C. Van de Penningmeester:
De voorrechten voor onze SRCTT BEGUNSTIGERS zijn:
1. Eervolle opname in de jaarlijkse lijst Vrienden van de Regiments
Collectie van de Technische Troepen die het mogelijk maken de
geschiedenis van het Regiment Technische Troepen vast te leggen en het
bewaren van tradities en erfgoed binnen het RTT ondersteunen;
2. Vrije toegang met Uw familie of introducés tot de expositie;
3. Gratis rondleiding door een bestuurslid of conservator;
4. Gebruik van de bibliotheek, de archieven van opgeheven onderdelen en het
fotoarchief ter plaatse;
5. Bestuderen van boekwerken conform nadere afspraken;
6. Ontvangst van kopieën van tekst en afbeeldingen uit de bibliotheek of het
fotoarchief conform afspraken v.w.b. aantal en/of prijs; (aantal afhankelijk
van het onderwerp);
7. Gebruik van uniformen (b.v. GT voor een huwelijk of een DT, een gladde
of wollen stof) voor bijzondere gelegenheden of groepsoptreden;
8. Toezending van periodieke informatie;
9. Afdrukken van foto’s uit het digitale bestand tegen kostprijs conform
nadere afspraken als reproductie is toegestaan;
10.Deelnemen
aan
restaureren
van
uitrustingsstukken of
inrichting van de
collectie
met
gereedschap uit onze
werkplaats of eigen
materiaal en ideeën;
11.Het houden van een
receptie
in
de
expositieruimte
(koffiekamer enz);
catering
eigen
kosten;
12.Voor
bijzondere
aangelegenheden zoals commando overdrachten, dienstverlating, jubilea,
beëdigingen enz kan door of voor een begunstiger van de SRCTT namens
het onderdeel een verzoek worden ingediend om de plechtigheid op te
luisteren met een of meer “Oldtimers” uit de collectie
(uitvoering/transport d.z.v. het onderdeel na overleg).

Aan de uitvoering van het laatste punt zijn (bescheiden) kosten verbonden om de
voertuigen (weer) inzetbaar te maken en te houden. Nadere informatie op
verzoek.
Deze laatste service van de SRCTT maakt het voor de grote eenheden van ons
Regiment Technische Troepen interessant om als eenheid BEGUNSTIGER te
worden (b.v. als personeelsvereniging, als onderdeelsbar, als
kadervereniging, als compagnie als peloton, enz.
Wij nodigen alle eenheden van de Technische Troepen uit om begunstiger
te worden!
U draagt daarmee bij aan het behoud van waardevol erfgoed en historische
gegevens uit Uw eenheid zoals documentatie, opleidingsmateriaal,
overtollige gereedschappen enz!!
Een informatiepakket met voorwaarden sturen wij U op verzoek graag toe.

BEGUNSTIGERS, VRIEND(INN)EN VAN DE REGIMENTS COLLECTIE
TT IN 2013
(lijst separaat beschikbaar op de website)

