Beleidsplan BEGO
Bond van Ex-Geïnterneerden en Gerepatrieerden van Overzee
(BEGO)
De Bond is politiek en religieus neutraal en behartigt de belangen
in de ruimste zin van de leden in het bijzonder en van de indische
gemeenschap in het algemeen.
Activiteiten
1. Jaarlijks een Voorjaarsbijeenkomst alsmede een
Algemene Ledenvergadering (ALV)
2. Jaarlijks een Najaarsbijeenkomst, waarbij ook familieleden
en introducés welkom zijn.
2. Drie keer per jaar uitgaven van BEGO-Nieuwsbrief (of
een dubbelnummer met een lagere frequentie in dat jaar)
4. Werving van leden en donateurs.
5. Voorlichting, advies, begeleiding en huisbezoeken
6. Spreekbeurten, publicaties en lezingen
7. Samenwerking en overleg met instanties, instellingen en
organisaties.
8. Representatie
9. Acties, demonstraties (indien noodzakelijk)
10. Deelname aan het Indisch Platform
11. Deelname aan het Overlegorgaan Stichting Centrum ‘45
12. Deelname aan het C.O.V.V.S
Toelichting
Ad 1. Deze bijeenkomst vindt plaats in de Kumpulan op
Landgoed Bronbeek te Arnhem
Ad 2. Idem
Ad 3. DE BEGO-Nieuwsbrief wordt goed gelezen en is vooral ook
van belang voor de binding met de oudere leden, die niet
meer naar de bijeenkomsten kunnen komen. Geregeld
worden reacties van lezers (ook uit het buitenland)
ontvangen, waaruit nieuwe artikelen voortkomen; sommige
lezers zenden kopij in. De nieuwsbrief wordt ook gezonden
aan de aan het Indisch Platform deelnemende organisaties,
aan enkele bibliotheken, aan stichting Pelita, Stichting
COGIS, Stichting Centrum ’45 en overige organisaties.

Ad 4. Voor de werving van leden hebben wij de BEGO-folder
uitgegeven en is een website
ontworpen.(www.begobondgenoten.nl)
Ad 5. Voorlichting, advies en begeleiding worden reeds gegeven.
huisbezoeken staan op het programma; hiervoor moeten
vrijwilligers worden gezocht als na onderzoek
blijkt,dat hier aan behoefte is bij (vooral oudere) leden.
De vele door de BEGO gevoerde bezwaarprocedures voor de
Centrale Raad van Beroep te Utrecht heeft
uitgebreide jurisprudentie tot gevolg gehad, die ten goede is
gekomen aan oorlogsslachtoffers en
burgeroorlogsgetroffenen van alle achtergronden.
Ad 6. Dit is een plan voor de toekomst; enkele BEGO-leden
houden reeds spreekbeurten op basisscholen en scholen
voor voortgezet onderwijs; dit scholenbezoek wordt
gecoördineerd door het Herinneringscentrum Kamp
Westerbork te Hooghalen.
Ad 7. Met instanties en instellingen (Ministerie van VWS, Cogis
e.d.) vindt reeds jaren overleg plaats.
Met enkele Indische organisaties is overleg gepleegd of en
hoe een vorm van samenwerking kan worden gevonden,
o.a. op het gebied van bijeenkomsten en herdenkingen.
Ad 8. Dit betreft de vertegenwoordiging van de BEGO bij
bijeenkomsten en herdenkingen van andere organisaties
(o.a. Stichting Herdenking 15 augustus 1945, Stichting
Japanse Vrouwenkampen, Stichting Japanse
Jongenskampen, Stichting Birma-Siam-SumatraSpoorweg, het bijwonen van relevante symposia en
congressen
Ad 9. Als overleg met de regering zonder gewenst resultaat
blijft of ter ondersteuning daarvan wordt deelgenomen aan
een actie of demonstratie, die door een overkoepelende
organiatie (b.v. het Indisch Platform of de Stichting
Japanse Ereschulden) wordt georganiseerd. Zo vinden
regelmatig demonstraties plaats op het Plein te Den Haag
ter ondersteuning van het overleg van een delegatie uit het
Indisch Platform met de Staatssecretaris van VWS, inzake
Erkenning, Excuses en de kwesties van de Backpay en
herstelbetalingen. Wij doen dan een beroep op onze leden
om hieraan deel te nemen.
Ad 10. Aan het overleg in het Indisch Platform (IP) nemen vele
Indische organisaties deel. Het IP is het aanspreekpunt

voor de regering. De BEGO stond aan de basis van de
oprichting ervan (als opvolger van de Raad van Indisch
Overleg, dat op initiatief van de BEGO werd opgericht).
In de overgang van de werkzaamheden van de Pensioenen Uitkeringsraad (PUR) naar de Sociale Verzekeringsbank
(SVB)heeft de BEGO een grote stem gehad. De
overgang is inmiddels gemaakt. De BEGO volgt scherp hoe
de nieuwe aanvragen door de SVB verwerkt worden.
Ad 11. De BEGO heeft vanaf het begin zitting in het
Overlegorgaan Centrum ’45 te Oegstgeest. De benoeming
in dit orgaan vond plaats op voordracht van de toenmalige
Raad van Indisch Overleg. In het Overlegorgaan zijn
organisaties vertegenwoordigd van de cliëntengroepen
binnen Centrum ’45.
Ad 12. Het deelnemen aan het Centraal Overleg Verzets- en
Vervolgingsslachtoffers (COVVS) waarin op dit moment
nagedacht wordt over een wijze van doorgeven van onze
oorlogservaringen en de gevolgen ervan voor de mensheid
aan een jongere generatie. (dat nooit weer)
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