DE VERENIGING VAN OFFICIEREN EN OUD-OFFICIEREN
DER KONINKLIJKE MARINE ‘ONDERLINGE BIJSTAND’

De jaarlijkse Algemene Vergadering van de Vereniging Onderlinge Bijstand is wegens bijzondere
omstandigheden verplaatst naar woensdag 12 oktober 2022 bij de Van Ghentkazerne, adres
Toepad 120 te 3063 NJ Rotterdam, waar we bijeen zijn in de grote Johan de Wittzaal.

Het programma op woensdag 12 oktober 2022 is als volgt.
09.30 – 10.15
Ontvangst bij de Van Ghentkazerne
10.15 – 11.30
Algemene Vergadering Onderlinge Bijstand
10.15 – 11.30
Partnerprogramma bij de Van Ghentkazerne
11.30 – 12.15
Receptie voor de leden en partners
12.15 – …
Indische lunch in het restaurant
…
Driedaagse Holland Pop Festival 1970 in het Kralingse Bos
16.00?
Afscheid en einde programma
Het partnerprogramma bestaat uit een bijzondere presentatie over China, verzorgd door de heer
Oey Toen Ping. Uw partner wordt hierbij van harte uitgenodigd.
Als u de Algemene Vergadering wenst bij te wonen, wilt u zich dan uiterlijk vrijdag 30 september
opgeven bij de secretaris met vermelding van eventuele deelname van uw partner. Opgave bij
voorkeur via het e-mailadres secretaris@onderlingebijstand.nl of via het secretariaat KVMO.
Iedere deelnemer ontvangt een bericht met het geactualiseerde katern (met uitnodiging, agenda
en verslagen) en de jaarrekening OB 2021. Zie ook de website www.onderlingebijstand.nl.

Samenwerking Vereniging Onderlinge Bijstand en de KVMO
Sinds 1996 werken OB en de KVMO intensief samen. Dankzij deze samenwerking zijn alle leden
van de KVMO automatisch lid van OB. De KVMO biedt haar leden veel mogelijkheden, faciliteiten
en ondersteuning, waaronder ook juridisch advies. Maar directe financiële steunverlening kan de
KVMO haar leden niet verlenen. Vandaar juist de samenwerking met OB.
Regelingen ten behoeve van (oud-)officieren en hun gezinsleden zijn onder andere:
• Individuele materiële steunverlening en advies;
• Regeling Tegemoetkoming Thuiszorg (RTT);
• Regeling Reiskosten Ziekenhuisbezoek (RRZ);
• Uitzenduitkering.
Individuele materiële steunverlening
Leden van OB (of hun gezinsleden of directe nabestaanden) die in financiële problemen verkeren,
kunnen in aanmerking komen voor individuele steunverlening, toegesneden op hun specifieke
situatie. In het algemeen gaat het dan om financiële steun in de vorm van leningen of giften. Maar
naast financiële steun kunt u ook raad en advies ontvangen, bijv. in het geval van problemen met
de gemeentelijke overheid of bij zaken betreffende zorginstellingen.
De structurele regelingen van OB: de RTT en de RRZ
Samen met de KVMO heeft OB structurele regelingen voor financiële steunverlening getroffen
waar alle leden van OB aanspraak op kunnen maken. Deze regelingen zijn ten eerste de Regeling
Tegemoetkoming Thuiszorg (RTT) en ten tweede de Regeling Reiskosten Ziekenhuisbezoek (RRZ).
In het kader van deze regelingen is de KVMO de administratief uitvoerende instantie.
De Regeling Tegemoetkoming Thuiszorg (RTT) heeft als doel de financiële lasten ten gevolge van
(medisch) noodzakelijke thuiszorg voor bovengenoemde leden te verlichten. En de Regeling
Reiskosten Ziekenhuisbezoek (RRZ) heeft als doel de leden een (forfaitaire) tegemoetkoming te
kunnen geven voor de reiskosten voor ziekenhuisbezoek tijdens de ziekenhuisopname van het lid,
de partner of gezinsleden.
Uitzenduitkering
In najaar 2011 heeft OB in nauwe samenwerking met de KVMO een nieuwe financiële regeling
vastgesteld voor de leden van de KVMO die in het kader van een vrede-ondersteunende (VVHO)
missie worden uitgezonden. In het kader van deze regeling kunnen leden van OB direct aanspraak
maken op eenmalige uitkering als gevolg van een ongeval tijdens de missie. De regelingen voor de
uitvoering en toekenning van deze uitzenduitkering zijn uitgebreider toegelicht op de website OB.
Studiebeurzen in de vorm van renteloze leningen
De Stichting Notaris Eduard S. Lansberg Studiefonds (SNLS) is gelieerd aan OB en heeft ten doel
het verstrekken van studiebeurzen in de vorm van renteloze leningen aan kinderen van officieren
en oud-officieren van de KM welke kinderen zich bijzonder onderscheiden en voor wie bij verdere
studie financiële ondersteuning van belang is.
Informatie over de bovenstaande regelingen
Op de website www.onderlingebijstand.nl vindt u meer inhoudelijke informatie en kunt u lezen
wanneer en hoe u gebruik kunt maken van deze regelingen en hoe u de steun kunt aanvragen.

