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ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 

 

De stichting is opgericht op 11 november 1960 en draagt officieel de naam: 
"Stichting tot Handhaving van de Geschiedenis en de Traditiën der Voormalige 
Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene en het Garderegiment Fuseliers 
Prinses Irene en tot het behartigen van belangen van veteranen van bedoelde 
eenheden". Deze naam werd om pragmatische redenen al snel verbasterd naar 
“Stichting Brigade en Garde Prinses Irene”. In dit beleidsplan wordt deze laatste 
benaming verder gebruikt. 

 

Kamer van Koophandel 

De Stichting Brigade en Garde Prinses Irene is gevestigd te Oirschot en ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 41244193. 

 

De statuten  

De statuten van de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene, zoals vastgelegd in een 
akte gepasseerd op [x] bij notaris [x] te [x].  

 

ANBI 

De Stichting Brigade en Garde Prinses Irene is sinds 1 januari 2013 door de 
Belastingdienst aangemerkt als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI nr. 8160.60.368).  

 

IBAN 

Rabobank Apeldoorn Reknr. NL 24 RABO 0138870934 t.n.v. Stichting Brigade en 
Garde Prinses Irene. 

 

CONTACTADRES 

Stichting Brigade en Garde Prinses Irene 

P/A Sie S1 17 Painfbat GFPI 

Postbus 33  

5688 ZG Oirschot 

Tel: 040-2665685 

 

email: 17painfbatgfpi@fuseliers.nl 

Website; www.fuseliers.nl  en www.prinsesirenebrigade.nl   

mailto:17painfbatgfpi@fuseliers.nl
http://www.fuseliers.nl/
http://www.prinsesirenebrigade.nl/
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VOORWOORD 

 

Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene. Bij het 
schrijven van dit beleidsplan is uitgegaan van de vigerende wet- en regelgeving 
alsmede de actuele statuten. 

 

Een beleidsplan is sturingsmiddel waarmee een organisatie de werkzaamheden richt 
op de missie, de gemeenschappelijke opdracht of de bestaansreden van de 
organisatie. De missie wordt vertaald in algemene en concrete doelstellingen 
(targets). De organisatie omschrijft in het beleidsplan hoe de beschikbare mensen en 
middelen zullen worden ingezet om deze doelstellingen te realiseren1. 

 

Het beleidsplan Stichting Brigade en Garde Prinses Irene draagt het motto ”Samen 
Sterk” en is richtinggevend voor de bestuursperiode 2020-2024.  

 

Dit beleidsplan wordt naar behoefte, maar minstens elke vijf jaar geëvalueerd en 
geactualiseerd v.w.b. gewijzigde wet- en regelgeving of voortschrijdend inzicht. Elke 
herziene versie van het beleidsplan is van kracht op het moment dat deze in een 
bestuursvergadering is vastgesteld. Het actuele beleidsplan Stichting Brigade en 
Garde Prinses Irene wordt algemeen bekend gesteld via de website www.fuseliers.nl  

 

Bij vragen of opmerkingen staat het u vrij om contact op te nemen met de secretaris 
(contactadres staat op blz. 3). 

 

Voorzitter Stichting Brigade en Garde Prinses Irene, 

 

 

A.T. Vermeij 
Brigade-generaal der Fuseliers b.d. 

  

 
1 Definitie (basis) uit de Nederlandse Encyclopedie. 

http://www.fuseliers.nl/
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STICHTING BRIGADE EN GARDE PRINSES IRENE 

 

Binnen het Commando Landstrijdkrachten heeft een regiment of korps onder meer 
de taak het bewaren en bewaken van haar historisch erfgoed en de herinnering 
levend te houden aan de krijgsverrichtingen van het stamonderdeel, het eren van 
haar gesneuvelden, haar gewonden en haar voorgangers.   

Het aanwenden van militair materieel en immaterieel historisch erfgoed voor deze 
doelstelling heeft een directe relatie met de “core business” van de krijgsmacht in het 
algemeen en die van de Koninklijke Landmacht (KL) in het bijzonder.  

Het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene2 is voortgekomen uit de Koninklijke 
Nederlandse Brigade Prinses Irene. Dat is een bijzondere, onverbrekelijke band. De 
traditiebeleving en -handhaving is daarmee een Force Multiplier van het Esprit de 
Corps (korpsgeest) binnen het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene en een 
aanwijsbare versterking van de mentale component binnen het parate bataljon.  

Op 11 november 1960 werd de stichting Brigade en Garde Prinses Irene opgericht als 
“eigenaar” van het net opgerichte museum. De Stichting Brigade en Garde Prinses 
Irene groeide in de jaren daarna uit naar een bestuurlijke koepel waaronder alle 
verenigingen en stichtingen gerelateerd aan het Garderegiment Fuseliers Prinses 
Irene (GFPI) werden verenigd en sinds 1998 nauw samenwerken teneinde op de 
best mogelijke wijze invulling te geven aan hun doelstelling(en) en die van de 
Stichting Brigade en Garde Prinses Irene.  

Bijna zestig jaar later is de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene naast de 
Regimentsverzameling (museum) ook verantwoordelijk voor het Regimentsblad "De 
Vaandeldrager", het oranje-blauwe boek "Garderegiment Fuseliers Prinses Irene" 
(Verweij, Sonnemans e.a. over geschiedenis en tradities) en twee websites.  

In het huidige personeels- en functietoewijzingsbeleid is het niet (meer) vanzelf 
sprekend dat de Regimentscommandant, -kapitein en -adjudant eerder één of 
meerdere functies heeft vervult binnen het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. 
Hierdoor ontstaat het gevaar dat haar historisch erfgoed of tradities verdwijnen of 
“anders” worden ingevuld. De rol en activiteiten van de Stichting Brigade en Garde 
Prinses Irene t.a.v. het – gevraagd en ongevraagd - adviseren en ondersteunen van 
de Commandant van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene om de geschiedenis 
en de tradities van het Garderegiment te bewaren en te bewaken, zal daardoor in de 
komende jaren aan belang winnen. 

Target; het bijeenbrengen of houden van alle geledingen van het Garderegiment in 1 
bestuurlijke organisatie en adviseren en ondersteunen van de Commandant van het 
Garderegiment Fuseliers Prinses Irene om de geschiedenis en de tradities van het 
Garderegiment en zijn stamonderdelen te bewaren en bewaken. 

 
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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BELEIDSPLAN 

 

Doelstelling Stichting Brigade en Garde Prinses Irene3 

Het adviseren en ondersteunen van de Commandant van het Garderegiment 
Fuseliers Prinses Irene om de geschiedenis en de tradities van het Garderegiment en 
zijn stamonderdelen te bewaren en bewaken. De Stichting Brigade en Garde Prinses 
Irene treedt hiervoor zo nodig in overleg met de Traditiecommissie Koninklijke 
Landmacht (TCKL) en/of de Regiment Traditie Raad (RTR).  

De Stichting Brigade en Garde Prinses Irene ondersteunt de Regimentscommandant 
en daarmee het gehele Garderegiment Fuseliers Prinses Irene, bestaande uit actief 
dienende militairen, post-actieven en veteranen, bij het organiseren en uitvoeren van 
activiteiten. 

Target in deze beleidsperiode; het ondersteunen bij de jaarlijkse dodenherdenking en 
reünie bij het monument in Oirschot op de Regimentsjaardag, de waardige viering 
van “tachtig jaar Regiment” in 2021 en actieve deelname aan gremia van andere 
relevante organisaties en symposia. 

 

Doel beleidsplan 

Het beleidsplan 2020-2024 geeft richting aan de activiteiten van het bestuur en leden 
van de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene voor de genoemde periode van vijf 
jaren. 

De Stichting Brigade en Garde Prinses Irene wil zich met dit beleidsplan als stip op de 
horizon bezighouden met de juiste dingen en daarmee ook voldoen aan de vigerende 
wet- en regelgeving en de aanvullende voorwaarden die worden gesteld om 
aangemerkt te (blijven) worden als culturele ANBI en Geregistreerd Museum. 

Target; het (blijvend) voldoen aan de eisen van een (culturele) ANBI, zoals 
omschreven door de Belastingdienst en Geregistreerd Museum zoals beschreven door 
het Museumregister Nederland. 

 

                              
 

 
3 Cfm de statuten 
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Missie 

1. Adviseren en ondersteunen van de Commandant van het Garderegiment bij de 
handhaving en beleving van de geschiedenis en de traditie van het 
Garderegiment Fuseliers Prinses Irene, haar stamonderdelen en geledingen.  

2. Steun verlenen aan actief dienenden, veteranen en post-actieven van het Garde-
regiment, ongeacht of zij in eenheidsverband, hetzij individueel hun 
dienstverrichting hebben gedaan. Bovendien het ondersteunen of uitvoeren van 
alle verdere handelingen, die met het vorenstaande verband houden of daartoe 
bevorderlijk kunnen zijn, in de ruimste zin des woords. 

3. Bijeenbrengen en beheren van voorwerpen en documentatie welke bij het 
Garderegiment werden of worden gebruikt, door het verkrijgen van daartoe 
geëigende voorwerpen, hetzij door aankoop of ruiling hetzij door deze als 
schenking, als legaat of in bruikleen te aanvaarden. Het tentoonstellen of in depot 
bewaren van bovengenoemde goederen in een museum, genaamd: 
"Korpsverzameling van het Garderegiment Fuseliers Prinses lrene" ("Regiments-
verzameling"). 

4. Stimuleren van en het verlenen van steun aan activiteiten van alle geledingen van 
de Stichting, die zijn opgericht met het oogmerk reünies en activiteiten voor oud-
strijders/ veteranen te organiseren en/of het hierbij ondersteunen van de 
Regimentscommandant. 

5. Behartigen van de belangen van de leden van alle geledingen van de Stichting 
en/of de onderlinge samenhorigheid en kameraadschap bevorderen, of bij het 
ontbreken van zulke activiteiten deze indien noodzakelijk of wenselijk initiëren.  

6. Stimuleren van de activiteiten van de Stichting Steunfonds Prinses Irene en 
Generaal Noothoven van Goorfonds. Deze Stichting heeft ten doel financiële 
steun te verlenen, waar dit naar het oordeel van het bestuur noodzakelijk is. Dit 
houdt in dat de Stichting zorgt voor financiële ondersteuning van veteranen van 
het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. Deze ondersteuning wordt 
(ruimhartig, maar) alleen geboden als de veteraan in kwestie bij geen enkele 
andere instantie meer terecht kan voor de gevraagde hulp. De voorstellen voor 
(financiële) ondersteuning komen vooral van de Vereniging van Veteranen 
Garderegiment Fuseliers Prinses Irene die zich bezighoudt met het in stand 
houden van de band tussen veteranen en actief dienende militairen en het 
organiseren en verlenen van nuldelijnsondersteuning. Daardoor wordt de groep 
van Fuselierskoorddragers - uit alle lagen van onze samenleving - de mogelijkheid 
geboden hun (traumatische) ervaringen beter te verwerken en beter te 
functioneren. Ook kan de Stichting Steunfonds Prinses Irene en Generaal 
Noothoven van Goorfonds financieel bijdragen aan het voortzetten dan wel in 
stand houden van de tradities van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses 
Irene.  
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7. Stimuleren van een goede interne en externe communicatie. Dit is verder 
uitgewerkt in het communicatieplan dat in mei 2019 is vastgesteld. De afgeleide 
communicatiedoelstelling is gebaseerd op kennis, houding en gedrag. 
Doelgroepen van de Stichting moeten kennis hebben van de mogelijkheden die 
de Stichting en haar geledingen te bieden heeft. Bovendien moet het 
communicatieplan ervoor zorgen dat de doelgroepen een positieve houding 
ontwikkelen ten opzichte van deze mogelijkheden. De belangrijkste 
communicatiemiddelen zijn: De Vaandeldrager, beide websites en social media. 
Ten slotte mag communicatie geen incidentele activiteit zijn, maar dit is een zaak 
die continu aandacht vraagt.  

Visie 

Naast de reguliere taak van het ondersteunen van de Regimentscommandant met 
advies en het faciliteren en begeleiden van regimentsactiviteiten, draagt de Stichting 
uit “Freedom is not free”. Hierbij wordt de herinnering in stand gehouden aan 
onze (gesneuvelde en gewonde) Oud-strijders en veteranen, de uitgevoerde 
krijgsverrichtingen én dat de vrijheid in Nederland (waarvoor we dankbaar voor 
moeten zijn) een heel kostbaar goed is. Daarnaast verenigt de Stichting onder het 
motto “Samen Sterk” alle elementen/geledingen die (historisch gezien) deel 
uitmaken van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. De laatste toetreding was 
het daadwerkelijk in de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene opnemen van de 
“Vrienden van de Westenbergkazerne” in 2017. Een actueel voorbeeld is het 
revitaliseren van de relatie en het - eventueel bij de Stichting - betrekken van de 
Studentenweerbaarheid Delft. 

Target; de herinnering levend te houden aan de krijgsverrichtingen van het 
stamonderdeel en de voorgangers (i.c. Indiëbataljons GRPI) 
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TE BEREIKEN DOELSTELLINGEN IN DE KOMENDE VIJF JAREN  

EN DE DAARMEE VERBONDEN ACTIVITEITEN 

 

Om de doelstelling te verwezenlijken streeft de Stichting Brigade en Garde Prinses 
Irene naar het behalen van een aantal targets in de komende vijf jaren en de jaren 
daarna. Dit beleidsplan geeft aan welke targets 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 het Ministerie van Defensie, 
de Koninklijke Landmacht, 13 Lichte Brigade en alle andere partijen die een positieve 
bijdrage kunnen leveren aan de herinnering aan de Koninklijke Nederlandse Brigade 
Prinses Irene en de positie en prestaties van het Garderegiment Fuseliers Prinses 
Irene. 

De Stichting Brigade en Garde Prinses Irene honoreert en stimuleert initiatieven en 
activiteiten van personen, organisaties en instellingen die zich daadwerkelijk richten 
op het levend houden van de herinnering aan de geleverde inspanningen van de 
Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene, in het bijzonder de West-Europese 
veldtocht, Indië-bataljons GRPI en de inzet van het Garderegiment Fuseliers Prinses 
Irene in diverse missies. 

De Stichting Brigade en Garde Prinses Irene wil een effectieve en erkende 
organisatie zijn voor de bij haar aangesloten rechtspersonen en organisaties, 
waardoor deze elkaar kunnen (blijven) ontmoeten en elkaar kunnen ondersteunen.  

De komende beleidsperiode moeten daarbij de volgende targets worden behaald: 

• het adviseren en ondersteunen van de Commandant van het Garderegiment 
Fuseliers Prinses Irene om de geschiedenis en de tradities van het Garderegiment 
en zijn stamonderdelen te bewaren en bewaken;  

• het ondersteunen, initiëren en enthousiasmeren van onderzoek naar de 
geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene en het 
Garderegiment Fuseliers Prinses Irene en de publicaties hierover; 

• het verwerven van voldoende financiën om haar doelstelling(en) te 
verwezenlijken; 

• de herinnering levend te houden aan de krijgsverrichtingen van het 
stamonderdeel en de voorgangers; 

• het (blijvend) handhaven van de status van Geregistreerd museum van de 
Regimentsverzameling Brigade en Garde; 

• voldoen aan de eisen van een (culturele) ANBI, zoals omschreven door de 
Belastingdienst; 

• het vinden, binden en boeien van (oud)regimentsleden door het onderhouden en 
uitbouwen van de websites met daarop de meest relevante en actuele informatie; 

• het vinden, binden en boeien van (oud)regimentsleden door het in stand houden 
en kwalitatief op peil houden van het Regimentsblad “De Vaandeldrager”; 
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• het in stand houden en, waar mogelijk, uitbreiden van het vrijwilligersbestand 
van de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene. 

• de waardige viering van “75 jaar Vrijheid” in 2019 en 2020, “Tachtig jaar 
Garderegiment Fuseliers Prinses Irene” in 2021 en actieve deelname aan gremia 
van andere relevante organisaties en symposia. 
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GOVERNANCE 

 

De Stichting Brigade en Garde Prinses Irene fungeert als een platform voor de 
samenwerking tussen en met alle verenigingen en stichtingen binnen het 
Garderegiment Fuseliers Prinses Irene.  

De Stichting Brigade en Garde Prinses Irene is de koepel voor de volgende aan het 
Garderegiment Fuseliers Prinses Irene gerelateerde rechtspersonen en organisaties: 

• Vereniging van Oud-strijders Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene  

• Vereniging Oud-strijders Indiëbataljons Garderegiment Prinses Irene  

• Vereniging van Veteranen Garderegiment Fuseliers Prinses Irene  

• Vereniging der Officieren Garderegiment Fuseliers Prinses Irene  

• Regimentsonderofficieren Vereniging  

• Stichting Steunfonds Prinses Irene en Generaal Noothoven Van Goor Fonds 

• Genootschap “Vrienden van de Fuseliers” 

• “Vrienden van de Westenberg” 

• 17 Pantserinfanteriebataljon Garderegiment Fuseliers Prinses Irene 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de Stichting Brigade en Garde 
Prinses Irene en dient invulling te geven aan haar verantwoordelijkheid zoals 
omschreven in de statuten en het beleidsplan.  

Het bestuur van de Stichting Brigade en Garde is niet verantwoordelijk voor de 
aangesloten andere - aan het Regiment verbonden - rechtspersonen en organisaties. 
Dit zijn veelal zelfstandige rechtspersonen met een eigen bestuurlijke en financiële 
verantwoording. 

De Stichting Brigade en Garde Prinses Irene heeft een bestuur dat bestaat uit een 
dagelijks bestuur aangevuld met vrijwilligers die de diverse aan het Regiment 
verbonden organisaties vertegenwoordigen en een wisselend aantal adviseurs. De 
dagelijkse leiding van de vereniging is in handen van de voorzitter, secretaris en 
penningmeester. 

Het bestuur van de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene bestaat tenminste uit 
vier en ten hoogste uit elf leden. Daarnaast sluiten standaard een vertegenwoordiger 
van de redactie van “De Vaandeldrager”, de Regimentsverzameling Brigade en Garde 
Prinses Irene en de webmaster aan bij het bestuur. 

Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter (bij voorkeur een oud-regiments-
commandant), een vicevoorzitter en een penningmeester. De Regimentskapitein 
treedt standaard op als secretaris. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester 
vormen het dagelijks bestuur. De vicevoorzitter, tezamen met de overige leden, 
fungeert als interne controle op besluiten en acties van het dagelijks bestuur.  
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De Stichting Brigade en Garde Prinses Irene wordt uitsluitend vertegenwoordigd door 
twee gezamenlijk handelende bestuursleden waarvan één de voorzitter, de secretaris 
of de penningmeester is dan wel het bestuurslid dat tevens de commandant van het 
Garderegiment Fuseliers Prinses Irene is. 

De Regimentscommandant, Regimentskapitein en Regimentsadjudant zijn q.q. lid 
van het bestuur voor de duur dat zij deze functie bekleden. De overige bestuursleden 
worden door hun organisatie aan het bestuur toegevoegd. De secretaris bewaakt dit 
d.m.v. een schema van aftreden. 

De Stichting Brigade en Garde Prinses Irene draagt de bestuurlijke verantwoordelijk-
heid voor de Regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses Irene, het Regiments-
boek “Garderegiment Fuseliers Prinses Irene”, de websites en het Regimentsblad “de 
Vaandeldrager”.  

Target; het (blijvend) voldoen aan de eisen van een (culturele) ANBI, zoals 
omschreven door de Belastingdienst. 

 

Financiën  

De Stichting Brigade en Garde Prinses Irene heeft geen winstoogmerk.  

De Stichting Brigade en Garde Prinses Irene heeft een gezonde financiële basis voor 
de toekomst door: 

• een goed en transparant financieel management; 

• het tijdig aanvragen van subsidies en regelingen; 

• het beheer van het “Vaandeldragerfonds”; 

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

De Stichting Brigade en Garde Prinses Irene streeft in de komende jaren naar een 
zodanige financiële reserve dat eenmalige calamiteiten of unieke grote projecten 
kunnen worden ondersteund. 

Target; het verwerven van voldoende financiën om haar doelstelling(en) te 
verwezenlijken. 
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Binding met het Koninklijk Huis. 

Het, in het voorjaar van 1946 opgerichte, Regiment Prinses Irene werd op 1 juni 
1948 door de toenmalige Koningin Wilhelmina benoemd tot garderegiment. Indeling 
bij een garderegiment betekende van oudsher 'onder het oog van de vorst dienen'.  

In Nederland betekent het predicaat 'Garde' dat de parate militairen, naast hun 
organieke taken zoals de deelname aan (vredes)operaties, vaker dan militairen die 
behoren tot niet-garde eenheden, belast zijn met de uitvoering van ceremoniële 
diensten. 

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 samen-
voeging 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 Garderegiment Fuseliers Prinses Irene.  

Z.K.H. Prins Jaime zal ook in de toekomst zoveel mogelijk geïnformeerd en betrokken 
worden bij regiments- en veteranenactiviteiten. De contacten met Z.K.H. Prins Jaime 
de Bourbon de Parme worden onderhouden door de voorzitter Vereniging van 
Veteranen Garderegiment Fuseliers Prinses Irene of de Regimentscommandant. 

 

 

Prins Jaime in gesprek met veteranen tijdens een reünie.  
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Regimentsverzameling “Brigade en Garde Prinses Irene” 

De Regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses Irene is een Historische 
Collectie4 over de Koninklijke Landmacht met een heel specifiek onderwerp, namelijk 
de geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene en het Garde-
regiment Fuseliers Prinses Irene. Het is een typische Regimentsverzameling en heeft 
vooral een rol in de traditiebeleving van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene.  

De Regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses Irene is sinds 2004 ingeschreven 
in het Museumregister Nederland. Musea zijn verantwoordelijk voor het materiële en 
immateriële natuurlijke en culturele erfgoed. Voorwaardelijk voor (her)registratie zijn 
de ICOM-museumdefinitie5 en de acht punten van de Ethische Code voor musea. 

Vooral tijdens de herdenkingen en vieringen i.h.k.v. “75 jaar Vrijheid” (2019/2020) 
zal er een extra beroep worden gedaan op de Regimentsverzameling en haar 
vrijwilligers. Het bestuur ziet dit mede als een kans om haar doelstelling te 
verwezenlijken en draagt er zorg voor dat er toereikende financiële middelen zijn om 
deze activiteiten uit te voeren en te ontwikkelen.  

 
Presentatie bij de opening 75 jaar bevrijding op 31 aug 2019 in Terneuzen. 

 

Voor het beheer van de collectie, advies en het aansturen van de vrijwilligers 
beschikt de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene over een conservator en/of een 
vertegenwoordiger die deel uitmaakt van het bestuur. 

Jaarlijks rapporteert de conservator voor 1 maart zijn bevindingen aan het bestuur 
middels een jaarverslag. Hierin worden de voorwerpen specifiek vermeld die in het 

 
4 Een aan een, actief en in beginsel vaandel- of standaarddragend, regiment/korps (enkelvoudig HC) of 
wapen/dienstvak (gecombineerd HC) verbonden verzameling. In beginsel op of nabij de zetel van de 
regimentscommandant en met interne werking naar de eenheid, de veteranen, postactieven en de directe 
omgeving in het kader van werving en goed nabuurschap (Definitie TCKL). 
5 “Een museum is een permanente instelling, niet gericht op het behalen van winst, toegankelijk voor publiek, 
die ten dienste staat van de samenleving en haar ontwikkeling. Een museum verwerft, behoudt, onderzoekt, 
presenteert, documenteert en geeft bekendheid aan de materiële en immateriële getuigenissen van de mens 
en zijn omgeving, voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.” (Nederlandse vertaling, 2006) 
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afgelopen boekjaar door de Stichting zijn verworven of vervreemd dan wel in 
bruikleen zijn gegeven of ontvangen en bevat tevens een vooruitblik op de te houden 
activiteiten. 

Per vijf jaar biedt de conservator het bestuur van de Stichting Brigade en Garde 
Prinses Irene een (update van) de beleidsvisie aan, waarin de toekomst van de 
Regimentsverzameling wordt beschreven. Het bestuur van de Stichting Brigade en 
Garde Prinses Irene stelt de aangeboden visie (evt. gewijzigd) vast en incorporeert 
deze in het beleidsplan van de Stichting. 

 

 

 

Het bestuur en diegenen die belast zijn met het beleid en het toezicht op musea 
dragen primair de verantwoordelijkheid om dit erfgoed te beschermen en te 
bevorderen; als ook de verantwoordelijkheid voor het voor dat doel beschikbaar 
gestelde  personeel, de materiële voorzieningen en financiële middelen. De Stichting 
Brigade en Garde Prinses Irene is bestuurlijk verantwoordelijk voor de Regiments-
verzameling en is grotendeels eigenaar van de collectie. 

De Regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses Irene is v.w.b. de collectie 
afhankelijk van schenkingen en verwerving. De status van Geregistreerd Museum en 
een culturele ANBI (stichting) vergroot de kans op een schenking en mogelijkheden 
voor het verkrijgen van subsidie bij het verwerven van kostbare objecten. 

De Commissie Collectie van de Traditie Commissie Koninklijke Landmacht 
(TCKL/CCKL) is belast met de uitvoering van het defensie museaal beleid en 
regelgeving. Het bestuur van de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene 
conformeert zich uiteraard aan dit beleid en steunt de TCKL/CCKL waar mogelijk bij 
de uitvoering ervan. 

Target; het (blijvend) handhaven van de status van Geregistreerd museum van de 
Regimentsverzameling Brigade en Garde en het (blijvend) voldoen aan de eisen van 
een culturele ANBI, zoals omschreven door de Belastingdienst. 
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Communicatie 
 
De Stichting Brigade en Garde Prinses Irene is communicatief professioneel, door het 
gebruik van websites, de Vaandeldrager en activiteiten op social media. De Stichting 
Brigade en Garde Prinses Irene beschikt hiervoor over een actueel communicatieplan 
(zie bijlage). De Stichting Brigade en Garde Prinses Irene laat zich voor 
communicatiedoeleinden ondersteunen door een communicatieadviseur. 
 
Target; het vinden, binden en boeien van (oud)regimentsleden. 
 
Publicaties 
 
Regimentsboek / collectiecatalogus; in 2001, bij het 60-jarig bestaan van het 
Regiment, is een kleurrijk boek verschenen dat handelt over de geschiedenis en de 
tradities van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene en het Garderegiment 
Fuseliers Prinses Irene. Dit “Regimentsboek” werd en wordt samengesteld door de 
conservator van de Regimentsverzameling en uitgegeven door de Stichting Brigade 
en Garde Prinses Irene. 
 

 
 
Het Regimentsboek dient een tweeledig doel: 
1. Het is een up-to-date geschiedenis– en traditiehandboek voor (oud)Fuseliers. 
2. Het is een catalogus voor de Regimentsverzameling. 
 
Het bestuur Stichting Brigade en Garde Prinses Irene draagt er zorg voor dat er 
toereikende financiële middelen zijn om een actuele uitgave van het Regimentsboek 
“Garderegiment Fuseliers Prinses Irene” te ontwikkelen en uit te geven. In 2016 
verscheen de inmiddels vijfde aangepaste editie. Indien nodig zal gedurende deze 
beleidsperiode een zesde aangepaste editie verschijnen. 
 
Target; het ondersteunen, initiëren en enthousiasmeren van onderzoek naar de 
geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene en het 
Garderegiment Fuseliers Prinses Irene en de publicaties hier over. 
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Regimentsblad de Vaandeldrager; de Vaandeldrager is het kwartaalblad van de 
Stichting Brigade en Garde Prinses Irene en beschikt over een grotendeels door 
vrijwilligers bemande redactie. Voor aansturing van deze redactie beschikt de 
Stichting Brigade en Garde Prinses Irene over een actueel redactiestatuut (zie 
bijlage). 
 
De Vaandeldrager besteedt aandacht aan zowel actuele zaken als aan de geschiede-
nis van de Brigade, Indiëbataljons, uitzendingen en het parate bataljon. Het bevat 
artikelen over het Garderegiment en alle aangesloten geledingen kunnen hierin hun 
informatie delen. De Vaandeldrager bevat ook artikelen over de alledaagse 
belevenissen van de gewone of uitgezonden militair en is m.n. gericht op interne 
communicatie binnen het Garderegiment incl. het thuisfront. Een redactielid treedt 
op als adviseur van het bestuur van de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene. 
 

            
 
Het bestuur Stichting Brigade en Garde Prinses Irene draagt er zorg voor dat er 
toereikende financiële middelen zijn om de uitgave van het Regimentsblad “De 
Vaandeldrager” uit te voeren en te ontwikkelen. Voor financiële ondersteuning van 
het kwartaalblad beschikt de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene tevens over 
het Vaandeldragerfonds. Geld uit dit fonds dient te worden aangewend om tekorten 
in de exploitatie van De Vaandeldrager te dekken. Het fonds wordt beheerd door de 
penningmeester Stichting Brigade en Garde Prinses Irene. 
 
Het onderzoek naar de mogelijkheden om De Vaandeldrager zoveel mogelijk digitaal 
te verspreiden, wordt met het oog op de huidige generatie actief dienende militairen 
voortgezet. 
 
Target; het vinden, binden en boeien van (oud)regimentsleden door het in stand 
houden en kwalitatief op peil houden van het Regimentsblad “De Vaandeldrager”. 
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Internet;  
 
Sinds september 1997 beschikte de Regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses 
Irene over een eigen website: www.fuseliers.nl. Deze website is in 2001 overgedra-
gen aan de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene. In 2016 is de website (incl. een 
“webshop”) geheel vernieuwd en uitgebreid, waarbij elke vereniging of stichting als 
mede de Regimentsverzameling (Museum met webshop) en de Vaandeldrager een 
eigen plek kreeg. 
 
Op 1 juli 2019 werd de website www.prinsesirenebrigade.nl overgedragen door de 
eigenaar dhr. Richard van der Velde (zoon van een Ireneman) aan de Stichting 
Brigade en Garde Prinses Irene. Er ging reeds een langere tijd van intensieve 
samenwerking aan vooraf. Deze website is door de Koninklijke Bibliotheek aange-
merkt als digitaal erfgoed en mede daardoor een verrijking op het gebied van 
informatieverstrekking over de geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Brigade 
Prinses Irene. Door deze overdracht is dit digitaal erfgoed geborgd voor de toekomst.  
 
De Stichting Brigade en Garde Prinses Irene kan zich voor het beheer van de 
websites laten ondersteunen door een webmaster. 
 
Target; het vinden, binden en boeien van (oud)regimentsleden door het onder-
houden en uitbouwen van de websites met daarop de meest relevante en actuele 
informatie. 
 
Social media 
 

De website www.fuseliers.nl is voorzien een rechtstreekse interface met Facebook 
waardoor het mogelijk is om de nieuwsberichten op de website gelijktijdig te delen. 

Door het actief benutten van social media blijven (oud)regimentsleden en/of 
belangstellenden bij (regiments)activiteiten betrokken en kan informatie i.h.k.v. de 
herinnering levend te houden aan de krijgsverrichtingen van het stamonderdeel, het 
eren van haar gesneuvelden, haar gewonden en haar voorgangers worden gedeeld. 

Target; het vinden, binden en boeien van (oud)regimentsleden. 

 

  

http://www.fuseliers.nl/
http://www.prinsesirenebrigade.nl/
http://www.fuseliers.nl/
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Vrijwilligers 
 

Vrijwilligers nemen binnen de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene een 
belangrijke plaats in. Een van de kenmerken is, dat het overgrote deel van alle taken 
en werkzaamheden in de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene door vrijwilligers 
worden verricht. Binnen de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene zijn dus 
meerdere vrijwilligers actief. Hun aantal wisselt. De duur en de mate van hun inzet 
kunnen heel verschillend zijn.  
 
In principe is de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene niet verplicht om gemaakte 
kosten te vergoeden. Een vrijwilliger is immers niet in een privaatrechtelijke 
dienstbetrekking werkzaam. Maar redelijke kosten gemaakt t.b.v. activiteiten voor de 
Stichting Brigade en Garde Prinses Irene kunnen bij de penningmeester worden 
gedeclareerd. De penningmeester van de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene 
maakt met de vrijwilligers daarover sluitende afspraken. 
 
De conservator is verantwoordelijk voor de uitvoering van de dagelijkse gang van 
zaken binnen de Regimentsverzameling: het aansturen van de HC-vrijwilligers, 
contacten met de TCKL, adviseren van het bestuur, verwerven en afstoten van 
objecten, ondersteuning bij, en controle op historische context en juistheid van 
publicaties, etc.. 
 
De hoofdredacteur van het Regimentsblad “De Vaandeldrager” is verantwoordelijk 
voor de uitvoering van de gang van zaken binnen de redactie: het aansturen van de 
redactie, planning en coördinatie werkzaamheden met de uitgever, etc.. 
 
De Stichting Brigade en Garde Prinses Irene wil aantrekkelijk zijn voor vrijwilligers en 
bezoekers. Om die kwaliteit te kunnen bieden, is zij in belangrijke mate afhankelijk 
van deze vrijwilligers. Zij moet over voldoende en gekwalificeerde vrijwilligers 
beschikken om de noodzakelijke taken uit te kunnen voeren. 

 

Of met een vrijwilliger een formele samenwerkingsrelatie wordt aangegaan, wordt 
pas besloten na afloop van de introductieperiode. Die kan worden vergeleken met de 
proeftijd die wordt besproken bij het aangaan van een dienstverband. Als een 
vrijwilliger wordt aangenomen gaat de introductieperiode in. Afspraken daarover 
worden gemaakt tijdens een persoonlijk gesprek. Hierna wordt in goed overleg 
besloten of de samenwerking tijdelijk of voor onbepaalde tijd wordt aangegaan. Deze 
beslissing moet zowel de nieuwe vrijwilliger als het bestuur van de Stichting Brigade 
en Garde Prinses Irene nemen. Elke vrijwilliger ontvangt bij aanname een 
vrijwilligersovereenkomst/-contract (zie bijlage). Hierin worden de samenwerking en 
de wederzijdse afspraken, rechten en plichten vastgelegd. 
 

Binnen de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene worden de vrijwilligers zoveel 
mogelijk betrokken bij de uitvoering van het beleid. De HC-vrijwilligers hebben het 
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recht tot inspraak in het collectiebeleid. De redactie van De Vaandeldrager heeft 
inspraak op de publicatie. De mogelijkheden tot onderlinge communicatie en 
inspraak (dus geen zeggenschap of verantwoordelijkheid) zijn geregeld.  
 
De taakgerichte of werkinhoudelijke begeleiding spitst zich toe op vergroting van de 
deskundigheid van de vrijwilligers. Deze taakgerichte deskundigheidsbevordering kan 
afhankelijk van het onderwerp, individueel of in groepsverband georganiseerd 
worden. In beginsel wordt elke vrijwilliger in de gelegenheid gesteld dan wel 
gestimuleerd om deel te nemen aan instructie, training of scholing. Dit omdat 
deelname aan deskundigheidsbevordering niet altijd verplicht opgelegd kan worden 
en niet voor elke vrijwilliger noodzakelijk of wenselijk is. 
 

 

Rondleiding door de HC-vrijwilligers aan reünisten IFOR 2 

 
De Stichting Brigade en Garde Prinses Irene moet kennis hebben van enige persoon-
lijke gegevens van de vrijwilligers. De secretaris van de Stichting Brigade en Garde 
Prinses Irene houdt van alle vrijwilligers aantekening van: naam, voornaam, geboor-
tedatum, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer, defensiepas, e-mailadres, 
de tijdstippen waarop de vrijwilliger beschikbaar is en beheert de verzamelplaats in 
People Soft. Voorts wordt van elke vrijwilliger geregistreerd wanneer deze is gestart, 
de datum waarop de samenwerking formeel wordt aangegaan en het moment 
waarop deze wordt beëindigd. De wettelijke regelgeving ten aanzien van het 
beschermen van de privacy (AVG) van betrokkenen worden hierbij in acht genomen. 
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Aangezien de Regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses Irene op een 
defensieterrein is gehuisvest, voorziet het ministerie van Defensie de HC-vrijwilligers 
(op voorwaarden) toegang tot People Soft, zodat deze een defensiepas kunnen 
krijgen. Verder kunnen daar dan bijvoorbeeld bepaalde rechten aan worden ontleend 
(gebruik MULAN, transport etc.).  

 

Op voorstel van de Verenigde Naties vieren veel landen jaarlijks op 7 december de 
Internationale Vrijwilligersdag, een dag waarop vrijwilligers en vrijwilligerswerk in het 
zonnetje worden gezet. In december, ontvangen de vrijwilligers een persoonlijk 
(schriftelijk) bedankje en/of een attentie van de Regimentscommandant. 

 

Het vrijwilligersteam van de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene bestaat 
momenteel uit de HC-vrijwilligers, communicatieadviseur, webmaster en redactie 
Vaandeldrager. De Stichting Brigade en Garde Prinses Irene heeft voor alle 
vrijwilligers een collectieve ongevallen verzekering afgesloten. 
 
Wanneer de vrijwilliger het initiatief neemt om de relatie te verbreken, is het van 
belang de beweegredenen hiervoor te kennen. Mochten er, hoe dan ook, fouten zijn 
gemaakt of misverstanden zijn ontstaan, dan is het zaak om deze omissies zo 
mogelijk recht te zetten en/of herhaling daarvan te voorkomen. Om helderheid te 
scheppen over de vertrekredenen wordt een exitgesprek met de (om welke reden 
dan ook) vertrekkende vrijwilliger gevoerd. 
 
Target; het in stand houden en, waar mogelijk, uitbreiden van het vrijwilligers-
bestand van de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene. 
 

De Governance Code Cultuur 

De Governance Code Cultuur is bedoeld voor alle culturele organisaties die er voor 
kiezen om deze Code te gebruiken, ongeacht rechtsvorm, besturingsmodel, 
financier(ing) en omvang. De Code sluit aan op financiële, juridische en fiscale 
kaders uit de geldende wet- en regelgeving en, voor zover van toepassing, op 
subsidievoorwaarden. Deze komt daar niet voor in de plaats. De culturele waarden 
die de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene wil creëren, overdragen en/of 
bewaren voor en in de samenleving, komen samen in de maatschappelijke doel-
stelling. Deze maatschappelijke doelstelling biedt een kader voor haar strategie, 
beleid en uitvoering. Ook schept deze doelstelling ruimte voor dialoog met 
belanghebbenden. Zo laat de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene zien hoe zij 
zich verhoudt tot de samenleving.  
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Het bestuur van de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene onderschrijft de 
Governance Code Cultuur en wordt bestuurd zoals weergegeven in het “bestuur-
model”. Er is geen Raad van Toezicht of Directie. Alle taken, verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden liggen derhalve bij het bestuur. Het voldoen aan de Governance 
Code Cultuur is voorwaardelijk voor de toekenning van de status van culturele ANBI. 
 
Het bestuur van de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene heeft integriteit hoog in 
het vaandel staan. Alle bestuursleden en vrijwilligers beschikken daarom over een 
actuele Verklaring Geen Bezwaar (VGB) of Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 
 

 
 

De Ethische Code voor Musea biedt een instrument voor professionele zelfregulering 
op een aantal gebieden waar het museum zijn specifieke deskundigheid en 
verantwoordelijkheid heeft en waarmee de nationale wetgeving zich niet of niet 
voldoende bezighoudt. Deze Code legt minimumnormen vast voor de handelwijze en 
het prestatieniveau van museummedewerkers en anderen die tot de museale 
beroepsgroep gerekend worden. De Code legt ook vast wat het publiek redelijkerwijs 
mag verwachten van het museale beroepsveld en is voorwaardelijk voor inschrijving 
in het Museumregister Nederland.  

Het bestuur van de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene onderschrijft de 
Ethische Code. Daarmee verklaart zij de Code ook als richtlijn voor haar museaal 
handelen te aanvaarden. Van alle HC-vrijwilligers wordt verwacht dat zij vertrouwd 
zijn met de inhoud van de Code en deze als leidraad gebruiken voor hun handelen. 

Target; het (blijvend) handhaven van de status van Geregistreerd museum van de 
Regimentsverzameling Brigade en Garde en het (blijvend) voldoen aan de eisen van 
een culturele ANBI, zoals omschreven door de Belastingdienst. 
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RELATIENETWERK/PARTNERS 

Contacten met andere organisaties zoals: Comité 4 en 5 mei, het Nationaal Fonds 
voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds), CLAS/Bureau Ceremonieel & 
Protocol, Traditiecommissie Koninklijke Landmacht en 13 Lichte Brigade. Dit is een 
niet-limitatieve opsomming van organisaties. De Stichting Brigade en Garde Prinses 
Irene werkt immers met vele partijen en in verschillende verbanden samen. 

     

                                 

 

 

SAMENVATTING 

De Stichting Brigade en Garde Prinses Irene adviseert en ondersteunt de Regiments-
commandant, bewaakt en bewaart de geschiedenis en de tradities van het 
Garderegiment en zijn stamonderdelen en vormt samen met de onderliggende 
organisaties een warm nest voor alle regimentsgenoten. 

De Stichting Brigade en Garde Prinses Irene draagt zorg voor een afdoende 
financiële basis t.b.v. het kwalitatief in stand houden en/of verbeteren van de 
Regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses Irene, De Vaandeldrager, het 
Regimentsboek en beide websites. 
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BIJLAGEN 

• Beleidsplan Regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses Irene 
De meest actuele versie vindt u op: 

https://www.fuseliers.nl/regimentsverzameling/beleidsplan-en-verslagen/   
• Redactiestatuut “De Vaandeldrager” 
• Communicatieplan Stichting Brigade en Garde 
• Vrijwilligersovereenkomst Stichting Brigade en Garde Prinses Irene  

 
 

                              

 

https://www.fuseliers.nl/regimentsverzameling/beleidsplan-en-verslagen/

