Beste Veteraan,
Het is al weer een hele tijd gelden dat wij op welke manier dan ook contact met jullie
hebben gehad. Ik hoor u al denken, weer iemand met een lap tekst die iets van mij
wil.
Het is echt de moeite waard om hier even voor te gaan zitten.
Ik ben 1 oktober begonnen om, voor C-DGLC (Defensie Grondgebonden
Luchtverdediging), zoveel mogelijk op te pakken wat ook maar te maken heeft met
jullie, Veteranen.
Veteranenzaken, Veteranenzorg, Veteranenloket, Veteranenloket,
Veteranenvereniging, en alles wat we nog aan het woord Veteranen kunne koppelen.
Dit houdt in de praktijk voor mij ook in voorlichting aan nieuwe jonge en toekomstige
Veteranen, contact onderhouden tijdens hun missies en een deel van de Nazorg
voor deze Veteranen.
We gaan een veteranenvereniging opzetten.
De Veteranen die lid kunnen worden zijn alle luchtverdedigers van Landmacht,
Luchtmacht en Marine en daarnaast de niet luchtverdedigers werkzaam bij het
DGLC.
Deze vereniging willen we zonder contributie gaan opzetten. Ik ben van mening dat
de overheid in het algemeen en Defensie in het bijzonder deze kosten gemakkelijk
zou moeten kunnen dragen. Gelden worden o.a. verkregen vanuit Staf CLAS voor
actief dienend en bij het VI voor post actieve Veteranen. Daarnaast staat o.a. de Klu
niet onwelwillend tegenover een structurele bijdrage voor diverse activiteiten voor
Veteranen.
Hoe denken we nu om deze vereniging op te zetten.
Als individu kan ik niet alles alleen gaan doen. Daarvoor zijn mensen nodig die mij
gaan helpen.
Ik denk daarbij aan een compleet bestuur (een combinatie van zowel actief dienend
als post actieve veteranen) bestaande uit: Voorzitter, secretaris, penningmeester,
hoofd ledenadministratie, hoofd webmaster, diverse projectteams (inloop momenten,
reünies detachement(en) deelname Nederlandse Veteranen Dag e.d. U kunt in de
bijgevoegde formulieren aangeven of u zou willen meewerken aan diverse projecten.
Tevens willen we graag subgroepen met complete besturen aanmaken van alle
onder eenheden van het DGLC waar ook het aspect Veteranen de boventoon zal
voeren.
Ik ben nu o.a. bezig om het reüniecertificaat van het Korps Luchtdoelartillerie onder
te verdelen in diverse deelcertificaten. Doelstelling is om deelcertificaten verkrijgen
voor de grote uitzendingen (Cyprus, Bosnië, Afghanistan, Mali, Turkije en dan nog 1
voor, laten we zeggen, algemene certificaat. Daarmee kunnen we dan eens per 2
jaar ook jullie iets bieden in de vorm van reünies. Mogelijk dat we hierin ook de niet

luchtverdedigers welke hebben deelgenomen aan deze missies hierin ook te
betrekken.
Dit zal overigens allemaal moeten voldoen aan de opgelegde AVG (Algemene
Verordening Persoonsbescherming = Europese wetgeving) van 28 mei 2018 om de
gegevens van leden te beschermen.
Bijgevoegd treft u aan een Aanmeldingsformulier en een AVG (voor uw eigen
bescherming).
Ik hoop uiteraard dat u lid wilt worden van onze Veteranenvereniging
Grondgebonden Luchtverdediging.
Tevens verleen ik u toestemming mijn email adres te delen met potentiele veteranen die
lid zouden willen worden van onze Veteranenvereniging GLVD. Op dit moment hebben we
al 284 leden (jong/oud en actief en post actief)
Met vriendelijke groet
J.J. (Jakob) Tonnis
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Aanmeldingsformulier
Veteranenvereniging GLVD
PS
Rang
Voorletters
Achternaam
Jaar
Uitzending 1
Uitzending 2
Uitzending 3
Uitzending 4
Uitzending 5
Uitzending 6
Uitzending 7
Uitzending 8
Uitzending 9
Uitzending 10

Missie

Eenheid

Functie

Veteranenvereniging Grondgebonden Luchtverdediging

Onderwerp: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Datum:
Referentie:

1 mei 2018
DGLC-001/18

Beste veteraan,
Invoer AVG
Per 28 mei 2018 wordt in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) ingevoerd. Dit betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt
in de hele Europese Unie (EU). De nationale Wet bescherming persoonsgegevens
(Wbp) geldt dan niet meer.
Wat verandert er? De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (de mensen van
wie gegevens worden verwerkt). Zij krijgen nieuwe privacyrechten en hun bestaande
rechten worden sterker. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer
verplichtingen. De nadruk ligt – meer dan nu – op de verantwoordelijkheid van
organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden.
Wat betekent dit voor u als veteraan?
Het Korps Luchtdoelartillerie heeft bepaalde data over u opgeslagen; denk daarbij
onder andere aan naam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), naam partner
nr ID. Uw naam en/of foto staan mogelijk vermeld in het archief van de Historische
Collectie Grondgebonden Luchtverdediging en mogelijk staan er foto’s waar u op
voorkomt op dezelfde website, de Facebook-pagina ‘Historische Collectie
Grondgebonden Luchtverdediging’ of opgenomen in de Collectie.
Voor sommige gegevensverwerkingen hebben we toestemming nodig van de
betrokkenen. De AVG stelt strengere eisen aan toestemming. Nieuw is dat we
moeten kunnen aantonen dat we geldige toestemming van mensen hebben
gekregen om hun persoonsgegevens te verwerken. Daarnaast dient het voor u
net zo makkelijk te zijn om uw toestemming in te trekken als om die te geven.
Dezerzijds het dringende verzoek om Bijlage 1 volledig ingevuld bij mij in te leveren.
Bedenk dat indien geen toestemming wordt verleend dit er toe kan leiden dat u geen
post/mail van Korps Luchtdoelartillerie meer ontvangt en mogelijk ook niet kunt
deelnemen aan de reunies.
Namens de Veteranenvereniging,
Jakob Tonnis

Bijlage 1 bij brief AVG 02/18, d.d. 1 mei 2018
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Veteranenvereniging Grondgebonden Luchtverdediging
Ondergetekende verleent de Veteranenvereniging toestemming tot
het verwerken van onderstaande data.
DATA
JA*
Naam
Voorletters, voornaam
RNR en Peoplesoftnr
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon nummer
E-mail adres
Nr Legitiematiebewijs (voor bewaking i.g.v. rëunie)
Deelname detachement GLVD tijden Nederlandse Veteranendag
Bestuurslid Veteranenvereninging GLVD
Medewerker diverse Veteranenactiviteiten (Rëunies e.d.)
Publicatie foto’s, naam, rang en KMD in archief Historische Collectie
Publicatie foto’s op Website Veteranenvereniging GLVD
De verwerking van de data dient beperkt te blijven tot registratie ten behoeve van
onderlinge communicatie, werkzaamheden voor en activiteiten van de
Veteranenvereniging Grondgebonden Luchtverdediging en toegang tot de kazerne.
Publicatie beperkt zich tot de hierboven aangegeven media.
Graag aankruisen welke voor u van toepassing zijn.

NEE*

Naam: ……………………….
Adres: …………………………………………………………
Postcode: ………………
Welke Missie(s):

Woonplaats: ……………………………..
…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Handtekening:

Plaats en datum:

……………………………………………

………………………………………….

*Gelieve aan te kruisen welke gegevens u wel of niet autoriseert
en het formulier aan Veteranenvereniging Grondgebonden Luchtverdediging
te retourneren. Middels inscannen en per mail of per post.
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