Vredesmissie Veteranen Koninklijke Luchtmacht (VmVKLu)
Opgericht 18 november 2002
Lid van de MILU

Zeer gewaardeerde veteraan,
In deze info bulletin kijken we terug op activiteiten die we hebben ontplooid of
waaraan wij als VmVKLu hebben deelgenomen, en kijken we vooruit naar wat gaat
komen. Het afgelopen jaar hebben we als bestuur ingezet om als VmVKLu
vereniging er te zijn voor de KLu veteraan. Daartoe hebben we onze website
geüpgraded en mag de site zich verheugen op een steeds grotere schare bezoekers.
Dankzij onze zeer ervaren webmaster Rob van Jaarsveld, wordt u via dit medium
bij uitstek actueel geïnformeerd over de activiteiten in en rondom onze VmVKLu.
“Een plaatje zegt meer dan duizend woorden”. Daarom zijn we zeer verheugd dat
veel van de website-verslagen visueel worden ondersteund door foto’s van onze oud
luchtmacht fotograaf Henk van Dijk.
Onze vereniging mag zich gelukkig prijzen met zoveel actieve leden. Met maar liefs 12+1
regiovertegenwoordigers (om het gewraakte getal maar niet te gebruiken) organiseren we “ dichter bij huis”
activiteiten voor onze leden in de regio. Bovendien worden er initiatieven ontplooid om de samenwerking met
de Contact Groep Post Actieven ( CGPA) in uw regio te intensiveren. Binnen de KLu hanteren we het adagio
“ eens lid van de KLu familie, altijd lid van de KLu “. We zijn nog niet waar we willen zijn, maar de eerste
resultaten zijn er en we laten ons niet ontmoedigen door tegenslagen. Soms kost het even tijd voordat we
kunnen oogsten van onze inspanningen.
Voordracht Erelid. Ons bestuurslid Wim Boonstra heeft aan de wieg gestaan van de VmVKLu en heeft
sindsdien altijd een bestuursfunctie vervuld binnen de VmVKLu maar ook binnen de overkoepelende MiLu
federatie. Voor zijn grote verdiensten voor en namens onze vereniging heeft het bestuur op 16 oktober 2019
zijn kandidatuur voor het erelidmaatschap goedgekeurd. Conform Art 3.3 van de Statuten zal het kandidaat
erelidmaatschap van Wim Boonstra door de Algemene Ledenvergadering van 21 maart 2020 door mondelinge
stemming moeten worden goedgekeurd.
Tijdens de ALV zal ook de periodieke wisseling van bestuursleden aan de orde komen. Algemeen bestuurslid
Wim Boonstra zal om gezondheidsredenen zijn functie per 21 maart 2020 neerleggen. De huidige secretaris
Herman Jansen stelt zich kandidaat voor deze vrijgekomen functie nadat hij de functie van secretaris definitief
heeft neergelegd. Daarmee zal Herman Janssen als secretaris aftreden en zijn wij op zoek naar kandidaten voor
deze functie, met dien verstande dat Herman voor de duur van een kalenderjaar de nieuwe secretaris zal
inwerken. De functie van Vice voorzitter komt vrij, maar Dre van Hugten stelt zich herkiesbaar.
Het komende jaar staat in het teken van 75 jaar Vrijheid en zal daarmee gevuld worden met veel activiteiten
rondom vrijheid, Veteranen en herdenkingen. Als VmVKLu zullen we waar mogelijk ons gezicht laten zien.
Ook voor 2020 geldt: Het is niet alleen een kwestie van de goede dingen doen, maar ook de dingen goed doen.
Ik zie u graag tegemoet op onze Algemene Ledenvergadering en reünie op 21 maart 2020 en wens u veel
leesplezier met deze info bulletin.
Gerrit Hut
Voorzitter VmVKLu

Woensdag 11 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 twee jaar geleden ingevoerde indeling met ronde tafels maakte het wederom erg gezellig.
Traditioneel werd gestart met een korte herdenkingsceremonie met kranslegging. In het kader van 75 jaar
vrouwen in de krijgsmacht werd een krans gelegd door 2 vrouwelijke Luchtmacht Veteranen.

(foto’s Henk van Dijk)

Er was volop gelegenheid om met elkaar te praten maar ook de verder uitgebreide “marktlaan” trok volop
aandacht. Er waren weer nieuwe elementen toegevoegd. Dat beviel erg goed. Ook de static show buiten op het
platform werd goed bezocht. Dit evenement werd afgesloten met een optreden van zangeres Do.
Uiteindelijk was ook deze editie van de Luchtmacht veteranendag weer een zeer gezellige en geslaagde dag.
Bij het huiswaarts gaan kon men bij het hostess team het jaarlijkse aandenken aan deze KLu veteranendag
ophalen.

Sunsetmarch 2019
Op 18 november heeft het bestuur en een groot aantal leden deelgenomen aan de “Sunsetmarch”. Dit keer
werd de mars gelopen met leden van de Contactgroep Postactieven GGW (CGPA GGW). Met ongeveer 50
personen weer een mooie grote opkomst. Deze dag was het aanzienlijk minder koud 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 friet & snacks on wheels klaar om ons van hapjes en drankjes te voorzien. Dat ging er op de
vroege koele avond wel in.
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Naast plezierige activiteiten is er ook aandacht voor serieuze zaken. Dit jaar hebben een aantal van onze leden
erewacht gestaan tijdens een crematieplechtigheid of bij een begrafenis van een overleden collegae. Dit is een
zeer eervolle en dankbare taak. Mocht u interesse hebben om in voorkomend geval deel uit te maken van een
erewacht dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij de secretaris. Van belang is dat u in het bezit bent van een
veteranentenue en dat u fysiek in staat bent om langere tijd te staan.

Op zaterdag 21 maart 2020 vindt de volgende Reünie plaats waarbij tevens onze jaarlijkse ledenvergadering
wordt gehouden. Conform het rooster van aftreden zijn de secretaris en vicevoorzitter aftredend. Medio
februari kunt u de stukken die relevant zijn voor de ledenvergadering verwachten.
In het voorwoord van de voorzitter heeft u kunnen lezen wat er mogelijk bestuurlijk gaat veranderen
De vicevoorzitter, Dré van Hugten is herkiesbaar
Bestuurslid algemeen, Wim Boonstra, heeft aangegeven te gaan stoppen als bestuurslid VmVKLu. Secretaris
Herman Janssen heeft daarop aangegeven te willen aftreden als secretaris en de plaats van bestuurslid
algemeen in te vullen.
Het zittende bestuur is dus op zoek naar een nieuwe secretaris. Indien u denkt dit te willen doen dan kunt u
contact opnemen met voorzitter VmVKLu, Gerrit Hut of secretaris Herman Janssen.
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.

Het bestuur wenst u
een mooie adventstijd, fijne
kerstdagen ,
een gezegend en vooral gezond
2020

Uitnodiging
15de Reünie / ALVVmVKLu
op 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 nog meer leden te mogen begroeten tijdens 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.
Aansluitend volgt een korte presentatie van De Stichting Kinderen van het 18de Squadron. Rond 13.30 uur zal
u een uitgebreide rijstmaaltijd worden aangeboden. Verder krijgt u namens de vereniging enkele
consumptiemunten aangeboden.
Zoals inmiddels gebruikelijk zal Erwin Hardenberg de reünie muzikaal ondersteunen.
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 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
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 21 maart 2020 in de Kumpulan Bronbeek.

deze activiteit wordt ondersteund
door het V-fonds
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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

