
 

Zondag 12 december 2021  

Reünie 25 jaar 900 Squadron 

25 jaar geleden, op 13 december 1996 is het 900 squadron opgericht. Het 

squadron heeft de afgelopen 25 jaar zowel klein, groot als componenten 

onderhoud uitgevoerd aan alle F-16’s van de Vliegbasis Volkel. Dit alles in het 

binnen- en buitenland tijdens diverse oefeningen en uitzendingen en met steun 

van u, onze oud-collega’s en het thuisfront.  

Op 1 januari 2021 heeft het 900 Squadron echter een grote verandering 

ondergaan.  

De “270-organisatie” is opgericht bestaande uit het 312 Squadron en het 900 

Squadron. Hierbij is de afdeling Vliegtuigonderhoud bij het 312 Squadron 

ondergebracht en bestaat 900 Squadron voortaan alleen uit de PVE 

Componenten. Deze verandering was noodzakelijk om de F-16-operaties tot het 

jaar 2025 in goede banen te leiden.  

Gezien alle veranderingen en de toekomstige uitfasering van de F-16 willen wij 

het 25-jarig jubileum aangrijpen als een goede mogelijkheid voor een leuk 

laatste feest voor alle (oud-)collega’s van het 900 Squadron.  

Daarom nodigen wij graag u en uw gezin uit voor onze Reünie ter gelegenheid 

van dit 25-jarig jubileum van het 900 Squadron. Deze Reünie vindt op zondag 12 

december op de Vliegbasis Volkel plaats  

Voor aanmelding, verzoeken wij u het bijgevoegde aanmeldingsformulier in te 

vullen en retour te sturen naar het emailadres 900squadron@gmail.com of het 

postadres:  

Vliegbasis Volkel, Stafbureau 900/MX Squadron, MPC 86A, Postbus 8762,  

4820 BB  Breda. 

Uiterste datum voor aanmelding is 8 november 2021  

Wij hopen van harte u en uw gezin te mogen verwelkomen op 12 december! 

Tot dan! 

Werkgroep 25 jaar 900 Squadron 

mailto:900squadron@gmail.com


Overige mededelingen 

- Tijdens de reünie willen wij graag een fotocollage tonen met oude foto’s 

van het 900 Sqn over de afgelopen 25 jaar. Heeft u nog foto’s die u wilt 

delen met uw (oud-)collega’s, stuur deze dan naar ons op. Dit mag zowel 

digitaal als in hardcopy.  

- Vanwege de wet AVG kunnen wij helaas niet meer aan adresgegevens van 

oud-collega’s komen. Indien u nog oud-collega’s van het 900Sqn kent, 

informeer hem/haar over deze reünie en laat hem/haar contact met ons 

opnemen via eerder vermeld emailadres. 

- Daar deze reünie als een Evenement wordt aangemerkt, dienen wij de 

geldende coronamaatregelen van de vliegbasis Volkel te volgen. 

Momenteel schrijven deze maatregelen voor dat deelnemers van dit 

evenement verschillende mogelijkheden hebben om aan te tonen dat zij 

niet besmet zijn met het coronavirus. Dit kan bijvoorbeeld met: 

• een negatieve testuitslag  

• een vaccinatiebewijs, dat aantoont dat je volledig bent gevaccineerd 

tegen corona  

• een bewijs van immuniteit, als je recent genezen bent van COVID-

19  

Iedere Nederlander kan bovengenoemd bewijsmateriaal toevoegen aan 

zijn persoonlijke Corona Toegangsbewijs. Dit is beschikbaar in een digitale 

en een papieren vorm, via QR-code.  

Bij binnenkomst op de Vliegbasis wordt u hierop gecontroleerd. 

Indien deze richtlijnen nog wijzigen in aanloop naar de reünie, berichten 

wij u hierover. 

- Onze verzendlijst is met zorg samengesteld. Mocht deze uitnodiging echter 

alsnog naar een oud-collega worden gestuurd die niet meer onder ons is, 

bieden wij bij voorbaat onze excuses aan.   

- Voorlopig Programma Reünie: 

Programma 12 December 2021 

13.00  Ontvangst van familieleden en reünisten met koffie, thee of  

een andere versnapering. 

14.00  Welkomswoordje C900 Squadron  

16.30   Tijd voor een hapje eten. 

20.00   Einde reünie 

 

We hebben o.a. een static show met een F16, een E-One (Brandweerauto) en een aantal 

militaire voertuigen. 

Voor de kinderen hebben we ook diverse activiteiten en ook hebben we verschillende 

springkussens opgesteld staan. 



 

Inschrijfformulier Reünie 25 jaar 900 Squadron 

Naam Medewerker 900 Sqn 

Naam Rang Rnr/PS Afdeling 

    

 

Naam Familie of Oud 900 medewerker 

Voornaam en 

achternaam 

Geboorte- 

datum 

Geboorte-

plaats 

ID-

type 

ID-nr Rnr 

of 
PSnr 

emailadres 

       

       

       

       

       

       

 

Voor het maken van de toegangslijsten hebben wij van de partner en/of 

familieleden en oud-medewerkers bovenstaande gegevens nodig. Voor ID kunt u 

gebruiken PP=Paspoort, ID= Identiteitsbewijs of RB= Rijbewijs 

Voor de partner, kinderen ouder dan 16 jaar en oud 900 medewerkers 

(reünisten) vragen we een kleine bijdrage in de kosten voor deze middag/avond. 

Partner en kinderen ouder dan 16 jaar €7,50 p.p. 

Reünisten en overige medewerkers van Vlb Volkel €12,50 p.p. 

Medewerkers 900 squadron en kinderen <16 jaar zijn gratis. 

 

Uiterste datum inschrijving is 8 november 2021 en u dient uw bijdrage uiterlijk 

1 december 2021 gestort te hebben op giro: NL67 INGB 0008 3101 62 ten 

name van MCM Akkermans, Zeelandsedijk 10, 5408 SM Volkel. Onder vermelding 

van reünie 900 Sqn en uw naam. 

 


