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De bezuinigingen bij defensie gaan nu ook ons raken. Eén van de opgelegde bezuinigings-
maatregelen behelst het verplicht terugbrengen van het aantal defensiebladen van ongeveer 70
nÍur zeven. Deze zeven bladen (per operationeel commando / krijgsmachtdeel één) worden -
voor zover nu bekend - nog éen jazr op papier uitgegeven, daarna alleen nog digitaal. Voor ons
betekent dit dat de Commandant van het Wapen vanaf 1 januari 2012 Mnechaussee Contact
niet meer samen met ons zal mogen uitgeven. Daarmee komt op dit gebied een einde aan de
meer dan 10 jaar lange zeer plezierige en constructieve samenwerking.

Wij hebben als bestuur van de SMC besloten Marechaussee Contact wel uit te blijven geven.
Het februarinummer van2012 zal dan ook het eerste nuÍnmer zijn dat wij weer net als voor-
heen geheel in eigen beheer hebben laten vervaardigen. Het alleen digitaal uitgeven van ons
blad wordt door ons absoluut nog niet overwogen. We willen zo weinig mogelijk verande-
ringen aanbrengen in de lay-out van onze periodiek. Wel hebben we gekozen voor iets minder
dik papier en zal Marechaussee Contact in de laatste week (in plaats van de laatste werkdag)
van de even maÍilld bij u op deurmat vallen. Door de gewichtsbesparing en het toelaten van
meer flexibiliteit bij de bezorging, kunnen we de kosten drukken.

Het geheel weer in eigen beheer uitgeven van ons blad betekent echter wel dat er ondanks de
hierboven vermelde beslissingen onvermijdelijk meer kosten op ons afkomen. Voor het
sluitend maken van onze begroting ontkomen we naast het nemen van interne maatregelen
voor het eerst sinds de invoer van de Euro in 2002 niet aan het verhogen van de contributie.
Aan onze reguliere begunstigers vragen we nu per jaar minimaal een bijdrage van € 15,-- over
te maken, voor de in het buitenland wonende begunstigers wordt de minimale bijdrage € 20,--.
Een acceptgiro is daartoe bijgesloten. Voor sommige begunstigers (zoals de partners van de
ons ontvallen collega's) geldt een ander bedrag, zij ontvangen daaromtrent separaat bericht.
In verband met het kostenaspect geniet betaling middels intemetbankieren echter de voorkeur
(indien mogelijk). Gelieve dan te vermelden: uw lidnummer (vermeld op de acceptgiro) en het
jaar waarop de bijdrage betrekking heeft.

Voor uw contributie krijgt u echter niet alleen 6 exemplaren van ons blad, met onder andere uw
bijdrage kunnen wij ook invulling blijven geven aan onze doelstellingen, zoals vermeld in onze
statuten (zie orze website) en blijven wij invulling geven aan het zijn van een hechte
vriendenkring rond ons mooie Wapen.

Wij vertrouwen er als bestuur op dat u begrip zult hebben voor deze maatregel en dat u ons
werk als begunstiger zult blijven steunen.

Met hartelijke Wapengroet,

Jack Vlaming
Brigade-
Voorzitter Contact.
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