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Beste Vredesmissieveteranen,
Het jaar 2017 ligt achter ons en 2018 is alweer enkele weken oud. Wij hopen dat u een
mooie jaarwisseling heeft gehad en dat het nieuwe jaar u veel gezondheid en geluk
mag brengen. 2018 Belooft weer een mooi verenigingsjaar te worden met de nodige
activiteiten en (kleine) veranderingen. En dat is ook goed want zoals we uit ervaring
weten: “stilstand is achteruitgang”.

13de Reünie / ALV VmVKLu op zaterdag 24 maart 2018
(Deze reünie wordt mede mogelijk gemaakt door het Vfonds)
De voorbereidingen voor de jaarlijkse reünie en Algemene Leden Vergadering (ALV)
zijn in volle gang. Met de zeer geslaagde reünie van 2017 nog in het geheugen hopen
we wederom op een nieuw record aantal deelnemers. Dus geef u op want: “hoe meer
zielen hoe meer vreugd”!
De reünie en ALV worden gehouden op zaterdag 24 maart 2018. U bent van harte
welkom vanaf 10.30 uur op de Kumpulan. Evenals voorgaande jaren wordt na de ALV
een korte presentatie gegeven. Dit jaar hebben we Dhr. Henk Kauffman
(vertegenwoordiger eerste generatie veteranen KLu) bereid gevonden om iets te
vertellen over de eerste generatie veteranen KLu*. Aansluitend wordt u een uitgebreide
rijstmaaltijd aangeboden. Onder het genot van een drankje (u krijgt weer enkele
consumpties aangeboden) en deze keer met live achtergrondmuziek (verzorgd door
Erwin Hardenberg) verwachten we weer een gezellige reünie te hebben.
Uiterlijke sluitingsdatum inschrijving is woensdag 14 maart 2018. Daarna moet het
aantal deelnemers worden doorgegeven aan de bedrijfsmanager van de Kumpulan. Na
uw aanmelding ontvangt u in maart de agenda en relevante vergaderstukken.
In bijlage vind u de uitnodiging en het aanmeldingsformulier voor de reünie.

Penningmeester
Na een lange zoektocht heeft het bestuur eindelijk een nieuwe penningmeester kunnen
verwelkomen. Het bestuur heeft eind 2017 Alex van Ginkel bereid gevonden om het
penningmeesterschap op zich te nemen.
* Daar waar bij de VmVKLu sprake is van één reünieverband voor een veelheid aan missies en operaties, geldt dat niet
voor de oudste veteranen. Die waren op het hoogtepunt georganiseerd in elf zelfstandig opererende reünieverbanden.
Daarvan zijn er nu nog vier over. De overige zijn opgeheven door gebrek aan bestuurscapaciteit vanwege leeftijd of
gezondheidsredenen. De Stichting Federatie MILu wil de reünieverbanden echter niet verloren laten gaan en heeft Dhr
Kauffman gevraagd hun belangen te vertegenwoordigen. Daarnaast is het zaak de onderlinge contacten maar ook de
contacten met het Commando Luchtstrijdkrachten niet verloren te laten gaan. In nauwe samenwerking met de
Coördinator Veteranen en Postactieven worden de oudste veteranen zoveel mogelijk betrokken bij evenementen en
plechtigheden en worden bijeenkomsten voor hen georganiseerd. Ook worden de contacten onderhouden door middel
van brieven en wordt jaarlijks een speciaal magazine voor hen samengesteld. Daarnaast wordt telefonisch contact
onderhouden en worden, indien daar prijs op wordt gesteld, bezoeken aan huis gebracht. Maar wie zijn nu die veteranen
en wat hebben ze voor ons betekend? Daar zal Dhr Kauffman in een korte presentatie het één en ander over vertellen.

IDEM-dag
Op donderdag 29 maart 2018 wordt op locatie “De Basis” bij het Veteranen Instituut
te Doorn de jaarlijkse bijeenkomst gehouden voor Individuele Deelnemers
Expeditionaire Missies (IDEM). Sinds 1997 organiseert het CLSK jaarlijks deze
bijeenkomst voor individueel uitgezonden militairen en hun thuisfront. De IDEM-dag
wordt georganiseerd omdat er behoefte bestaat om opgedane ervaringen uit te
wisselen. Het blijkt een succesformule te zijn: individueel uitgezondenen en hun
thuisfront ontmoeten elkaar en kunnen met elkaar in gesprek.
In 2017 werd voor het eerst een 25-tal plaatsen ingeruimd voor postactieve veteranen.
Ook dit bleek een succes en dus wordt ook dit jaar weer een beperkt aantal postactieve
veteranen die individueel uitgezonden zijn geweest in staat gesteld om aan de IDEMdag deel te nemen.
Op een later tijdstip wordt het aantal beschikbare plaatsen vastgesteld, maar heeft u
interesse dan kunt u dat bij de secretaris bekend maken.

Klu Kampioenschappen diensthonden te Gilze-Rijen
Op 10 mei 2017 werden op de Vlb Woensdrecht de KLu Kampioenschappen
diensthonden gehouden. Ook postactieve veteranen hondengeleiders waren welkom bij
dit evenement en ook dit bleek een groot succes.
In 2018 worden de KLu Kampioenschappen diensthonden georganiseerd op Vlb GilzeRijen; datum nog onbekend. Ook dit jaar zijn postactieve veteranen hondengeleiders
welkom bij deze activiteit. Zodra de nodige details bekend zijn zullen wij die bekend
maken.
Vanuit het landelijk bestuur zal wederom de vicevoorzitter Dré van Hugten functioneren
als contactpersoon voor de organisatie.

Sunset March
Zoals in Bulletin 2017-3 werd vermeld hebben het bestuur en een aantal leden op 15
november 2017 deelgenomen aan de Sunset March. Gezien de positieve reacties van
de deelnemers is besloten om dit een jaarlijks terugkerende activiteit te maken voor de
VmVKLu.
Naar aanleiding hiervan heeft CLSK besloten om haar veteranen in actieve dienst te
vragen om op vrijwillige basis de Sunset March mee te lopen. Deze gezamenlijke
activiteit zal plaats vinden op donderdagavond 26 april 2018. Na afloop wordt door
CLSK een hapje en een drankje aangeboden.
In maart a.s. zal intern defensie (via intranet) een opgave mogelijkheid komen voor
veteranen in actieve dienst. Leden VmVKLu kunnen zich (liefst per mail) aanmelden bij
de secretaris. Detailinformatie volgt later, maar zie ook website: www.sunsetmarch.nl
Deze activiteit wordt door CLSK alleen ondersteund voor georganiseerde veteranen en
veteranen in actieve dienst!!!

Werkgroep Bestuurlijke Samenwerking
Onder voorzitterschap van de voorzitter MILu Ton Tieland is in 2017 begonnen met een
werkgroep “Bestuurlijke Samenwerking”. Dit naar aanleiding van een aanbeveling uit
het “Eindrapport Actualisatie veteranen- en postactievenbeleid binnen de Koninklijke
luchtmacht”. Hierin wordt geadviseerd om de bestuurlijke organisatie te stroomlijnen
en hierdoor de samenwerking tussen KLu veteranen en postactieven KLu verder te
bevorderen. Door de belangen van postactieven onder te brengen bij de MILu kan het
bestuur van de MILu ook de belangen van postactieven KLu behartigen. CLSK heeft dan
één aanspreekpunt voor beide, in toenemende mate overlappende, doelgroepen.
De werkgroep is inmiddels met een aantal voorstellen gekomen voor verdergaande
samenwerking en uitwisseling van informatie. Zo wordt het bulletin voortaan ook
gestuurd naar de secretarissen van de Contactgroepen Postactieven (CGPA’s).

Nationale Veteranendag
Tijdens de Nationale Veteranendag te Den Haag op 30 juni 2018 zal de VmVKLu weer
met een stand aanwezig zijn. Waar de VmVKLu stand geplaatst zal worden op het
terrein is nog niet bekend. Ook hierover wordt u tijdig geïnformeerd. Ondertussen
zoekt het bestuur nog steeds naar enkele vrijwilligers die willen helpen met het
bemannen van de stand van de vereniging bij diverse gelegenheden. Het is voor het
landelijk bestuur zelf nu eenmaal onmogelijk om telkens zelf de stand te bemannen.
Mocht u interesse hebben om uw bestuur daarbij te ondersteunen dan kunt u zich
melden bij de secretaris: vmvklu.secretariaat@gmail.com

Veteranen Instituut
-

Zoals elk jaar kunt u ook dit jaar 2 vrij vervoer bewijzen aanvragen via mijn.VI
Ook kunt u digitaal inschrijven voor de Nationale Veteranendag 2018 via
mijn.VI Uw Vereniging is MILu. U dient alle vakjes in te vullen. Het kan zijn dat
het druk is en dat het even duurt.

Vfonds
Vindt u Vrede en Vrijheid belangrijk? Vindt u de projecten die het Vfonds ondersteunen
interessant? Wordt dan vriend van het Vfonds.
U kunt de gratis vriendenpas aanvragen op: www.vfonds.nl
U wordt dan regelmatig geïnformeerd over projecten die zij ondersteunen en over
speciale aanbiedingen voor de vrienden.

Agenda
24 maart 2018
29 maart 2018
26 april 2018
4 mei 2018
5 mei 2018
???? 2018
30 juni 2018
2 juli 2018
12 september 2018

Reünie / ALV VmVKLu te Bronbeek, Kumpulan
IDEM-dag
Sunset March
Dodenherdenking KLu te Soesterberg
Vrijheidsdefilé te Wageningen
Klu kampioenschappen diensthonden te Gilze-Rijen
Nationale Veteranendag Den Haag
Viering verjaardag KLu (NMM Soesterberg)
KLu Veteranendag op Vlb. Eindhoven

Bijlage
Uitnodiging en aanmeldingsformulier 13de Reünie / ALV VmVKLu 24 maart 2018

Uitnodiging 13de Reünie / ALV VmVKLu
Zaterdag 24 maart 2018

In overleg met de Kumpulan Bronbeek is de datum voor de 13de Reünie/Algemene Leden Vergadering (ALV)
vastgesteld op zaterdag 24 maart 2018. Wij hopen dat ook dit jaar weer meer leden deelnemen aan deze altijd
gezellige reünie.
Alle leden van de VmVKLu (al dan niet met begeleider/partner) zijn van harte uitgenodigd voor de 13de
reünie/ALV op Landgoed Bronbeek, adres: Velperweg 147; 6824 MB Arnhem; Tel: 026 – 376 35 55.
U
bent vanaf 10:30 uur welkom in de grote zaal van de Kumpulan voor koffie/thee met cake. Na het
openingswoord van de voorzitter zal om 11:00 uur de ALV worden gehouden. Daarna zal Dhr. Henk
Kauffman (als vertegenwoordiger eerste generatie veteranen KLu) een korte presentatie verzorgen over de
betekenis voor ons van de eerste generatie veteranen. Aansluitend is er alle tijd voor de reünie en wordt u een
uitgebreide rijstmaaltijd aangeboden, dit jaar onder muzikale begeleiding van Erwin Hardenberg.
Zoals elk jaar streven wij er ook voor deze reünie weer naar om u namens de vereniging enkele
consumptiemunten aan te bieden. En evenals voorgaande jaren bestaat deze dag de mogelijkheid om het
museum te bezoeken.
Inschrijving dient te geschieden door het bijgevoegde formulier geheel in te vullen en te sturen:
a. per mail naar de secretaris: vmvklu.secretariaat@gmail.com of
b. per post naar de Coördinator Veteranen en Postactieven CLSK:
Commando Luchtstrijdkrachten
Kabinet / Postactieven & Veteranen
Antwoordnummer 12013
4800 VD Breda
De secretaris is tijdens deze dag bereikbaar via zijn eigen mobiele nummer: 06 – 40 46 97 84.
Bereikbaarheid per openbaar vervoer: vanaf het station Arnhem: Stadsbus 1, richting Velp. De bus stopt niet
ver van de ingang van het Landgoed Bronbeek.
Veteranen met een veteranenpas kunnen naar eigen keuze twee keer per jaar vrij reizen naar evenementen voor
veteranen (reünie, herdenking e.d.). Het aanvragen van deze treinkaarten dient u zelf te doen via “Mijn Vi”. U
kunt de treinkaart(en) gebruiken voor deze reünie. Deze treinkaarten staan los van de kaarten voor de
Veteranendag Koninklijke Luchtmacht.
Uiteraard kunt u ook met de auto komen. Hiervoor wordt echter geen vergoeding gegeven.

Graag tot ziens op zaterdag 24 maart 2018 in de Kumpulan Bronbeek.

Secretariaat: VmVKLu, Sweelinck 46, 5831 KS Boxmeer
e-mail:
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Aanmeldingsformulier 13de Reünie ALV VmVKLu
Veteraan:
Naam: …………………………………… Voorletter(s) ………………… M / V
Veteranenpas / registratie nummer:
……………………………………………………………….
Echtgeno(o)t(e) / Partner / Begeleider:

Naam: ………………………………… Voorletter(s) …………………
Evt. Veteranenpas / registratie nummer:
……………………………………………………

M/V

