
Na de aankondiging van de oprichting van de SFC 
in De Groene Baret van juni 2015 berichten wij in 
onze vaste rubriek de stand van zaken van de SFC. 
Met de beschikbare ruimte in de laatste Groene 
Baret hebben we ons beperkt tot de belangrijkste 
informatie.

Nog even kort waarom we de SFC 
hebben opgericht:
De Commandostichting ziet zich op een termijn 
van grofweg 10 jaar voor een probleem gesteld. 
Het is een probleem dat wij allen kennen. De grote 
lichtingen van de periode voor de inkrimping in 
1964 en de opschorting van de opkomstplicht in 
1997 veroorzaken inmiddels een grote demografi -
sche oneffenheid. De gemiddelde leeftijd van het 
begunstigersbestand van De Commandostichting is 
thans hoog terwijl de aanwas verhoudingsgewijs 
klein is. 

De Commandostichting ziet zich daardoor op ter-
mijn voor sterk toenemende kosten per begunsti-
ger gesteld. Dit wordt voor een belangrijk deel ook 
in de hand gewerkt door wegvallende ondersteu-
ning van de zijde van het Ministerie van Defensie. 
De exploitatiekosten van De Commandostichting 
kunnen na verloop van jaren niet aan een steeds 

kleiner wordend aantal begunstigers worden door-
berekend, althans niet tegen een maatschappelijk 
aanvaardbare bijdrage. Deze effecten zullen over 
een periode van tien jaar sterk merkbaar zijn. Wij 
hebben nu nog tijd ons daar op voor te bereiden.

De namen van de bestuursleden van de SFC en 
haar adviseur willen we u niet onthouden:

Voorzitter (Leen Vroegop)
Met lichting 74-5 de groene baret gehaald. Na 
20 jaar beroepsoffi cier met de rang van majoor 
vrijwillig de dienst verlaten. Thans zelfstandig 
ondernemer.

Secretaris (Hein Schoots)
Met lichting 63-1 de groene baret gehaald. Als 
dpl korporaal 104 Cotrcie afgezwaaid. Werkzaam 
geweest als fi nancial controller in middelgrote 
bedrijven. Thans gepensioneerd en in deeltijd nog 
werkzaam op een scholengemeenschap. 

Penningmeester (Evert Top)
Met lichting 82-6 de groene baret gehaald. Als dpl 
commando 1 104 Wrnverkcie afgezwaaid. Werk-
zaam geweest in de accountancy en momenteel 
directeur van een media-exploitant. 

Juridisch adviseur 
(Leen van de Merbel, geen bestuurslid)
Met lichting 63-1 de groene baret gehaald. Be-
roepsoffi cier tot 1985, de laatste jaren als militair 
jurist. Met de rang van luitenant-kolonel vrijwillig 
de dienst verlaten. Rechter bij de Rechtbank Breda 
tot 2001. Thans met pensioen, maar in de juridi-
sche sfeer in deeltijd nog steeds actief.

Inmiddels zijn twee bestuursleden toegetreden 
(statutair vastgelegd):

Penningmeester van de Commandostichting 
(Wouter Hillenbrink)
Met lichting 81-6 de groene baret gehaald. Na 
15 jaar beroepsoffi cier met de rang van kapitein 
van de militaire administratie vrijwillig de dienst 
verlaten. Thans zelfstandig ondernemer (fi nanciële 
dienstverlening) en in “vrije tijd” tevens penning-
meester van De Commandostichting

Korpsadjudant  (Cor van der Krieken)
Actief dienend

Stichting Fondswerving en 
-beheer Commandogemeenschap

SFC



Waar staat de SFC voor en wat 
beogen we te bereiken:
De SFC is statutair aan De Commandostichting 
gelieerd. Het doel is De Commandostichting op 
termijn met opbrengsten van gespaard kapitaal te 
gaan ondersteunen met de exploitatie van:
• Samenstellen, drukken en versturen van 
 De Groene Baret
• Traditiehandhaving en herdenkingen 
• Onderhoud van het commandomuseum
• Het houden van de vijfjaarlijkse reünie 
• Inspanningen op het sociale vlak binnen De Com-
mandostichting en de commandogemeenschap

De missie van de SFC is een stamkapitaal te verga-
ren uit donaties van:
• Begunstigers (€ 100,- per jaar). Dit zijn natuurlijke 
 personen die gerechtigd zijn de groene baret te 
 dragen, of sympathisanten (overige militairen en 
 burgers van zowel binnen als buiten de krijgs
 macht)
• Bijzondere begunstigers (donaties van € 1.000,- 
 of meer). Dit kunnen zijn natuurlijke personen, 
 bedrijven, instanties etc. die een (eenmalige) 
 donatie aan de SFC doen

De SFC voorziet voldoende te hebben gespaard om 
na een periode van 7 tot 10 jaar over te kunnen 
gaan tot fi nanciële ondersteuning van De Com-
mandostichting uit opbrengsten van gespaard 
kapitaal. Hiervoor zijn de  navolgende condities van 
toepassing:
• Het gespaarde kapitaal wordt bij een grote 
 Nederlandse bank in een groei-spaaromgeving 
 ondergebracht.

• De Commandostichting heeft het onbetwistbare 
 en statutair vastgelegde vruchtgebruik van de 
 vermogensopbrengsten
• Met nadruk wordt gesteld dat het stamkapitaal 
 niet kan worden aangetast, ook dat is statutair 
 geregeld
• Behoudens onvermijdelijke bankkosten worden 
 geen onkosten aan de SFC doorbelast
• Al het gespaarde kapitaal is op naam gesteld en 
 blijvend zichtbaar in de administratie van de SFC
• Bijzondere begunstigers en begunstigers worden 
 jaarlijks voor een Open Dag op de Engelbrecht 
 van Nassaukazerne uitgenodigd. 

Alle natuurlijke personen, van wie de inschrij-
ving en de donatie in 2015 zijn gedaan, worden 
op naam uitgenodigd!! Om de administratieve 
werklast tot een minimum te beperken wordt een 
incassomachtiging van de begunstigers van de SFC 
gevraagd voor de incassering van € 100,- per jaar. 

Van alle reeds aangemelde begunstigers-dit 
gaat al richting de 100 personen bij het ter per-
se gaan van deze editie-zal de incasso binnen-
kort worden gedaan.

MELD U MIDDELS BIJGAAND INSCHRIJFFORMULIER AAN ALS BEGUNSTIGER VAN DE SFC!

Programma (onder voorbehoud):
• Welkom door het KCT en het 

 bestuur van de SFC in de kantine
• Presentatie fi nancieel jaarverslag SFC 2015

• Presentatie over het KCT
• Lunch (traditionele maaltijd)

• Lezing over recente acties van het KCT

• Demo uitrusting en bewapening
• Demo op het sportveld 

 (parachutespringen, afdaling uit helikopter etc.)
• Ronde over de EvN-kazerne en 

bezoek aan het museum
• Hapje en drankje in de kantine

Koffi e/thee en maaltijd worden door de SFC 
aangeboden. Drankjes in de kantine zijn voor eigen 

rekening.

Zie de website voor meer informatie over de SFC.

OPEN DAG SFC 2016
Datum: vrijdag 26 augustus 2016

Locatie: Engelbrecht van Nassaukazerne
Duur programma:  10.00 – 20.00


