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Beste Vredesmissieveteranen,
Het jaar 2019 ligt achter ons en 2020 is alweer bijna 2 maanden oud. Wij hopen dat u een mooie
jaarwisseling heeft gehad en dat het nieuwe jaar u veel gezondheid en geluk mag brengen. 2020 Belooft
weer een mooi verenigingsjaar te worden met de nodige activiteiten en enkele veranderingen.

15de Reünie / ALV VmVKLu op zaterdag 21 maart 2020
(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 2019 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 21 maart 2020. 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 krijgen “kinderen van het 18 squadron” het podium om hun project onder de aandacht te
brengen. Aansluitend wordt u een uitgebreide rijstmaaltijd aangeboden. Onder het genot van een
drankje (u krijgt weer enkele consumpties aangeboden) en wederom met live achtergrond muziek
(verzorgd door Erwin Hardenberg) verwachten we weer een gezellige reünie te hebben.
We hebben al meer dan 140 aanmeldingen binnen, maar er is nog plaats om er een mooi feest
van te maken!

Het kan nog:
Uiterlijke sluitingsdatum inschrijving is donderdag 12 maart 2020. Daarna moet het aantal deelnemers
worden doorgegeven aan de bedrijfsmanager van de Kumpulan. Zij zorgen dan weer voor een excellent
Indisch buffet.
De uitgebreide uitnodiging en het aanmeldingsformulier voor de reünie vindt u in bijlage bij dit info
bulletin.
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Nederlandse Veteranendag zaterdag 27 juni 2020
Op deze dag staat 75 jaar Vrijheid centraal en zullen wij wederom deelnemen met een (MiLu)
detachement. Aanmelden moet u zich via
‘Mijn VI’
Belangrijk is dat u tot het einde doorklikt en dat u aangeeft:
Krijgsmachtdeel: Koninklijke Luchtmacht CLSK
Vereniging
: MiLu (staat in het midden van de lijst verenigingen en reünieverbanden)
U krijgt van het VI op het mailadres dat u heeft opgegeven een overzicht van wat u heeft aangevraagd.
Zo kunt u zelf controleren of u zich op de juiste manier heeft aangemeld. Dit voorkomt ergernis en
onvrede tijdens dit mooie evenement.

Bevrijdingsdefilé Wageningen 5 mei 2020
Zij die via het belangstellingregistratieformulier te kennen hebben gegeven deel te willen nemen aan het
bevrijdingsdefilé te Wageningen, hebben een brief ontvangen waarmee zij zich konden aanmelden. In
deze brief stond vermeld dat er alleen een MiLu detachement zal deelnemen indien zich tenminste 25
Veteranen aanmelden. Dit minimum aantal is ruimschoots gehaald en derhalve zal er een MiLu
detachement deelnemen aan het defilé. Na de informatiebijeenkomst worden de deelnemers van detail
informatie voorzien.

Van het VI
U kunt 2 vrij te besteden NS treinkaartjes aanvragen via “mijn VI” .
Tevens kunt u zich via “mijn VI”aanmelden voor de Nederlandse Veteranendag op zaterdag 27
juni 2020. Belangrijk is dat u tot het einde doorklikt en dat u aangeeft:
Krijgsmachtdeel: Koninklijke Luchtmacht CLSK
Vereniging
: MiLu (staat in het midden van de lijst verenigingen en reünieverbanden)

Ook voor de Luchtmacht Veteranendag op 23 september 2020 op de vliegbasis Eindhoven kunt
u zich aanmelden via “mijn VI”.

Uitnodiging
15de Reünie / ALV VmVKLu
Zaterdag 21 maart 2020
In overleg met de Kumpulan Bronbeek is de datum voor de 15de reünie/ALV vastgesteld op zaterdag 21 maart
2020. Wij hopen dat nog meer leden dan voorheen zullen deelnemen aan deze altijd gezellige reünie.
Alle leden van de VmVKLu, al dan niet met begeleider/partner, zijn van harte uitgenodigd voor de 15de
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 12:00 uur een (korte) Algemene Ledenvergadering worden gehouden.
Rond het 13.30 uur 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 ook op deze dag de mogelijkheid om het museum te bezoeken.
De secretaris is tijdens deze dag bereikbaar via zijn eigen mobiele nummer: 06 – 40 46 97 84.
Inschrijving dient te geschieden door het bijgevoegde formulier geheel in te vullen en op 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
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 door het Vi verstrekte 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 21 maart 2020 in de Kumpulan Bronbeek.
Deze reünie wordt mede mogelijk gemaakt door het Vfonds
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Veteraan:
Naam: ……………………………………

M/V

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

