BOND VAN
OUD-STOOTTROEPERS EN STOOTTROEPERS
BOSS
1. Op 5 september 1944 werden tijdens de Tweede wereldoorlog de Binnenlandse Strijdkrachten (BS) opgericht en
geformeerd uit leden van het verzet. Zij werden onderverdeeld in een bewakingsdeel en een strijdend deel.
In opdracht van ZKH Prins Bernhard werd op 21 september 1944 in Eindhoven het Regiment Stoottroepen opgericht als strijdend deel van de Binnenlandse Strijdkrachten. Het Regiment werd geformeerd uit bevrijde verzetsmensen, die gewapend verzet hadden gepleegd tegen de Duitsers. De bakermat was de verzetsorganisatie LKP
(Landelijke Knokploegen).
2. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, op 5 mei 1945, waren ongeveer 6.000 Stoottroepers onder de wapenen. Zij hadden drie keuzes:
a. Een deel (3.000 man) tekende een langverband akte (drie jaren) waarin de bepaling een mogelijke inzet 'waar ook
ter wereld' als OVW-er (oorlogsvrijwilliger);
b. Een klein deel van 1.000 man tekende een contract voor één jaar (kort verband);
c. Ongeveer 2.000 Stoters demobiliseerden in augustus 1945.
3. Deze laatste groep 'nieuwe burgers' had vooral belangstelling voor de volgende onderwerpen:
a. Er was - terechte - ontevredenheid over het uitblijven van respect en nazorg direct na WO II en m.n. over de van regeringszijde getroffen maatregelen en regelingen (de Maatschappelijke Dienst Defensie bestond toen nog niet);
b. Men vond dat de sterke banden van onderlinge steun en vriendschap niet verloren mochten gaan. En omdat deze
band er was wilde men een bond - de BOS -, die opgericht werd op zaterdag 14 januari 1946. De BOS is daarmee
de oudste regimentsgebonden veteranenvereniging van de Koninklijke Landmacht.
4. Kenmerken van de BOS waren en zijn:
a. Het non-categoriale (geen 'rangen en standen') karakter, te verklaren uit de ontstaansgeschiedenis van het
Regiment Stoottroepen Prins Bernhard, waarvan de wortels in het Verzet tijdens WO II liggen.
b. De organisatie van de BOS(S). Deze is gebaseerd op regionale kringen waarvan de leden afkomstig zijn uit de
zelfde regio als waaruit destijds een Stoottroepencompagnie werd geformeerd van de Commando’s Brabant of
Limburg. Veel leden van die kring behoorden ook tot de compagnie waarmee zij op de zuidoever van de grote rivieren werden ingezet en later voor drie jaar mee naar Indië gingen. Ook zijn er regionale kringen waarvan de leden
afkomstig zijn uit het zelfde Indië-bataljon en in de zelfde regio wonen. Later zijn daar reünieverbanden en eenheidsgebonden kringen bijgekomen.
5. Om de eerder geschetste relatie met het Regiment Stoottroepen kracht bij te zetten werd op 18 maart 1980 de
Vereniging Bond van Oud-Stoottroepers en Stoottroepers (BOSS) opgericht. Ook actief dienende Stoters, zowel
beroeps als dienstplichtigen, wilden en konden nu dus lid worden van de BOSS. De tweede S heeft dus vooral
betrekking op de 'jongere' generaties Stoottroepers. Zowel de soldaat als de generaal zijn lid van de BOSS. Dat is
onder meer één van de (unieke) karakteristieke kenmerken van deze zogenaamde non-categoriale vereniging.
6. Grondbeginsel en doel van de BOSS
a. De BOSS is gebaseerd op de wil om onze vrijheid, parlementaire democratie en de constitutionele monarchie onder
het Huis van Oranje te handhaven en zo nodig te verdedigen tegen alles wat daar mee strijdig is, met als inspirerend
voorbeeld het Verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog waaruit de Stoottroepen zijn voortgekomen.
b. De BOSS stelt zich ten doel:
(1)
Het in stand houden en bevorderen van banden van vriendschap die tijdens het dienen bij het Regiment
Stoottroepen zijn ontstaan;
(2)
Het onderhouden van nauwe contacten met het Regiment Stoottroepen Prins Bernhard;
(3)
Het blijven eren en herdenken van alle gevallenen;
(4)
Het behartigen van belangen van:
(a)
Leden van de vereniging;
(b)
In bijzondere gevallen Oud-Stoottroepers en Stoottroepers die geen lid zijn, naar het oordeel
van het hoofdbestuur.
7. Lidmaatschap
a. Lid worden van de BOSS kan door het indienen van het inschrijfformulier. Ook bestaat de mogelijkheid donateur te
worden (zie het inschrijfformulier).
b. De jaarlijkse contributie is m.i.v. 2017 € 23,- inbegrepen SN en lidmaatschap van één kring. Wilt u van meerdere
kringen lid worden, dan betaalt u per extra kring 50% jaarcontributie meer. Dus 2 kringen is 1,5x jaarcontributie, 3
kringen is 2x jaarcontributie etc.

Dit kader In te vullen door de ledenadministratie

Inschrijfdatum..................................Lidnummer....................................
kring....................
INSCHRIJFFORMULIER
voor lid of donateur van de Bond van Oud-Stoottroepers en Stoottroepers (BOSS)
(s.v.p. met HOOFDLETTERS invullen, OP de regels schrijven en ALLE velden invullen.)

...................................................................................
..............................Tussenvoegsel(s).....................................

Achternaam:
Voorletters

M / V (doorhalen wat niet van toepassing). Hieronder naam tehuis / verzorgingsinstelling / kamernr enz. (indien van toepassing)

.........................................................................................................
Adres
..........................................................................................
Huisnummer
...........................Telefoon 0...............................
Postcode
........................(1234AB).
Woonplaats
........................................
E-mailadres
...........................................................................................
Geboorte datum...................................(dd-mm-j j j j)
Huidige eenheid ..............................................
Ik heb gediend bij
..................................(b.v. Co-Br, 5 RS, 41Painfbat, 13 Infbat, DBIII, 11 Mrcie)
Uitzendeenheid
……………………......(b.v. ( DBIII, SFOR,IFOR, ISAF, of BG4 etc)
Ik meld mij aan als

lid / donateur

van de BOSS (doorhalen wat niet van toepassing)

Ik wil worden ingedeeld bij kringnummer (z.o.z voor kringnummers)

................

MACHTIGING
Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan de BOSS om jaarlijks de verschuldigde contributie af te schrijven van

IBAN

.............................................................................................

Intrekking van deze machtiging zal ik schriftelijk doen door middel van een briefje aan de ledenadministratie van de BOSS

Datum ondertekening

............................ (dd-mm-j j j j) Handtekening (s.v.p. in het vakje)

VERDERE INFORMATIE VINDT U OP DE ACHTERZIJDE
OF DE LAATSTE BLZ

Overzicht kringen van de BOSS
De BOSS bestaat uit de volgende kringen en reünieverbanden:
(U bent vrij in uw keuze)

Nr

Locatie / omgeving

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
41

Kring Eindhoven
Reünieverband 11 Mortiercompagnie (RV-11 Mrcie)
Kring Limburg
Kring 13 Charliecompagnie 'Margriet' (13 CCie 'Margriet')
Reünieverband Uruzgan (RV-Uruzgan)
Kring Grave Stoters
Reünieverband Dutchbat III (RV-Dutchbat III)
Regimentskring 13 RSPB
Kring Zuid-Holland
Kring West-Nederland
Kring West-Brabant
Kring Zeeland
Kring ‘s-Hertogenbosch
Kring 13 Alfacompagnie 'Madju' (13 ACie 'Madju')
Kring 13 Bravocompagnie 'Pegasus' (13 BCie 'Pegasus')
Kring 13 Deltacompagnie 'Djokja' (13 DCie 'Djokja')
Kring Maas en Waal
Algemeen BOSS-lid, dus niet ingedeeld bij een kring
Kring Cuijk
Kring Ermelo

Het lidmaatschap is voorbehouden voor militairen en ex-militairen die bij het Regiment Stoottroepen Prins Bernhard
(RSPB) hebben gediend, nog actief dienen of zijn uitgezonden ‘onder de vlag’ van het Regiment Stoottroepen Prins
Bernhard.
Iedereen kan echter donateur worden. Algemeen hebt u dan dezelfde rechten en plichten, uitgezonderd stemrecht
tijdens de algemene ledenvergadering
U ontvangt o.a. 4x per jaar gratis Strijdend Nederland (SN). Tevens mag u deelnemen aan bijvoorbeeld de (afdelings-/kringbijeenkomst(en) en evenementen van de kring waarvan u lid of donateur bent, de Stotersborrels, de
algemene ledenvergaderingen, lustrumvieringen.enz. enz.
De jaarlijkse contributie is m.i.v. 2017 € 23,- inbegrepen SN en lidmaatschap van één kring. Wilt u van meerdere
kringen lid worden, dan betaalt u per extra kring 50% jaarcontributie meer. Dus 2 kringen is 1,5x jaarcontributie, 3
kringen is 2x jaarcontributie etc.
In het jaar van inschrijving, betaalt u geen contributie.
De nieuwe jaar-contributie wordt door de Algemene Ledenvergadering van de BOSS vastgesteld voor het daarop
volgende jaar.

Als u de voorkant hebt ingevuld, wilt u dan dit formulier
in een gefrankeerde envelop opsturen naar:

Ledenadministratie BOSS
Lancasterdreef 35 a
8251 TE Dronten

Telefoon: 0321-339395
E-mail: LA@stoottroepers.nl
BIC: RABONL2U
IBAN: NL 55 RABO 0137501609
t.n.v.: Bond van Oud Stoottroepers en
Stoottroepers te Ermelo
Handelsregister K.v.K. Oost Brabant
No 40217020

