REGIMENTSDINERS 2021
Prinses Margrietkazerne te Wezep
Donderdag 28 oktober Operationele module en diner onderofﬁcieren
Vrijdag 29 oktober Operationele module en diner ofﬁcieren
Voor alle ofﬁcieren, onderofﬁcieren en burger medewerkers die werkzaam zijn of waren bij het
Regiment Genietroepen. Belangstellend burgerpersoneel met loonschaal 4 t/m 7 kan inschrijven
voor het programma van 28 oktober, personeel met schaal 8 en hoger voor het programma van 29
oktober.
Programma
09.30
ontvangst in de sportzaal van de PMK
10.00
opening operationele module “Nieuw geniematerieel, wat moeten we er mee”
10.30
static show nieuw genie materieel
11.30
lunch
12.30
korte presentatie (10 min) gevolgt door een discussie (20 min) betreffende de
onderwerpen genie routekaart, ground area arial denial, robotica/genie verkenningen,
bruggen en opleiden /trainen
15.15
start plenaire discussie met de Regimentscommandant
16.30
afsluiting
17.00
ontvangst voor het diner
18.00
opening diner
22.30
slotwoord en kofﬁe, asl borrel
23.30
einde
Tenue
Dagprogramma
Diner onderofﬁcieren

Diner ofﬁcieren

Actief dienende militairen gvt, overigen tenue vrij.
Postactieven en actief dienende militairen: GT-1.
Overige deelnemers: voor de heren donker kostuum, voor de dames
middagjapon.
Postactieven en actief dienende militairen: AT-1 of GT-2
Overige deelnemers: voor de heren smoking of donker kostuum, voor de
dames middagjapon of cocktailjurk.

Aanmelden Operationele module
Aanmelden kan tot en met 17 oktober 2021. Ga naar www.regimentgenietroepen.nl, log in, ga naar
mijn activiteiten, selecteer de betreffende module druk op inschrijven en volg de aanwijzingen op het
scherm.
Aanmelden diner
Aanmelden kan tot en met 17 oktober 2021.
Bijdrage in de kosten bedragen voor het onderofﬁciersdiner €17,50 pp en voor het ofﬁciersdiner
€25,00 pp. Ga naar www.regimentgenietroepen.nl, log in, ga naar mijn activiteiten, selecteer het
betreffende diner, druk op inschrijven en volg de aanwijzingen op het scherm.
Legering
Aanvragen via servicebalie.wezep@mindef.nl onder vermelding van Regimentsdiner oon/offn, naam,
voorletter(s), rang en geboortedatum. Sleutels zijn op te halen in de centrale hal
van het KEK gebouw. Er is in Wezep beperkte legering beschikbaar.

