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Lid van de MILU

Zeer gewaardeerde Veteranen, tijdens de Algemene Ledenvergadering afgelopen
maart 2018 heb ik de voorzittershamer overgenomen van Harrie de Ruyter en ik
moet zeggen dat de tijd voorbij vliegt. Sindsdien heb ik al veel bijeenkomsten,
vergaderingen en reünies bijgewoond waarbij ik veel mensen heb ontmoet maar
vooral veel heb geleerd.
In deze info bulletin kijken we terug op enkele belangrijke activiteiten in 2018
maar zoals u weet kijkt het bestuur van de VmVKLu ook naar de toekomst. Het is
onze ambitie om naast post actieve ook actieve veteranen binnen onze gelederen te
sluiten. De KLu Veteranendag in Eindhoven is een dag bij uitstek om beide
categorieën veteranen bijeen te zien en te treffen. Sinds maart hebben we veel
nieuwe leden mogen verwelkomen. Van de 704 leden zijn er 57 in actieve dienst
en in de toekomst zal het aantal leden alleen maar toenemen.
Met het oog op het verbeteren van het imago van “de veteraan” in het algemeen en de KLu veteraan in het
bijzonder, zal begin 2019 een nieuw ceremonieel veteranentenue (CVT) worden ingevoerd. Maar voor een
betere beeldvorming zijn ook sterke boegbeelden nodig die het imago van de KLu veteraan uitdragen. We zijn
daarom vereerd en verheugd dat de Commandant der Luchtstrijdkrachten, Luitenant-generaal Dennis Luyt en
reserve majoor vlieger Roy de Ruiter, Ridder Militaire Willemsorde, lid zijn geworden van de VmVKLu.
Veel mooier kunnen we de start van het nieuwe jaar niet voorstellen. Ik wens u veel plezier bij het lezen van
deze info bulletin en zie u allen graag weer bij de Algemene Ledenvergadering en reünie in 2019.
CLSK nieuwste lid VmVKLu
Tijdens de eindejaarreceptie van de Stichting Federatie
van Organisaties van Veteranen en oudgedienden van de
Militaire Luchtvaart (MILu) op 3 december jl. in Breda,
heb ik als voorzitter van de VmVKLu de Generaal Luyt
gevraagd of hij al actief lid is van de VmVKLu. Toen hij
aangaf nog geen lid te zijn heb ik hem gevraagd of hij lid
wilde worden. Hij gaf aan graag lid te worden van de
VmVKLu. We zijn verheugd dat het boegbeeld van de
Koninklijke Luchtmacht, als actief dienende veteraan nu
ook actief lid is van de Vereniging Vredesmissie
Veteranen Koninklijke Luchtmacht.
Het is en blijft immers “een team, een taak”.
Ridder MWO lid van de VmVKLu
Reservemajoor Roy de Ruiter Ridder Militaire Willems-Orde is met ingang van 6 december 2018 lid
geworden van de VmVKLu. Het bestuur van de VmVKLu is bijzonder vereerd en verheugd met het
lidmaatschap van deze jonge Luchtmacht veteraan die op 31 augustus 2018 op het Binnenhof in Den Haag
door koning Willem-Alexander tot Ridder Militaire Willems Orde is geslagen. De voormalige Apachevlieger
kreeg deze hoogste onderscheiding voor zijn optreden in Afghanistan, tussen 2007 en 2009.

Roy de Ruiter gaf aan dat hij met graagte lid is geworden van de VmVKLu en ongetwijfeld zullen we hem in
de toekomst nog vaker zien.

Nederlandse Veteranendag 2018. Tijdens de uitvoering van de Nationale Veteranendag 2018 ging er zo
links en rechts wat mis. Met name in het aanmeldingstraject vielen een aantal dingen niet op de juiste plek.
Voorbeeld: iemand aangemeld bij Koninklijke Luchtmacht en ingedeeld bij het detachement Regiment
Verbindingstroepen. Deze persoon kunnen de coördinatoren van de MiLu niet voorzien van een maaltijdkaart
en consumptiebonnen. Alom gedoe waar niemand op zit te wachten. En zo waren er nog een aantal punten.
Namens de MiLu zijn deze opmerkingen neergelegd bij het VP en het VI. De reactie van het VP richting
MiLu geeft aan dat er serieus is omgegaan met de opmerkingen. Voor het komende jaar blijft de aanmeld
procedure hetzelfde, dus via “mijn VI” Echter de coördinator Postactieven en Veteranen Ad Potters krijgt elke
2 weken een update van de aanmeldingen bij het VI. Zo kan er dus al in een vroegtijdig stadium ingegrepen
worden als er iets dreigt mis te gaan.

LuchtmachtVeteranendag. Woensdag 12 september was er wederom gelegenheid elkaar te ontmoeten
tijdens de jaarlijkse Luchtmacht Veteranendag op de vliegbasis Eindhoven. Een fantastisch evenement en
wederom uitstekend georganiseerd. De verleden jaar geïntroduceerde nieuwe indeling met ronde tafels
maakte het wederom erg gezellig.
Traditioneel werd gestart met een korte herdenkingsceremonie met kranslegging. Dit jaar werd de krans
gelegd door Veteranen van de Marine Luchtvaart Dienst (MLD), Dirk Megchelse en Ger Hoogland.
Daarna werd aan een aantal militairen het draaginsigne Veteranen uitgereikt..

Er was volop gelegenheid om met elkaar te praten maar ook de uitgebreidere “marktlaan” trok volop
aandacht. Hier was een nieuw element toegevoegd in de vorm van operationele eenheden die hun eenheid
konden promoten. Dat beviel erg goed. Ook de static show buiten op het platform werd goed bezocht. Jammer
natuurlijk dat het begon te regenen toen de KDC10 met 2 F16 jachtvliegtuigen voorbij vloog

Uiteindelijk was ook deze editie van de Luchtmacht veteranendag een zeer gezellige en geslaagde dag. Bij het
naar huis gaan kon men bij het hostessen team het jaarlijkse aandenken aan deze KLu veteranendag ophalen.
Door Henk Kauffman zorgvuldig samengesteld. 3 kwartetspellen over 3 generaties veteranen van de
Nederlandse en Nederlands-Indische militaire Luchtvaart, de Koninklijke Luchtmacht en de Marine
Luchtvaartdienst.

Sunsetmarch 2018
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Op 18 november heeft het bestuur en een aantal leden deelgenomen aan de “Sunsetmarch”. Na het succes van
verleden jaar werd geopperd om dit vaker te doen. Het bestuur heeft besloten om de Sunsetmarch een jaarlijks
terugkerend evenement te laten zijn. Ook is gekozen voor een vaste datum en wel 18 november. Dit is de
oprichtingsdatum van onze vereniging. Deze zondag was het aanzienlijk kouder dan het afgelopen jaar.
Gelukkig was Willie Edelijn met zijn bus van de Historische Collectie Grondgebonden Luchtverdediging
aanwezig om een warm plekje te bieden en te zorgen voor koffie en thee. Dit werd zeer op prijs gesteld.

Na afloop stond foodtruck “El Bollo”klaar om ons van hapjes te voorzien.
Dat ging er op de vroege koele avond wel in.

Algemene Ledenvergadering en reünie VmVKLu. Op zaterdag 30 maart 2019 vindt de volgende
Reünie plaats waarbij tevens onze jaarlijkse ledenvergadering wordt gehouden. Conform het rooster van
aftreden zijn de penningmeester en bestuurslid aftredend. Beiden hebben aangegeven herkiesbaar te zijn.
Medio februari kunt u de stukken die relevant zijn voor de ledenvergadering verwachten.
Bijgevoegd treft u een inschrijfformulier voor de Reünie aan. Graag het formulier geheel invullen, ook van
partner of begeleider (voornaam of roepnaam voluit svp). Dit is in het belang van ons allen want er moet
tegenwoordig een complete lijst van deelnemers worden overlegd om in aanmerking te kunnen komen voor
een financiële tegemoetkoming voor de Reünie. Alleen Veteranen, partners van Veteranen of een begeleider
komen hiervoor in aanmerking.
Vfonds.
Vindt u Vrede en Vrijheid belangrijk?
Vindt u de projecten die zij 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.

NEDERLANDSE VETERANENDAG 2019 (NVD)
Tijdens de NVD 2019 is de missie IFOR & SFOR aangemerkt als LUSTRUMmissie (15 jaar na dato).
De Manager Manifestatie NVD is op zoek naar een persoon van de KLu, die ervaringen heeft met deze
missie. Iemand die naast wetenswaardigheden, ook materieel en details zou kunnen aanleveren en bereid is
om deel te nemen in een werkgroep om te komen tot een static show en meetingpoint tijdens de NVD. Opgave
graag voor 15 januari a.s. aan : Kabinet.CLSK@mindef.nl. Opgave is niet automatisch deelname.

Regio indeling
Zoals u weet is onze vereniging onderverdeeld in een aantal regio’s en meestal gekoppeld aan een KLu
onderdeel. Tijdens de laatste bestuursvergadering is het thema regio’s aan de orde geweest en is besloten over
te gaan tot een herindeling en het aantal regio’s terug te brengen naar 6.
Enerzijds omdat een aantal regio’s niet (meer) gekoppeld kan worden aan een KLu onderdeel en het ontbreken
van regiovertegenwoordigers, anderzijds het feit dat sommige regio’s erg klein waren in ledental en er 3 (KLu)
onderdelen heel erg dicht bij elkaar liggen.
Besloten is om tot de volgende regio indeling over te gaan:
Regio Noord:
Omvat: Friesland, Groningen en Drenthe en is gekoppeld aan vliegbasis Leeuwarden
Vertegenwoordiger(s): vacant
Regio Midden:
Omvat Utrecht, Noord Holland en Flevoland en is gekoppeld aan CML Soesterberg
Vertegenwoordiger: Jan Verhoeven
Regio Oost:
Omvat Gelderland en Overijssel en is gekoppeld aan AOCS Nieuw Milligen
Vertegenwoordigers: Chris Boerwinkel en Hans Brouwers
Regio Zuidwest;
Omvat West Brabant, Zeeland en Zuid Holland en is gekoppeld aan KMSL / vliegbasis Woensdrecht
Vertegenwoordigers: Loe Baltussen en Harrie van Rooij
Regio midden Brabant:
Is gekoppeld aan DHC Gilze rijen
Vertegenwoordigers: Mark Franke en Cor Ribbers
Regio Zuidoost:
Omvat Zuidoost Brabant en Zuid Limburg en gekoppeld aan vliegbasis Eindhoven, vliegbasis Volkel en
Defensie Grondgebonden Luchtverdedigings Commando (GGW)
Vertegenwoordigers: Wim Boonstra, Herman Janssen en Willem de Lang

Contributie VmVKLu 2019.
Beste leden van de Vredes missie Veteranen Koninklijke Luchtmacht (VmVKLu).
Het jaar 2018 loopt op z'n einde en 2019 staat weer voor de deur, waarbij ik u wil attenderen dat in de maand
januari van 2019 de contributie wederom zal worden geïnd door middel van een automatische incasso.
Als reminder: heeft u een machtiging afgegeven waardoor de contributie automatisch van uw rekening wordt
afgeschreven dan hoeft u niets te doen. Met uitzondering als u in 2018 een ander rekeningnummer heeft
gekregen dient u dit bij de penningmeester kenbaar te maken.
Maakt u zelfstandig de contributie over aan de VmVKLu gaarne dit voor 31-januari 2019 te doen.
Kosten lidmaatschap VmVKLu: €5,- (bij automatische incasso), €7,50 (bij zelfstandig overmaken aan
VmVKLu). De leden die als nog een machtiging willen afgeven voor automatische incasso, kunnen dit via een
e-mail lexlemmers59@gmail.com kenbaar maken aan de Penningmeester van de VmVKLu.
Met vermelding van Naam en voorl. en IBAN reknr.
Secretariaat: VmVKLu, Sweelinck 46, 5831 KS Boxmeer
e-mail:
vmvklu.secretariaat@gmail.com
website:
www.vredesmissieveteranenklu.nl
ingeschreven KvK nr 54710553

Bankrelatie: NL75 INGB 0005 1297 76
t.n.v.: Vredesmissie Veteranen Koninklijke Luchtmacht
te Arnhem

Het bestuur wenst u allen nog
een mooie advent,
fijne kerstdagen,
een gezegend en vooral gezond
2019
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Uitnodiging
14de Reünie / ALV VmVKLu
Zaterdag 30 maart 2019
In overleg met de Kumpulan Bronbeek is de datum voor de 14de reünie/ALV vastgesteld op zaterdag 30 maart
2019. Wij hopen dat nu nog meer leden kunnen deelnemen aan deze altijd gezellige reünie.
Alle leden van de VmVKLu, al dan niet met begeleider/partner, zijn van harte uitgenodigd voor de 14de
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 een (korte) Algemene Ledenvergadering worden gehouden.
Rond het middaguur wordt u dan een uitgebreide rijstmaaltijd aangeboden.
Erwin Hardenberg zal de reünie muzikaal ondersteunen.
Tevens streven wij er ook voor deze reünie weer naar om u namens de vereniging enkele consumptiemunten
aan te bieden. 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 30 maart 2019 in de Kumpulan Bronbeek.
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Veteraan:
Naam: ……………………………………

M/V

Voornaam: ………………………………
Veteranenpas / registratie nummer:
……………………………………………………………….
Echtgeno(o)t(e) / Partner / Begeleider:
Naam: …………………………………………
Voornaam ……………………………………
Evt. Veteranenpas / registratie nummer:
……………………………………………………

M/V

