VERENIGING TRADITIE

REGIMENT VAN HEUTSZ

Vereniging Traditie
Regiment van Heutsz

Exercitiepeloton
Ons exercitiepeloton bestaat uit een groep enthousiaste
mensen die op vrijwillige basis de exercitie ‘oude stijl’ in
stand willen houden en uitdragen bij herdenkingen en
optredens van ons Reünieorkest Regiment van Heutsz.
De groep bestaat voornamelijk uit ‘oud gedienden’
zowel dienstplichtig,beroeps alsmede mensen die
het leuk vinden om van deze groep deel uit te maken.
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Hebben wij je interesse gewekt of wil je graag meer
informatie neem dan even contact met ons op.
Onze facebook pagina
www.facebook.com/VTRvHpeloton

Secretariaat Exercitiepeloton
ep-rvh@kpnmail.nl

Reünieorkest
Exercitiepeloton

De Vereniging Traditie Regiment van Heutsz

Reünieorkest

De Vereniging Traditie Regiment van Heutsz (VTRvH)
is opgericht op 1 juli 2021.

Ons orkest is in 2007 opgericht en bestaat uit
muzikanten die het leuk vinden om op vrijwillige
basis de traditie van het voormalig Tamboerkorps
Regiment van Heutsz in leven te houden.

Doelstelling van de vereniging is het in stand houden
en uitdragen van tradities behorend bij het
Regiment van Heutsz door;
- Representatief aanwezig zijn door de afdelingen binnen
VTRvH bij gelegenheden met een militair karakter zoals
o.a. veteranendagen, herdenkingen enz.
- Samenwerken met diverse instanties die het
Regiment van Heutsz een warm hart toedragen
Donateur / Begunstiger
Om de doelstelling van VTRvH kunt u ons steunen als
donateur of begunstiger
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Jaarlijks verzorgd het orkest tussen de 5 a 10 optredens
die meestal een militair karakter hebben.
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Actuele informatie treft u aan op onze website
www.reunieorkestvanheutsz.nl
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of onze Facebookpagina
www.facebook.com/ReunieorkestRegimentvanHeutsz
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Ga voor meer info naar www.van-heutsz.nl
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Begunstiger
U kunt begunstiger worden door een bedrag te doneren van
minimaal € 50,- per jaar. Als begunstiger ontvangt u van ons
2 x per jaar een nieuwsbrief met daarin alle activiteiten en
wetenswaardigheden van onze vereniging.
U krijgt (indien gewenst) een vermelding van uw naam op
onze website. Daarnaast sturen wij u als bedankje ook het
secretariële en financiële jaarverslag van de vereniging.
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Donateur
U kunt donateur worden door een bedrag te doneren van
minimaal € 10,- per jaar. Als donateur ontvangt u van ons
2 x per jaar een nieuwsbrief met daarin alle activiteiten en
wetenswaardigheden van onze vereniging.
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Momenteel bestaat ons orkest uit muzikanten die in het
verleden tijdens hun diensttijd muziek hebben gemaakt
in één van de legerkorpsen en muzikanten die het
gewoon leuk vinden om bij dit orkest te spelen.
Het orkest speelt in een speelt in een fanfarebezetting.
Op 28 maart 2017 heeft het Impresariaat Militaire Muziek
Krijgsmacht na een met goed gevolg afgelegde muzikale
toets het orkest erkend als reünieorkest. Eerder had het
huidige Regiment van Heutsz gelegerd in Schaarsbergen
het orkest reeds erkend.
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Secretariaat VTRvH
info@van-heutsz.nl

Secretariaat Reünieorkest
secretariaat@reunieorkestvanheutsz.nl

