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1 Voorwoord  

Voor u ligt het beleidsplan van The Royal Canadian Legion (RCL) Branch 005 “The Liberation 

of The Netherlands”. 

Sinds 2003 heeft Nederland zijn eigen branch in The Royal Canadian Legion: Branch 005 “The 

Liberation of the Netherlands”. Deze Branch valt onder het gezag van Dominion Command 

(Canada) en Zone Command (Europa). Met ingang van 2008 is Z.H. Prins Floris ”Honoured 

President” van Dominion Command. Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de in-

ternationaal werkende organisatie Royal Canadian Legion en van de Nederlandse (tak), 

Branch 005 die daarvan deel uitmaakt. Deze organisatie, afgekort aangeduid als RCL, is in 

1926 in Canada opgericht om verbetering te bereiken van de zorg en aandacht voor de Ca-

nadese militairen die tijdens de Eerste wereldoorlog in Europa hadden gevochten. Ook tij-

dens de Tweede Wereldoorlog streden Canadezen in Europa en zeker ook in Nederland. De 

sterke band tussen Nederland en Canada die daaruit voortkwam was aanleiding tot het op-

richten van een RCL Branch in Nederland. De RCL heeft een hiërarchische structuur; dat 

houdt de bevoegdheid in tot regelgeving die voor alle Branches geldt.  

Deze structuur is hieronder weergegeven: 
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Alle Branches hebben een nummer en een naam; het nummer wordt door 

Dominion Command bepaald, de keuze van de naam is vrij. 

RCL Branch 005 is als Vereniging opgericht op 24 augustus 2003 en notarieel geregistreerd 

op 11 maart 2004 en Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08123301. 

Daarnaast werkt RCL Branch 005 conform de door RCL Dominion Command en door de Zone 

Commander uitgegeven richtlijnen, voorschriften en boekwerken. 

Per 1 januari 2012 is aan de vereniging RCL Branch 005, “The Liberation of The Netherlands” 

de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instantie) status toegekend.  

Dit beleidsplan van RCL Branch 005 geeft inzicht in: 

 Missie, visie en doelstellingen; 

 Activiteiten van de vereniging; 

 Fondsenwerving; 

 Besteding; 

 Functioneren van het bestuur. 

 

Namens het bestuur van het Royal Canadian Legion Branch 005, “The Liberation of The 

Netherlands”. 

Gerard Hendriks, President 

 

 

                                 

                                             Canadian War Cemetery Groesbeek                    
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2 Algemeen 

The Royal Canadian Legion Branch 005 staat voor grote uitdagingen. In 2014 en 2015, wil het 

bestuur volledige support verlenen aan: 

 De vele herdenkingen en bevrijdingsfestiviteiten in Nederland.  

 Het vinden van nieuwe leden en sponsoren.  

 Het uitbreiden van de nationale en internationale bekendheid en netwerken.  

 Het overnemen van het gedachtegoed van de stichting Thank You Canada & Allied 

Forces.  

                        

                                  Ondertekening overeenkomst op Canadese Ambassade NC TYC&AF en RCL Branch 005 

Voorts is het belangrijk te stimuleren dat scholen aandacht besteden aan vrijheid en aan de 

bevrijding, zowel als aan het herdenken van de mannen die in de strijd daarvoor zijn gesneu-

veld. De aandacht voor wat in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog is geschied, ver-

diend, eveneens ondersteund en uitgebreid te worden. 

Het bestuur van RCL Branch 005 staat positief tegenover initiatieven en personen die dezelf-

de doelen nastreven. Hierbij zoekt RCL Branch 005 ook nadrukkelijk samenwerking met an-

dere verenigingen en stichtingen zoals Stichting Bevrijding 45, Welcome Again Veterans, 

WO2GO en The Royal British Legion Holland Branch. RCL Branch 005 hecht er waarde aan 

om van elkaars initiatieven en voornemens op de hoogte te zijn. Samenwerking en transpa-

rantie in het organiseren van welhaast gemeenschappelijke herdenkingen is het sleutel-

woord voor de aankomende jubileumjaren.  

Uitgangspunten hierbij zijn: 

 Informatie: Actuele informatie zal op de website van RCL Branch 005 (www.rcl005.nl) te 

vinden zijn. 

 Communicatie: Er is een communicatieplan ontwikkeld voor RCL Branch 005. 

 Nieuwsbrief: Iedere twee maanden verschijnt er een digitale nieuwsbrief van de Presi-

dent, die naar alle leden wordt verzonden. Leden die geen internet hebben krijgen de 

nieuwsbrief per reguliere post thuis gestuurd. 

http://www.rcl005.nl/
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 Internet en e-mail: Via internet en e-mail wordt continu contact onder-

houden met Ambassades, organisatie comités, werkgroepen en andere vergelijkbare in-

stanties in Nederland en Canada of elders die van belang kunnen zijn voor RCL Branch 

005.  

 Naamsbekendheid: Met het aangaan van nieuwe contacten en het uitbreiden van de 

achterban wil RCL Branch 005 haar naamsbekendheid verbeteren. 

 Financieel: Om de continuïteit van RCL Branch 005 te waarborgen wordt het vinden van 

sponsoren of donateurs een prioriteit. Hierbij wordt gedacht aan sponsoring, fondsen-

werving en donaties. 
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3 Missie (Mission Statement) , visie en doelstellingen 

Een missie geeft RCL Branch 005 een eigen identiteit. De missie van Branch 005 is een afgeleide van 

het Mission Statement van RCL Dominion Canada.  

Het vervullen van een actieve rol bij plechtigheden op Canadese en andere geallieerde mi-

litaire begraafplaatsen, bij monumenten en bij ceremonieën waar gesneuvelde militairen 

uit de Tweede Wereldoorlog worden herdacht. Kortom het herdenken en gedenken in ons 

land te bevorderen door het leveren van een actieve bijdrage daaraan.  

3.1 Visie 

Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op de aanwezigheid van RCL Branch 005 tijdens 

onthullingen van monumenten of bij herdenkingen van Canadese of Geallieerde bevrijders 

door geheel Nederland waarbij stil wordt gestaan bij de dankbaarheid aan hen die voor onze 

vrijheid hebben gevochten. Dit past geheel binnen de missie van RCL Branch 005 en recht-

vaardigt het bestaansrecht van de Branch.  

3.2 Doelstellingen algemeen 

3.2.1 Het vervullen van een actieve rol bij herdenkingen 

De doelstelling staat verwoord in de missie van RCL Branch 005. Als instrument daarvoor 

beschikt de Branch over een Colour Party, een Groep van 8 leden die, onder leiding van de 

Sergeant at Arms, een vlag dragen bij herdenkingen en andere plechtigheden. De Colour 

Party kan worden ingezet op verzoek van en in overleg met de organisatoren van ceremo-

nieën. 

                             
                                         Parade Markelo 2013. 

3.2.2 Voeren van een jaarlijkse Poppy campagne  

Elk jaar in oktober en november sieren poppy’s (klaprozen) de revers en kragen van de gehe-

le Canadese bevolking. Sinds 1921 is de poppy het symbool van herdenken en het visuele 

teken van het niet willen vergeten van de Canadese soldaten die tijdens de Tweede Wereld-

oorlog zijn gevallen voor onze vrijheid. De poppy is ook een internationaal symbool van her-

innering en geadopteerd door vele andere landen om degenen te eren die het ultieme offer 

hebben gebracht voor herstel van de vrijheid. In Nederland organiseert RCL Branch 005 met 

behulp van vele vrijwilligers ieder jaar een Poppy campagne.  
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Poppy Campagne 2013/2014 

3.2.3 Verzorgen van Educatie op scholen 

Een belangrijk doel van onze Branch is educatie. Hieronder moet worden verstaan het, op 

verzoek, geven van voorlichting over de jaren 1940/45. Uit contacten met gemeenten en 

overheid c.q. semioverheid (scholen) blijkt steeds meer dat aandacht wordt besteed aan 

educatie. Educatie betreffende vrijheid, de bevrijding door de geallieerde strijdkrachten, en 

de geschiedenis van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

3.2.4 Het bevorderen van de onderlinge band 

Het bevorderen van een goede onderlinge verhouding tussen de leden van de Branch.  

3.2.5 Een Ledenwerving campagne opstarten 

RCL Branch 005 heeft een informatiefolder, deze zijn in Nederland neergelegd op vele locaties en 

openbare plaatsen, zoals VVV kantoren en oorlogsmusea, maar ook in hotels en wervingstands van 

onder andere veteranenorganisaties, om belangstelling te wekken voor toetreding als lid van RCL 

Branch 005. Doelstelling is om deze campagne nog verder uit te breiden en daarmee een grotere 

naamsbekendheid te krijgen en mogelijk ook nieuwe leden te werven.  
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4 Organisatie  

4.1 Het Bestuur van de Branch 005 

RCL Branch 005 wordt geleid door een bestuur gekozen door de jaarlijkse Algemene Leden 

Vergadering voor een periode van twee jaar. De samenstelling van het bestuur is als volgt: 

 Voorzitter  (President)  ; Gerard Hendriks 

 Vicevoorzitter (Vice-President) ; Martin Reelick 

 Oud-voorzitter (Past-President) ; Peter Spierenburg 

 Eerste Secretaris (First secretary) ; Marietje Eggink-Ten Velde 

 Tweede secretaris (Second secr)  ; Yvonne Swarthoff  

 Penningmeester (Treasurer)   ; Martin van de Poel 

 Sergeant at Arms    ; Martin Reelick 

4.2 Board of Patrons/Comité van Aanbeveling 

Op 10 december 2013 is er een Board of Patrons (Comité van Aanbeveling) geïnstalleerd. In 
de Board of Patrons hebben vooraanstaande mensen zitting, die de doelstellingen van de 
Royal Canadian Legion Branch 005, “The Liberation of the Netherlands”, de organisatie en de 
activiteiten een warm hart toedragen. Door hun naam te verbinden aan RCL Branch 005 on-
dersteunen zij ons en creëren een draagvlak waarmee wij naar buiten kunnen treden. Op 
deze manier kunnen belangstellenden en andere contacten zien dat de activiteiten van the 
Royal Canadian Legion en specifiek Branch 005 breed gedragen en aanbevolen worden hier 
in Nederland. 

The Board of Patrons bestaat uit 10 personen. 

Chairman: Dhr. mr G.J. de Graaf:  Voormalig voorzitter van de Eerste kamer der Staten Ge-
neraal, thans lid van de Eerste kamer en Burgemeester van Amstelveen.  
Commissaris van de Koning in Zeeland: Dhr. J.M.M. Polman 
Canadese Ambassadeur in Nederland: Dhr. J. Lambert 

Burgemeester van Apeldoorn: Dhr. J. Berends 
Burgemeester van Bergen op Zoom: Dhr. F.A. Petter 
Burgemeester van Groesbeek: Dhr. ing H.W.C.G. Keereweer 
Burgemeester van Rijssen-Holten: Dhr. A. Hofland 
President VIMAC Consultancy: Dhr. R. Vellekoop 
Member of the Board of Management Volker Wessels Stevin: Dhr. A. Vos 
Quantum Law B.V.: Dhr. mr A. Ramanna 
 

4.3 Het lidmaatschap 

Het Royal Canadian Legion Dominion Command kent drie soorten lidmaatschap: 

 Ordinary membership (het normale lidmaatschap); het betreft mannen en vrouwen die 

als militair hebben gediend. 

 Associate membership (gelijk te stellen met het normale lidmaatschap); staat open voor 

personen die willen meewerken aan het realiseren van de doelstellingen van het Royal 

Canadian Legion. 
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 Affiliate membership; staat open voor personen die zich verwant voelen 

met de doelstellingen van het Royal Canadian Legion. 

Aspirant leden zijn personen die lid willen worden van de Nederlandse Branch van het Royal 

Canadian Legion; zij hebben tot installatie deze status. De regelgeving schrijft voor dat alle 

Branches van RCL, voordat de installatie van een nieuw lid kan plaatsvinden, toestemming 

moeten hebben van Dominion Command. In afwachting daarvan heeft deze persoon de sta-

tus van aspirant lid. Indien geen bezwaren bestaan tegen toetreding van het aspirant-lid tot 

onze Branch, vindt, tijdens een bijeenkomst van de leden van de Branch zijn/haar installatie 

plaats. 

4.4 Geen onderscheid 

In de praktijk van het verenigingsleven wordt in RCL Branch 005 geen onderscheid gemaakt 

tussen de verschillende aanduidingen van het lidmaatschap.  
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5 Communicatie 

5.1 Algemeen  

Goede Public Relations en het communicatieplan zijn van groot belang voor RCL Branch 005. 

De juiste wijze van communiceren is pure noodzaak en dient plaats te vinden binnen alle 

geledingen van het RCL Branch 005. Onze vereniging communiceert via Legion Magazine,  

internetsite, nieuwsbrief, flyers, affiches en posters. Dat betekent dat we als vereniging be-

wust zijn van de reikwijdte van de communicatiemiddelen. 

5.2 Bevoegdheden tot communicatie 

Binnen het bestuur is niemand specifiek belast met PR of communicatie. Het gehele bestuur 

van RCL Branch 005 is bevoegd om zowel intern als extern te communiceren.  

5.3 Optimale interne communicatie 

Een goede functiebeschrijving voor de bestuursleden is aanwezig. Daarnaast is er ook een 

duidelijk overlegstructuur vastgelegd in het communicatieplan, een goede verslaggeving en 

archief wordt bijgehouden. Per geval wordt bekeken wie er namens de vereniging naar bui-

ten communiceert. Dit wordt vastgelegd in de notulen van de bestuursvergaderingen. 

5.4 Huisstijl 

Binnen de vereniging wordt een huisstijl gebruikt. Ook een uniform gebruik van het RCL logo 

op het briefpapier, clubblad, nieuwsbrieven, posters en flyers is gewaarborgd. 

5.5 Nieuwsbrief President 

Om de onderlinge contacten te kunnen onderhouden, leden van RCL wonen verspreid over 

geheel Nederland, bestaat behoefte aan een contactorgaan. Natuurlijk ontvangen alle leden 

het voortreffelijke Legion Magazine uit Canada. Het is noodzakelijk om een aanvullende 

nieuwsbrief de “nieuwsbrief van de president” te hebben. De “nieuwsbrief van de president” 

verschijnt digitaal elke twee maanden. 
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6 Ceremonieel beleid 

Leden van RCL Branch 005 dienen de richtlijnen in “The  Ritual and Insignia Manual” te vol-

gen tijdens ceremonies, parades en andere gelegenheden waar de Royal Canadian Legion 

formeel aanwezig is. Dit als waarborg voor een zo groot mogelijke uniformiteit in de uitvoe-

ring van de procedures. In het bovengenoemde handboek wordt geen vastomlijnd protocol 

opgenomen dat gevolgd dient te worden tijdens herdenkingen op een militaire begraaf-

plaats in Nederland. Daarom is er door RCL Branch 005 een instructie opgesteld die gevolgd 

moet worden bij vergelijkbare Legion aangelegenheden. De leden die optreden in de Colour 

Party hebben echter de verplichting in RCL uniform te verschijnen. Voor de overige leden is 

dit optioneel.  

 

     

 

Remembrance Day 11 november 2013. Apeldoorn Canadees Monument: de man met de twee hoeden 
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7 Financiële zaken 

7.1 Algemeen  

Er vindt geen financiële bijdrage plaats vanuit RCL Canada of RCL Zone. Daarom dient RCL 

Branch 005 zelf zorg te dragen voor de benodigde financiële middelen. Om de realisering van 

de verschillende doelen in dit beleidsplan te kunnen verwezenlijken zijn financiële middelen 

nodig.  

Alle leden en bestuursleden van The Royal Canadian Legion Branch 005 hebben vrijwillig een 

functie als bestuur of deelnemer aan een werkgroep op zich genomen. Zij doen dit belange-

loos en zonder enige financiële vergoeding.  

Bij inzet als deelnemer aan de Colour Party kan betrokkene een geldelijke vergoeding voor 

gemaakte kosten ontvangen, zoals vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering in 2013. 

De vergoeding bestaat uit een vast bedrag van € 25.00 per inzet van de Colour Party. Deze 

vergoeding dient door de betrokkene zelf te worden aangevraagd. Indien hij deze vergoe-

ding niet aanvraagt, blijft het bedrag ter beschikking van de penningmeester RCL Branch 

005.  

7.2 Inkomsten   

De inkomsten uit onze Branch bestaan uit: 

 De contributie van de leden; 

 Schenkingen en/of legaten; 

 Sponsoring; 

 Fundraising. 

7.3 Contributie 

Van de leden van RCL Branch 005 wordt een jaarlijkse bijdrage (contributie) gevraagd Daar-

naast dienen zij ook een bijdrage te betalen in de kosten van de sociale bijeenkomsten en 

activiteiten die door RCL Branch 005 worden georganiseerd. 

7.4 Sponsoring  

Om de gestelde doelen te kunnen verwezenlijken is RCL Branch 005 deels afhankelijk van 

sponsoren. Ook zullen potentiële sponsoren worden benaderd om ons te ondersteunen bij 

het bereiken van onze doelen in de komende jaren. Ten behoeve van de sponsoring heeft 

het RCL Branch 005 de ANBI status en de Status Cultureel Erfgoed met ingang van 1 januari 

2012 ontvangen. 

7.5 Fundraising 

Het bestuur heeft in samenwerking met onder andere de Canadese Ambassade in Den Haag, 

de Nederlandse Ambassade in Ottawa en de Nederlandse Canadese Kamer van Koophandel 
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een fondsenwerving programma opgezet. In samenwerking met de Canade-

se Ambassade wordt er één maal per twee jaar een fundraising diner georganiseerd. De op-

brengsten hieruit komen ten goede aan RCL Branch 005 en zullen worden gebruikt om de 

gestelde doelen te verwezenlijken.  

7.6 Uitgaven  

 De verplichte afdracht aan RCL Dominion Command (Ceremonial Fund); 

 De opbrengst van de Poppy campagne in ons land aan RCL Dominion Command; 

 Aanschaf van promotiemateriaal voor de Poppy campagne 

 Aanschaf van Poppys; 

 Kosten van de instandhouding van de website van de Branch; 

 Kosten verband houdend met de inzet van de Colour Party; 

 Aanschaf en onderhoud van materiaal dat is vereist voor het optreden van de Colour 

Party; 

 Aanschaf van promotiemateriaal in verband met ledenwerving; 

 Kosten van vergaderingen en bijeenkomsten; 

 Administratiekosten. 

7.7 Kosten verband houdend met de inzet van de Colour Party 

Het aantal activiteiten met betrekking tot herdenken en gedenken is afhankelijk van de uit-

nodigingen van de diverse organiserende comités. Het aantal evenementen waaraan wordt 

deelgenomen stijgt jaarlijks. Met een te verwachten hoogtepunt in 2015. (kroonjaar). 

De leden van RCL Branch 005 komen uit heel Nederland, van Groningen tot Maastricht en 

van  Enschede tot Wassenaar. Door het actieve wervingsbeleid en de aandacht die de Colour 

Party van RCL Branch 005 de laatste jaren in den lande heeft verkregen worden de aanvra-

gen voor de aanwezigheid van de Colour Party bij officiële herdenkingen zowel als de te rij-

den afstanden steeds groter. Op de agenda van RCL Branch 005 staan voor dit jaar (2014) al 

22 aanvragen. Dit vraagt een enorme inspanning van de leden op verschillende fronten. Het 

vraagt niet alleen een grote hoeveelheid vrije tijd, maar ook vraagt het een forse financiële 

inspanning.  

                                                

                                                              Bevrijdingsparade 5 mei 2013 Wageningen. 
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8 Activiteiten 2014 – 2015 

8.1 Standaard activiteiten 

8.1.1 Stimuleren en ondersteunen van herdenken en gedenken: 

 Deelneming van de Colour Party aan herdenkingen van de, tijdens de Tweede Wereld-

oorlog, in de strijd voor onze bevrijding in 1944/1945 gesneuvelde Canadese en Gealli-

eerde militairen. 

 Aanwezigheid van een afvaardiging van onze Branch bij herdenkingen en ceremonieën in 

Nederland en soms daarbuiten (Vimy-Dieppe in Frankrijk/Adegem in België) wanneer 

Canadese militairen centraal staan en er geen Colour Party beschikbaar is. 

 Inzet  van de Colour Party bij de onthulling van monumenten of  gedenktekens ter nage-

dachtenis van de bevrijding indien daarom wordt verzocht. 

 Ondersteunen, bij een bezoek aan Nederland van Canadese militairen en nabestaanden 

(in de 1e graad), van de in ons land gesneuvelde Canadezen. 

 Deelname met een Colour Party en RCL afvaardiging aan de parade  bij de viering van de 

bevrijding in Wageningen op 5 mei. 

 Het houden van een jaarlijkse Poppy campagne. 

8.1.2 Educatie 

 Het bevorderen van de traditie “gedenken & herdenken” onder de jeugd (groep 7 en 8) 

op basisscholen en bij de leerlingen van middelbare scholen in Nederland door het ver-

zorgen van lezingen en geven van informatie. Hierbij zoekt het bestuur nadrukkelijk naar 

samenwerking met het Comité 4 en 5 mei om onze educatieve plannen te laten samen-

lopen. 

 

8.1.3 Het bevorderen van de onderlinge band tussen de leden van onze Branch door 

middel van: 

 Nieuwjaarsreceptie. 

 Een sociale activiteit of bijeenkomst tweede helft van het jaar. 

 Een informeel samenzijn na afloop van de Algemene Leden Vergadering. 

 Het vieren van Canada Day op 29 juni 2014 en 28 juni 2015 in het clubhuis te Lo-

chem. 

8.1.4 Website RCL, Branch 005 

Het in stand houden en regelmatig bijwerken van een professionele website met in-

formatie over de activiteiten van onze Branch.  

8.1.5 Poppy campagne 

Het uitvoeren van een jaarlijkse Poppy campagne 2014 en 2015 in Nederland.  
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8.2 Specifieke Activiteiten 2014 - 2015  

8.2.1 Stimuleren en ondersteunen van herdenken en gedenken 

2014: Deelnemen van RCL, Branch 005 in 2014 aan herdenkingen in verband met de 

70ste verjaardag van de bevrijding van Zuid Nederland. Onthullen van monumenten 

naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis. Herdenkingen en ceremonies zijn ge-

spreid over het gehele jaar en over heel Nederland. Hierbij valt te denken aan: 

 25  t/m  27 oktober 2014 viering van de 70ste Bevrijdingdag Bergen op Zoom. 

 

2015, RCL Branch 005 voldoet aan alle uitnodigingen voor aanwezigheid van herden-

kingen, ceremoniën en festiviteiten ter ere van het 70ste jaar van de bevrijding van Ne-

derland waarbij RCL als informatiepunt vervult voor de jubileumfestiviteiten en her-

denkingen gedurende het Kroonjaar 2015. Hierbij valt te denken aan; 

 2 mei 2015 onthulling monument Hoekse Waard; 

 4 mei 2015 dodenherdenking in Holten/Apeldoorn/Amersfoort/Wageningen; 

 5 mei 2015 bevrijdingsparade Wageningen; 

 9 mei 2015 afsluiting in Apeldoorn. 

8.2.2 Fundraising 

Tijdig starten in 2014 van de voorbereidingen voor het Fundraising diner. Dit diner zal 

worden gehouden medio april/mei 2015 in de Ridderzaal Den Haag. 

8.2.3 Educatief programma  

In 2014 en 2015 starten van de uitvoering met een actief programma om de jeugd van 

Nederland bewust te maken van onze vrijheid. Daarmee wordt tevens beoogd de tra-

ditie “gedenken & herdenken” onder de jeugd op basis- en middelbare scholen in Ne-

derland te bevorderen door het verzorgen van lezingen en informatie uren. 

 

                         
 
Kinderen actief tijdens Remembrance Day in Apeldoorn. 
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9 Clubhuis  

Het clubhuis is een ontmoetingsplaats voor de leden. Ook worden daar de algemene leden-

vergaderingen en bestuursvergaderingen gehouden. Het is thans gelegen in restaurant 

Mondani  in Lochem. Het ademt een gezellige maar vooral ook een Canadese sfeer uit. Hier 

vinden naast de vergaderingen ook de meeste sociale gebeurtenissen plaats. 

                                 

                                 Restaurant en Clubhuis RCL Branch 005: Mondani te Lochem. 
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10 Overzicht gegevens RCL Branch  005.                            

“The Liberation of the Netherlands” 
 

 RCL Branch 005 is opgericht als een vereniging bij notariële akte volgens het Neder-

landse recht op 11 maart 2004 door notaris mr. Theodorus Alexander Ritsema, ge-

vestigd in Apeldoorn.  

 De Branch is een afdeling van de Royal Canadian Legion Dominion Command met het 

Hoofdkwartier in Ottawa Canada. Het charter is ondertekend en officieel verstrekt op 

10 oktober 2004. 

 Branch 005 staat ingeschreven als “Royal Canadian Legion Branch 005, The Liberation 

of The Netherlands” bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 

08123301. 

 RCL Branch 005 wordt aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instantie). 

 RCL Branch 005 heeft eveneens de Status Cultureel Erfgoed. 

 Het fiscaal nummer: 8192 54 629   

 Secretariaatsadres is:  Mevr Eggink-ten Velde, Molenbelterweg 8, 7451 JB Holten. 

 Bankrekening: NL25 ABNA 04511179 13 

 Bankrekening Poppy Fund: NL34 ABNA 04206391 87 

 Alle informatie wordt gepubliceerd op de website en kunnen door belangstellenden 

worden gedownload. http://www.rcl005.nl  

 Contacten met de vereniging lopen via het secretariaat adres.  

 Informatie kan ook via info@rcl005.nl  

 

1. Vaststelling  

 

Vastgesteld door bestuur tijdens de 61e bestuursvergadering op 3 juni 2014                                                  

W.G. 

G.E.A. Hendriks 

President   

 

 

 

 

 

 

http://www.rcl005.nl/
mailto:info@rcl005.nl
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