw van de Oud-

strijders van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene. Na de samenvoeging van de 

drie veteranenverenigingen binnen het Regiment in 2010 (WO II, Nederlands-Indië en "jonge 

veteranen") werd het idee geboren om deze speciale binding met het Koninklijk Huis, en 

H.K.H. Prinses Irene in het bijzonder, meer te formaliseren. Z.K.H. Prins Jaime de Bourbon de 

Parme, zoon van Prinses Irene, werd op de Regimentsjaardag in 2014 geïnstalleerd als 

beschermheer van alle generaties veteranen van het Regiment. Z.K.H. Prins Jaime zal ook in 

de toekomst zoveel mogelijk geïnformeerd en betrokken worden bij veteranenactiviteiten.  
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PARTNERS 

De contacten met andere organisaties zoals: Comité 4 en 5 mei, Vereniging Veteranen 

Platform, Stichting Veteranen Instituut, het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en 

Veteranenzorg (vfonds), CLAS/Bureau Ceremonieel & Protocol, Gemeenschappelijk Overleg 

Regimenten en Korpsen Koninklijke Landmacht, 13 Lichte Brigade, Stichting Brigade en 

Garde Prinses Irene en de Stichting Steunfonds Prinses Irene en Generaal Noothoven Van 

Goor Fonds. Dit is geen limitatieve of complete opsomming van organisaties. De VVVGFPI 

werkt immers met vele partijen en in verschillende verbanden samen. 

     

 

SAMENVATTING 

De VVVGFPI werkt nauw samen met alle spelers in de “veteranenwereld” t.b.v. erkenning en 

waardering en passende zorg en ondersteuning voor veteranen in het algemeen en de 

veteranen van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene in het bijzonder.  

Samen met de Regimentscommandant en het bestuur van de Stichting Brigade en Garde 

Prinses Irene vormt de VVVGFPI een warme organisatie voor alle invasiekoord dragende 

veteranen. 

 

                                   

 


