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Evenement Met een aantal nieuwe leden en een meer dan volle agenda voor 
verschillende inzetten van de Colour Party en vertegenwoordigen van 
een delegatie al dan niet aangevuld met het leggen van een krans, is 
het goed om elk lid van onze Branch in de gelegenheid te stellen om 
hiervoor een training te volgen. Zodat wij onze Branch op een correcte 
wijze vertegenwoordigen 
 
Zoals verwacht stromen de uitvragen binnen en die zijn door het hele 
land gepositioneerd. Het zwaartepunt ligt natuurlijk zoals verwacht eind 
april, begin mei, maar daarvoor en daarna blijft het nog even druk. 
 
Willen wij aan alle uitvragen kunnen voldoen, en dat willen wij als 
vanzelfsprekend omdat dat ons motto is namelijk: 
 

Wij bewaken het houden van herdenkingen. 
 

Daarvoor willen wij een actieve rol spelen bij plechtigheden op 
Canadese en geallieerde militaire begraafplaatsen en bij ceremonies 

waar gesneuvelde militairen uit de Tweede Wereldoorlog worden 
herdacht. 

 
Met dit gedachtegoed is mijn oproep als Sgt at Arms dan ook heel 
nadrukkelijk aan iedereen die fysiek in staat is om als CP-lid, of 
delegatielid deel te nemen aan herdenkingen dit ook te doen. 
Maak daarvoor ruimte in je agenda vrij om deel te nemen in de CP of 
als delegatielid. 
 
In 2019 hebben wij ook een trainingsprogramma uitgevoerd en daaruit 
zijn een aantal Colour Sergeants naar voren gekomen die mij kunnen 
ondersteunen en daar waar ik zelf niet aanwezig kan zijn, door werk of 
andere verplichtingen, mijn rol naadloos over kunnen nemen 
 
Dit jaar is er gekozen voor een zaterdag, 14 maart 2020, om het 
trainingsprogramma te doorlopen: 

• Wij beginnen met een tenue inspectie. 

• Basis exercitie. 



• Exercitie met de Colour Party. 

• Exercitie als delegatie lid. 

• Exercitie als kranslegger.  
 

Organisatie RCL Branch 005 
 

Gevraagd Zoveel mogelijk leden van onze Branch die zich ook in willen zetten 
voor een van de taken welke van ons verwacht worden bij een 
vertegenwoordiging bij het herdenken. 
 

Tenue Colour Party : RCL-tenue 
Delegatie      : RCL-tenue 
 

Sgt at Arms Sgt at Arms Toon van Bussel. 

Opgeven Aanmelden via het ledenportal: LEDEN.RCL005.NL, graag voor: 
7 maart 2020 
 

Melden Als trainingslocatie is gekozen voor: 
Clubhuis Mondani 
Graaf Ottoweg 6 
7241 DG Lochem 
 

Tijdschema Zaterdag 14 maart 2020. 
10.00 uur: Colour Party en Delegatie verzamelen in ons clubhuis. Na de 
koffie willen wij om 10.30 uur starten . 

• Tenue inspectie. 

• Basis exercitie. 

• Exercitie met de Colour Party. 

• Exercitie als delegatie lid. 

• Exercitie als kranslegger. 
Rond 12.30 uur is er een lunch verzorgd door Mondani. 
Na de lunch kunnen we dan de puntjes op de i zetten en om 15.00 uur 
moeten we ruimte maken voor het restaurant. 
 

Nader bericht Indien u bent ingelogd en opgegeven dan ontvangt u een bevestiging 

Bijzonderheden Met Mondani ie afgesproken dat zij voor € 10,00 per persoon de 
koffie/thee en de lunch aanbieden en natuurlijk de ruimte om het 
programma te doorlopen. Gaarne per persoon betalen bij Mondani. 
 

 


