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In 1990 werden de toen bestaande militaire bonden uitgenodigd om deel te nemen aan het 
‘Sector Overleg Defensie’ in Den Haag. Op zich een nobel streven. Je kan je echter afvragen 
wat dit ons heeft opgeleverd? Het aantal vliegtuigen, tanks en schepen werd verminderd met 
60% tot 100%. De personele sterkte (werkgelegenheid) liep terug van 125.000 burger/militair 
naar een formatiesterkte van 52.000 in 2017. Dit laatste getal is de sterkte op papier want de 
ondervulling wordt uiteraard niet meegerekend. En deelname aan ernstmissies gaat onver-
minderd door!

De salarissen bleven jarenlang steken door inhoudingen, koopkrachtkortingen en het kort-
wieken of afschaffen van verschillende toelagen! Daarnaast ging de leeftijd van het functio-
nele leeftijdsontslag (FLO) omhoog met maar liefst twaalf jaar voor marine en zeven jaar voor 
respectievelijk landmacht, luchtmacht en marechaussee personeel.

De bestaande bonden waren niet in staat deze negatieve politieke spiraal te doorbreken. 
Daarbij heeft de werkvloer het optreden van de bestaande bonden als weinig effectief erva-
ren. Dit ging gepaard met het nodige wantrouwen.

De Onafhankelijke Defensiebond (ODB) heeft bewust gekozen samenwerking te zoeken met 
andere bonden waar dat kan en onafhankelijk te zijn wanneer dat noodzakelijk is. Hierdoor 
heeft de ODB alle vrijheid om de belangen van haar leden doelmatig en goed te behartigen. 
Uiteraard wordt actie gevoerd wanneer dat nodig is. 

Waar anderen stoppen gaat de ODB verder!

STOP DE AFBRAAK ....

....BEGIN MET OPBOUW
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Redactiecommissie
De Redactiecommissie en het Design-
team van de ODB stellen alles in het 
werk om iedereen zo goed mogelijk 
te informeren. Deze ‘focus’ is met zorg 
door ons samengesteld. De meeste 
foto’s zijn geleverd door de AVDD van 
het ministerie van Defensie. Mocht u 
iets tegenkomen waarvan u vindt dat 
u de rechten bezit, dan horen wij dit 
graag.

Colofon
Teksten: Redactiecommissie  ODB | Foto’s: AVDD Defensie, Designteam ODB,  
 Alex F fotografie | Vormgeving: Designteam ODB | Druk: printweb.nl  

Wie zijn wij
Erik Jurriëns

voorzitter 
De aanvoerder van 

een team enthousiaste 
 vrijwilligers. 

Met z’n allen vechten wij 
al meer dan 12 jaar voor 

onze leden. Wij maken 
ons sterk voor een mooi 

en rechtvaardig Defensie! 
Daarom is de ODB in 2005 

opgericht. 

Aangesloten bij ...
‘ons zelf’

De ODB is momenteel niet aangesloten 
bij een centrale. De ODB gebruikt poli-

tieke invloed om zaken die zijn vastgelo-
pen bespreekbaar te maken. Daarnaast 

onderhoudt de bond vele contacten 
met andere vakbonden.

De ODB is en blijft in haar doen en 
laten onafhankelijk en gaat voor het 

beste resultaat voor haar leden!!

Internetbond
24/7 bereikbaar
De ODB is een internetbond. We hebben 
geen mooie kantoorgebouwen, dure lease 
bakken of veel personeel.  Alles wat wij 
doen gaat via  internet, daarom zijn wij 24/7 
bereikbaar.  Op deze wijze 
verspillen wij geen geld, wat 
gunstig is voor de leden. 
Gebruik simpelweg de 
getoonde QR-codes.  
Zie je gauw!

Hoe bereik je ons?
Al onze zaken regelen 
wij digitaal. Ook in de 

sociale media is de 
ODB helemaal thuis. 
Zoek ons maar eens 

op YouTube, Twitter of 
Facebook om maar eens 

wat te noemen.
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Hoe doen we het?

Wij zijn er voor de leden en niet andersom! 
Dat betekent dat goed naar deze leden moet worden 
geluisterd. Een van onze kreten is niet voor niets: 

de vakbond op jouw manier!

Veel overleg, veel vergaderen en veel bespre-
ken . Dus zorgen dat je goed bereikbaar bent. 
Dan is een smartphone met natuurlijk de 
ODB-app een must. Zo ben je overal bereik-
baar en direct van alles op de hoogte!

Wat een Bond zoal nodig heeft

Je moet zorgen dat je altijd op tijd 
bent en ook 24 uur bereikbaar! 

Een goed horloge. is dus een must.
(alleen is deze wel véél te duur!). 

Onze raadslieden lo-
pen zich het vuur uit 
de sloffen voor onze 
leden en ieder die 
dat nodig heeft ... en 
ook nog veel .  Daar-
om zijn goede schoe-
nen een noodzaak.
(en deze zijn 
nog netjes 
ook)

Als bond zetten wij ons in om het 
beste voor onze leden te regelen. Dit 
betekent druk onderhandelen met 
partners en lobbyen bij de politiek. 
Een machtig mooie uitdaging!
STOP DE AFBRAAK

BEGIN MET OPBOUW

Zorgen dat je bij vergaderingen en besprekingen alles 
goed hebt voorbereid en ook alles bij je hebt.
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Onze uitgangspunten

Waar gaan wij voor!

Wij houden iedereen aan 
de wet, dus doen we dit zelf 

 uiteraard ook!
(geen stoute dingen doen dus)

Het bestuur en kaderleden van de ODB geloven dat een 
vakbond op een geheel andere wijze voor haar leden 
klaar kan én moet staan . Wij hebben daarom een 
ander soort vakbond die zich wereldwijd, en 24/7 

inzet voor haar leden en zelfs hun gezinsleden . 
Dus ook civiele zaken indien die door de ODB kunnen 

worden opgelost.

Wij zijn de bond, de 
DEFENSIEBOND.
Wij timmeren 
aan de weg om 
ons mooie pro-
duct bij zoveel 
mogelijk men-
sen onder de 
aandacht te 
brengen .

Meer dan twaalf jaar ODB staat voor het bestuur en kaderleden ge-
lijk aan jaren onafgebroken strijd om onze ideeën en idealen te ver-

wezenlijken . Onze strijdkreet “stop de afbraak en begin met 
de opbouw” blijft (helaas) actueel . 

De ODB zal zich blijven inzetten en ontwikkelen .
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Ledenservice

Juridische ondersteuning
De ODB heeft bewust voor een juridische 
1-loket functie gekozen, het werkt snel en 
is voor iedereen gemakkelijk toegankelijk. 

Hierdoor kan je, waar je ook bent ge-
plaatst of uitgezonden, 24 uur per dag 
en 7 dagen in de week jouw probleem/
vraag voorleggen! Van echtscheiding tot 
ontslag!

De ODB heeft als standpunt dat iedereen 
geholpen moet worden. De ondersteu-
ning hangt af van het soort lidmaatschap. 
Wij maken ons sterk om mensen te 
helpen in zaken die andere bonden laten 
liggen. Wij laten niemand stikken.

Een misstand melden
Afgekeurde munitie, fraude, intimidatie, 
ondeugdelijk materiaal, niet opvolgen van 
procedures, ongewenst gedrag, valsheid 
in geschrifte, gevaarlijke stoffen, machts-
misbruik, letselschade, achterhouden van 
informatie, vriendjespolitiek, ontgroenin-
gen… 

Zomaar een opsomming van zaken die bij 
Defensie met grote regelmaat misgaan en 
die steeds vaker naar buiten komen. 

Misstanden, soms zelfs misdrijven die jou 
en anderen bij defensie in gevaar brengen.

Voor iedereen die overweegt om melding 
te maken van iets dat mis is bij Defensie, is 
er nu een Meldpunt op de website van de 
ODB. Om bij iets te melden, hoef je geen lid 
te zijn van onze bond.

Kan je wel veilig werken ?
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Ledenpas
Met je ledenpas kun je gebruikmaken van 
ons speciale ODB-voordeelprogramma. 
Hiermee krijg je als lid van de ODB exclusieve 
voordelen en kortingen tot wel 25% op 
producten en diensten van geselecteerde 
bedrijven.

Daarnaast biedt de ODB leden de mogelijk-
heid om deel te nemen aan vergaderingen 
van ledenraad of afdeling. 

In de komende jaren zal het aanbod van 
bedrijven die kortingen of voordeel geven 
aan leden van de ODB groter worden.

Schuldhulpverlening
De schuldsaneringsregeling is bedoeld 
voor degenen die buiten hun schuld (“te 
goeder trouw”) in een problematische 
schuldsituatie terecht zijn gekomen. De 
regeling duurt in beginsel drie jaar. Als je 
je aan de regeling voortvloeiende verplich-
tingen hebt gehouden, wordt je na verloop 
van tijd de zogenaamde schone lei gege-
ven.

Gratis hulp bij je belastingaangifte
Ieder jaar kan je jouw aangifte Inkomsten-
belasting en Premie Volksverzekeringen 
laten invullen door een bondmedewerker.

Je aangifte wordt snel en volledig verzorgd. 
Je moet alleen de gewenste  gegevens 
opsturen.

Website
En nog veel meer informatie vind je op 
onze website www.defensiebond.nl



Huisvesting Curaçao

Het zal je maar gebeuren ….. je bent in de West op 
Parera (Curaçao) geplaatst en je huurt je huis drie jaar 
lang in de private sector. Op het moment van vertrek 
krijg je van de huurbaas een torenhoge rekening 
gepresenteerd (i.v.m. schade aan woning). 

Defensie kon niets doen omdat het gezin huurde in de 
private-sector. Ons lid zocht contact met de Juridische 
Dienstverlening (JuDiV) . Er werd geadviseerd niet te 
betalen, maar eerst alle documenten via internet te 
sturen naar onze JuDiV .

Aangezien nogal wat beschuldigingen over en weer 
vlogen was duidelijk dat dieper moest worden gespit. 
Er werd contact gezocht met de vorige huurders en 
met huisvesting Parera. Spoedig bleek dat het gezin 
volledig in haar recht stond, niet alleen via getuigen, 

De Mazzel
Een jaar geleden verkocht een 
militair zijn motorkruiser “De 
Mazzel” aan een particulier. Door 
uitzendingen leek het hem ver-
standig het schip van de hand te 
doen.  Beide partijen tekenden de 
koopovereenkomst. Niets aan de 
hand, totdat de militair op uitzen-
ding ging. Hij werd aansprakelijk 
gesteld voor gebreken. Hij kon niet 
snel reageren, want dat gaat moei-
lijk vanuit een “Verweggistan”.

De militair nam onmiddellijk 
contact op met onze juridische 
dienstverlening (JuDiV). Hij had 
een aanvullend lidmaatschap en 
kreeg een raadsman toegewezen. 
Er was al om uitstel gevraagd aan 
de rechtbank i.v.m. zijn uitzending. 

De rechter stelde voor om te kijken 
of tot een vergelijk kon worden ge-
komen. Helaas bleef de koper vol-
harden in zijn eis dat de militair € 
3.577,40 moest betalen. De rechter 
was het echter met de ODB eens 
en kwam tot dezelfde conclusies 
als onze JuDiV. 

De rechter verwierp de claim en 
veroordeelde de koper tot het 
betalen van een bedrag aan de 
militair wegens gemaakte kosten.

Wapenfeiten
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Wij la
ten niemand stikken !!



Snel genoeg zo?
“Snel genoeg zo” was het antwoord van onze 
juridische dienstverlening die had gereageerd 
op een noodoproep uit den lande. De betrok-
ken militair was al een jaar of twee bezig met 
een andere vakbond die, kennelijk bij gebrek 
aan ideeën, er geen gat meer inzag. Familie 
van de militair wees hem op het bestaan van 
de ODB om het daar maar eens te proberen … 
“zij doen dingen die andere niet doen”!

De militair was zwaar geblesseerd geraakt 
bij een legeronderdeel tijdens de Algemene 
Militaire Opleiding (AMO). Hierop volgde een 
vervelend revalidatie traject. Tijdens deze peri-
ode werd de militair van de ene plaatsing naar 
de andere overgeplaatst. Zelfs per whatsapp 
werden plaatsingen en afspraken geregeld! U 
begrijpt het al. De werkgever maar zeker ook 
betrokken militair waren het spoor bijster.

Na bestudering van de stukken en een lang 
gesprek met de militair kwam de oplossing 
snel dichterbij. De ODB gebruikte haar net-
werk en binnen 1 uur was de zaak helemaal 
opgelost. De militair gaat weer het reguliere 
circuit in, en hoopt dit jaar te slagen voor zijn 
AMO. Een pluim voor onze juridische dienst-
verlening.

duidelijke foto’s en het huurcontract, maar 
ook met de plaatselijke wetgeving inzake 
huisvesting.

De ODB concludeerde dat het zonneklaar 
was dat de militair niet aansprakelijk kon 
worden gesteld.

Een aanvullend lidmaatschap is zo gek nog 
niet! 9

Wapenfeiten

Wij la
ten niemand stikken !!
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www.defensiebond.nl

WERKEN AAN DEFENSIE

JE MOET HET OOK DOEN !

ONAFHANKELIJKE DEFENSIEBOND

personeel
voorop

veiligheid
voor alles

vechten
tegen

onrecht

géén
‘gepolder’

iedereen
helpen 

op jouw
manier



.....en nog veel meer 
zie onze website

De ODB zet personeel voorop - De laatste jaren is het personeel 
van Defensie verworden tot een sluitpost in de begroting. Ook bij nieuwe 
maatregelen wordt deze  bijzondere groep vergeten, die recht heeft op een 
eerlijke behandeling. En als extra geld beschikbaar komt voor Defensie, 
wordt alleen gesproken over materieelprojecten.

De ODB vecht tegen onrecht - Militairen worden extra ‘gepakt’ 
door allerlei belastingmaatregelen, zoals bijvoorbeeld is gebeurd met de 
Wet Uniformering Loonbegrip (WUL). Defensie zou ‘eventuele’ negatieve 
effecten van dit soort maatregelen compenseren. De praktijk leert echter 
dat de gevolgen voor de militair altijd negatief uitvallen! 

De ODB laat niemand stikken - Met regelmaat helpt de juridische 
dienst van de ODB mensen die om een of andere reden in de (meestal 
juridische) problemen zijn geraakt. Soms hebben deze mensen tevergeefs 
bij een andere bond om hulp gevraagd. De ODB zet zich in om iedereen te 
helpen - meestal met succes!

De ODB eist veiligheid voor alles - Defensie gaat er sinds 
jaar en dag prat op een veilige, transparante en integere organisatie te 
zijn. Een bedrijf waar medewerkers veilig zijn om problemen aan te kaar-
ten. Op papier is dat zeker het geval. De praktijk blijkt echter significant 
anders, alle mooie regelgeving, meldregelingen en plannen van aanpak 
ten spijt. De ODB biedt een meldpunt voor iedereen die overweegt om 
melding te maken van iets dat mis is bij Defensie.

De ODB poldert niet - De ODB knokt tegen de afbraak van sociale 
verworvenheden, tegen verloedering, tegen de onwetendheid van 
beleidsmakers en ook tegen de afbraak van solidariteit. De ODB biedt 
een tegenwicht aan de sluipende uitholling van Defensie. 

De vakbond op jouw manier - De ODB zoekt samenwerking met 
anderen waar dat kan maar is onafhankelijk wanneer dat nodig is. Hierdoor 
heeft de ODB alle vrijheid om de belangen van haar leden doelmatig en 
goed te behartigen. Uiteraard wordt actie gevoerd wanneer andere opties 
niets opleveren. 

Voor en door defensiepersoneel
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Georganiseerd overleg
Ter vervanging van zowel het eerdere Besluit uit 
1974 als het hoofdstuk XI ARAR, trad met ingang 
van 1 april 1993 het Besluit Georganiseerd Over-
leg Sector Defensie in werking. Hierop werd 
binnen het overlegstelsel van de overheid het 
zogeheten sectorenmodel van kracht.

Het georganiseerd overleg is sindsdien gede-
centraliseerd en vindt in elf overheidssectoren 
(waaronder Defensie) plaats. Per sector wordt 
overleg gevoerd tussen de betreffende over-
heidswerkgever en vertegenwoordigers van 
werknemers. De werknemers hebben zich ver-
enigd in vier centrales die bij Koninklijk Besluit 
zijn toegelaten tot het georganiseerd overleg. 
Het gezamenlijk optreden van de vier centrales 
geschiedt in SCO-verband (Samenwerkende 
Centrales van Overheidspersoneel).

Sectoroverleg Defensie
De structuur van het Sectoroverleg Defensie 
(SOD) kent een (centrale) Sectorcommissie 
Defensie, waarin de centrales met de minister/
staatssecretaris van Defensie overleg voeren 
over zaken die het algemeen belang raken van 
militaire- en burgerambtenaren.

Onder de Sectorcommissie opereren vier 
werkgroepen die de onderwerpen voor het 
SOD voorbereiden.

Overleg
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Belangenbehartiging
Belangenbehartiging kan op twee manieren plaatsvinden, t.w.:

 z Individuele belangenbehartiging: een specifiek persoon wordt ge-
holpen. Dit soort belangenbehartiging is een sterk punt van de ODB.

 z Collectieve belangenbehartiging: de nadruk ligt op de arbeidsvoor-
waarden. Defensie overlegt regulier in het Sectoroverleg Defensie 
(SOD). De ODB gebruikt andere manieren om het gewenste resultaat 
te bereiken.

Daarnaast creëren wij langs deze weg ook 
kansen om bijvoorbeeld problemen, die 
hopeloos binnen de defensieorganisatie zijn 
vastgelopen, te helpen oplossen. 

Uiteraard proberen we ook gezamenlijk met 
andere bonden het beste voor onze leden 
voor elkaar te krijgen. 

Ook zijn veel ODB’ers lid van een MC waar-
door problemen op de werkvloer samen 
met het MC kunnen worden opgelost.

Werkwijze ODB
De ODB neemt alle vrijheid om de belan-
gen van haar leden goed te behartigen. Wij 
bereiken ons doel zowel via de politiek als via 
overleg met defensietop of samenwerking 
met andere bonden; zolang het eindresultaat 
het beste is voor onze leden.

Wij lobbyen bij de leden van de Tweede 
Kamer of de Vaste Kamer Commissie voor 
Defensie, ongeacht de politieke stroming of 
partij die zij vertegenwoordigen. Op deze 
manier proberen wij het controlerend orgaan 
van de Staat in haar keuze beïnvloeden. 

Wordt jouw stem wel gehoord ?



Altijd in contact!

Volg al het nieuws 
van de Defensiebond 

gemakkelijk via onze site 
www.defensiebond.nl

•	 Actueel
•	 Bij de tijd
•	 Snel

Ontwikkelingen
Internationale en nationale 

(militaire) ontwikkelingen.

Vakbondsnieuws
Op allerlei manieren houden we 
je op de hoogte van nieuws 
over collectieve en individuele 
belangen van personeel (mi-
litairen en burgers) in dienst 
van het Ministerie van Defensie.

Defensienieuws
Internationaal en nationaal 
defensie nieuws uit Belgische en 
Nederlandse dagbladen.

Uiteraard altijd voorzien van scherp, kritisch 
en doordacht commentaar met als doel de belan-

gen te behartigen van alle defensiemedewerkers en 
in het bijzonder onze leden.

16

Stop de afbraak ... begin met opbouw !
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De vereniging
Om de activiteiten van de ODB te coördineren en te ondersteunen op het niveau zo dicht 
mogelijk bij de leden zijn acht deelraden opgericht, met elk drie regiobestuurders. Deze deel-
raden vormen de spil van de ODB en houden nauw contact met elkaar en met het Dagelijks 
Bestuur.

Stop de afbraak ... begin met opbouw !

Internationaal

Voormalig militair personeel

Koninklijke Marechaussee 

Landstrijdkrachten

Zeestrijdkrachten

Luchtstrijdkrachten

Burger defensiepersoneel

Voormalig burger defensiepersoneel Deelraad

Deelraad

Deelraad

Deelraad

Deelraad

Deelraad

Deelraad

Deelraad



Word nu lid ....
.... niet omdat we leuke welkomstkado’s hebben maar omdat wij ons inzetten voor 
een beter Defensie, waar iedereen van hoog tot laag met plezier en veilig werkt.

Geen verzekeringspolis ....
.... maar een bond die jou onder alle gevallen steunt en permanent zich inzet voor alle 
leden.

Beter nog, zet je in ....
.... niet alléén lid worden maar je ook actief inzetten voor de bond, zodat je een 
steentje bijdraagt aan ons doel. We houden onze kosten laag door met vrijwilligers 
te werken. Zij hebben kennis van zaken van de werkvloer en weten wat daar speelt. 
We zitten niet zoals veel anderen in het pluche, maar werken met inzet en kennis van 
zaken aan de belangen van al onze leden.

Stop de afbraak en begin met opbouw ....
.... door niet overal tegen aan schoppen, maar gericht problemen en misstanden aan 
te pakken.



De ODB omdat..
Waarom heb je voor de ODB gekozen? 
Een vakbond die er is voor de leden en alles op 
een eigentijdse manier aanpakt sprak me zeer 
aan. Een oplossing vinden voor nagenoeg elk 
probleem, daar is de ODB sterk in!

Wat is jouw functie binnen de ODB?  
Ben al ruim een jaar hoofdbestuurder en hiervoor 
een aantal jaar regiobestuurder.

Waarom ben je in het bestuur gegaan?
Om leden te kunnen helpen weer op het juiste pad te komen als ze tegen pro-
blemen aanlopen . Elke zaak is uniek en voor elke zaak is een oplossing. Daar-
om ben ik ook in het bestuur gegaan om mee te denken aan oplossingen .

Wat zou je willen veranderen? 
Dat vakbonden een grotere inspraak krijgen in besluiten die door de politiek in 
Den Haag worden genomen aangaande defensie. De vakbonden weten wat er 
op de werkvloer speelt; luister hier dan ook naar!

Waarom zouden mensen lid moeten worden van de ODB?
Niets moet maar hier is waarom! Een transparante vakbond die er is voor de 
leden en die voor elk probleem een oplossing probeert te zoeken .
En ook nog de goedkoopste militaire vakbond,  als lid ook nog leuke extra’s zo-
als kortingen op verzekeringen en in diverse winkels en online.

Richard de Keijzer
Hoofdbestuurslid 
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Lidmaatschap
Bij de ODB kan je kiezen uit twee verschillende soorten lidmaatschap, t.w. het basis lidmaat-
schap en het juridisch lidmaatschap. In ons contributiesysteem draagt iedereen hetzelfde 
steentje bij om onze doelstellingen te kunnen verwezenlijken. Wij maken als ODB op een 
eerlijke manier onderscheid tussen groepen, leeftijd of positie.

Basis Lidmaatschap  
Als je hebt ingeschreven voor het basis lidmaatschap van de ODB, dan 
kan je voor juridische vragen en ondersteuning terecht bij de raadsman-
nen van de ODB. Alle geschillen tussen jou en jouw werkgever tot het 
niveau van Algemene Bestuurlijke Geschillen (ABG) kunnen door onze 
raadslieden worden bijgestaan.

Aanvullend Lidmaatschap
Als je hebt ingeschreven voor het aanvullende lidmaatschap van de ODB heb je niet alleen alle 
ondersteuning zoals bij het basis lidmaatschap, maar ook kostenloze ondersteuning (vanuit 
Ondersteuningsfonds ODB) voor:

 z  Militair Bestuursrecht (alles wat met uw werk te maken heeft)
 z  Militair Strafrecht (alle denkbare strafzaken die direct met uw werk te maken hebben)
 z  Algemeen Bestuursrecht
 z  Algemeen Strafrecht
 z Gratis belastingservice voor partner en inwonende kinderen
 z Gratis mediation bij echtscheiding

De ODB zal voor alle overige juridische geschillen bemiddelen bij 
advocaatkantoren in de buurt van betrokkene. De ODB zal een zo 
gunstig mogelijke prijs bedingen en deze overeenkomst schriftelijk 
laten vastleggen. 
Ook je partner en inwonende kinderen tot 18 jaar vallen onder deze regeling. 

60plus Lidmaatschap
Vanaf het 60e levensjaar wordt een lid automatisch ingeschreven voor 
een lagere en nog meer aantrekkelijke contributie. Uiteraard staat de 
ODB je nog steeds met dezelfde raad en daad terzijde, maar nu voor 
 slechts € 4,98 per maand!

voor nog géén€ 7per maand

voor slechts€ 15per maand

voor nog géén€ 5per maand
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voor nog géén€ 7per maand

voor slechts€ 15per maand

voor nog géén€ 5per maand
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WordPress websites voor ODB leden:
Je eigen website voor een aantrekkelijke prijs - op maat gemaakt - 
goede nazorg - gebruiksvriendelijk? 
Neem contact op met de ODB voor een vrijblijvende offerte. Vermeld 
daarbij je lidmaatschapsnummer.

Bij Alex F 10% korting voor foto’s op canvas bij bestellingen en gratis 
advies. 

30% tot 40% korting op het uurtarief en gratis overlegfase gesprek 
bij Adriaan Jurriëns architecten.

Zorgzaam is dé zorgverzekeraar voor iedereen die een arbeidsrelatie 
heeft of heeft gehad met Defensie. Profiteer van collectieve korting 
op één of meerdere (particuliere) verzekeringen.

Collectieve korting tot 5% op alle Univé verzekeringen, daarnaast pakketvoor-
deel.

Heeft u een conflict op uw werk, in en rondom uw woning of bij een 
grotere aankoop? ODB leden krijgen 5% korting op DAS prepaid 
rechtshulp.

Op de OHRA Zorgverzekering 9% korting en op de aanvullende zorg-
verzekeringen en tandartsverzekeringen tot 16,5% korting.

10% Donateurskorting Stichting Fokker G1.

Voor patiënten die een stamceltransplantatie nodig hebben, zijn 
stamcellen van een gezonde donor van levensbelang. Jij kunt het 
verschil maken. Stamcellen geef je bij leven.  
Word stamceldonor - Organiseer werving - Word sponsor

Bij Arnhems Kunstatelier (A.K.A.) voor ODB leden korting afhankelijk 
van het  formaat schilderij; 15% korting op klein schilderij en 5% 
korting op een groot schilderij.

Op donderdagavond in Café Pavlov op de Korenmarkt in Arnhem bij 
de eerste consumptie een presentje van het huis voor leden van de 
ODB op vertoon van de ODB kaart.

Hardlopen is goed voor je lijf, je hart en je hoofd. Hardlopen geeft 
energie. Hardlopen is gewoon leuk! 
Naast persoonlijke en uitstekende service geeft Run2Day in de vesti-
gingen Arnhem, Nijmegen en Apeldoorn alléén voor ODB leden 15%  
korting op sportkleding en 10% op accessoires!

Nog meer voordeel!
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Voordelengids is dé specialist op het gebied van klantenbinding en klantenkortin-
gen en is momenteel te gebruiken bij meer dan 30.000 acceptatiepunten in Europa.
Voor pashouders, dus de leden van de ODB, wordt veel voor de beste marktprijzen 
geregeld. Op hun website vind je, als lid en niet-lid prachtige aanbiedingen. Pas-
houders krijgen nog scherpere aanbiedingen en tal van andere diensten waarvan je 
kan profiteren.

Vaak zijn er prachtige aanbiedingen: 
als je nu activeert via de website van voordelengids.eu, ontvang je een gratis reis 
naar New Castle upon Tyne.

JUSTGETMORE

Vakanties

Uit eten

Overnachten

Show your card

Webshop




