Het verenigingsblad “Bandelier”
Redactioneel
Teksten kunnen bij voorkeur worden aangeleverd door middel van e-mail naar bandelier.nu@voortt.nl
Foto’s gaarne scherp in kleur aanleveren met een hoge resolutie. Foto’s (gewone foto’s)en tekeningen in hardcopy
zijn natuurlijk van harte welkom.
Na plaatsing van ingezonden foto’s, tekeningen etc. zijn deze, mits niet anders van te voren is afgesproken,
eigendom van de vereniging.
Meningen en zienswijzen, weergegeven in artikelen waarvan de schrijver wordt vermeld, zijn geheel voor diens
rekening. De inhoud van de Bandelier valt onder de verantwoordelijkheid van het VOORTT bestuur behoudens
artikelen op naam en de inhoud van de opgenomen advertenties.
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen te weigeren of te redigeren.
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder voorafgaande toestemming van de redactie.
=======================================================================================
Hoe gaat de vereniging Onderofficieren Regiment Technische Troepen om met beeldmateriaal?
De vereniging wil graag haar activiteiten en de prestaties van haar leden breder onder de aandacht brengen.
Hierbij maakt de vereniging gebruik van foto’s en ander beeldmateriaal, gemaakt tijdens verenigings- en
regimentsactiviteiten.
De foto’s en eventueel video-opnames wordt gebruikt voor onze eigen website (www.voortt.nl) en Facebookpagina maar ook als illustratie bij o.a. artikelen op de RTT website en andere defensie publicaties.
De vereniging gebruikt de foto’s en video’s’ NIET voor commerciële doeleinden.
De leden kunnen geen aanspraak maken op een vergoeding voor het beschikbaar stellen van beeldmateriaal aan
de vereniging.
Als u als lid bezwaar heeft tegen het gebruik van beeldmateriaal dan vragen wij u om dit schriftelijk kenbaar te
maken bij het bestuur en wel aan de secretaris – secretaris@voortt.nl
=======================================================================================
Bestellen exemplaren Bandelier alleen voor leden van de vereniging.
Heeft u interesse in foto’s, video’s, exemplaren van de Bandelier op DvD dat kunt die bestellen (niet kosteloos).
BESTELLEN:
Aangeven via de mail wat u wilt bestellen: bandelier.nu@voortt.nl
Uiteraard zijn daar kosten aan verbonden en wel:
Administratie en verzendkosten: totaal per DvD € 5,75 bij twee of meer DvD’s € 4,75
De kosten dienen vooraf te worden voldaan op rekening
Bankrekening: NL49 INGB 003 590 757
t.n.v. Ver Onderoff Reg Techn Troepen.
Na ontvangst wordt de bestelling verzonden.
Foto’s - ALV/Reünie
ALV 2008 - Oldebroek
ALV 2009 - Soesterberg
ALV 2010 - Soesterberg
ALV 2011 - Oirschot
ALV 2012 - Oldebroek
ALV 2013 - Oldebroek
ALV 2014 - Oldebroek
ALV 2015 - Arnhem (40 jaar bestaan)
ALV 2016 - Oldebroek
ALV 2017 - Oldebroek

Exemplaren “Bandelier”.
DvD - 1 | 1975 t/m 2009
DvD - 2 | 2010 t/m 2015
DvD - 3 | 2016 t/m ……

