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Weert, 12 oktober 2020. 
 
 
Aan:  
Afdelingsbesturen van het samenwerkingsverband RCT WZ-NL.  
 
 
Beste besturen. 
 
Het coronavirus houdt ons allen nog steeds intensief bezig. Wij hadden zo graag na een 
half jaar “in quarantaine” te zijn geweest elkaar weer willen ontmoeten. Daartoe hadden 
wij een speciale bijeenkomst belegd met een interessante inleider. Bovendien zouden we 
elkaar informeel ontmoeten met een goede lunch in Nederweert. 
 
U zult begrijpen, nu het virus weer dreigender aanwezig is, dat wij hebben moeten 
besluiten om deze bijeenkomst, die gepland staat voor zaterdag 31 oktober a.s., te 
annuleren. Ook hebben wij al vast besloten om onze halfjaarlijkse PR-vergadering op 
17 november a.s. niet te houden. 
 
Toch houden wij de moed erin en zullen wij u informeren wanneer het verantwoord en 
veilig genoeg is om deze bijeenkomst alsnog te houden.  
 
Het Dagelijks Bestuur van het RCT WZ-NL blijft ondertussen actief uw belangen 
behartigen. Nu wij de officiële status hebben van “Bondcommissie” binnen onze landelijke 
Bond van Wapenbroeders, nemen wij deze taak serieus (op). 
 
Met het afnemen van het aantal leden binnen onze afdelingen, alsmede het feit dat het 
voor u als afdelingen steeds moeilijker wordt om nieuwe bestuursleden te werven, zien wij 
als RCT WZ-NL naar de toekomst een steeds grotere taak weggelegd om u als bestuur te 
adviseren en te ondersteunen. Wij zijn eveneens voornemens om enkele bijeenkomsten  
te beleggen voor u en al uw leden inzake kadervorming met onder meer de volgende 
onderwerpen: 
 

- wat is er nodig om bestuurslid te worden van een afdeling;  

- op welke wijze kunnen we vrijwilligers werven; 

- hoe kunnen we nieuwe leden verkrijgen. 

Al deze zaken komen dan aan de orde. Ook op PR-gebied zullen er nieuwe impulsen 
komen. 
 
Ons ‘kroonjuweel’ van het RCT WZ-NL is ongetwijfeld de banierwachten o.l.v. Jim 
Overklift. Steeds meer worden zij gevraagd voor het begeleiden van de uitvaart bij het 
overlijden van één van onze leden.  
Het zou goed zijn wanneer de leden “in leve” al aangeven of zij voor een uitvaart met 
Bondseer in aanmerking willen komen. Daartoe wordt er een video gemaakt, die duidelijk 
maakt wat dit precies inhoudt. Daarnaast staan onze banierwachten altijd gereed bij het 
houden van de herdenkingen. 
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Zo blijven wij u actief ondersteunen, ook onder de huidige moeilijke omstandigheden. 
Mocht u nog vragen of opmerkingen voor ons hebben, dan horen wij dat graag! 
 
De belangrijkste wens en tevens wapenbroederlijke groet ontvangt u onder het motto: 
 
BLIJF GEZOND! 
 
 
 
 
F.J.M. Maes     A.P. van der Lee 
Voorzitter RCT WZ-NL    Vicevoorzitter RCT WZ-NL  


