
 

 

 

Vereniging Jonge Veteranen 

             

 

Voorwoord: 

 

Het bestuur van Vereniging Jonge Veteranen heeft dit verslag geschreven om de leden inzicht te geven in 

de verrichtingen die het bestuur heeft gedaan in 201

Wij zijn er van overtuigd dat eerlijkheid, respect en openheid onderling en van het bestuur naar zijn leden 

toe vertouwen wekt. De leden van het bestuur zetten zich vrijwillig en zonder betaling in voor h

van de vereniging en zijn leden.  Men 

daarbij niet zijn of haar werkgever belast

Het bestuur presenteert de vereniging waar zij dit kunnen en binnen de middelen die beschikbaar zi

Dit betekend dat het bestuurslid bij zijn/haar werkgever soms een vrije dag 

ten koste van zijn of haar eigen verlof.

Deze dag wordt door de vereniging niet vergoed of gecompenseerd.

 

 

 

 

 

Jaar verslag  

Vereniging Jonge Veteranen  

 

2018 

Het bestuur van Vereniging Jonge Veteranen heeft dit verslag geschreven om de leden inzicht te geven in 

verrichtingen die het bestuur heeft gedaan in 2018. 

Wij zijn er van overtuigd dat eerlijkheid, respect en openheid onderling en van het bestuur naar zijn leden 

De leden van het bestuur zetten zich vrijwillig en zonder betaling in voor h

Men heeft deze taak verricht buiten zijn dagelijkse werk om en 

belast. 

Het bestuur presenteert de vereniging waar zij dit kunnen en binnen de middelen die beschikbaar zi

bestuurslid bij zijn/haar werkgever soms een vrije dag heeft moeten

ten koste van zijn of haar eigen verlof. 

Deze dag wordt door de vereniging niet vergoed of gecompenseerd. 

 

Het bestuur van Vereniging Jonge Veteranen heeft dit verslag geschreven om de leden inzicht te geven in 

Wij zijn er van overtuigd dat eerlijkheid, respect en openheid onderling en van het bestuur naar zijn leden 

De leden van het bestuur zetten zich vrijwillig en zonder betaling in voor het welzijn 

buiten zijn dagelijkse werk om en heeft 

Het bestuur presenteert de vereniging waar zij dit kunnen en binnen de middelen die beschikbaar zijn. 

en aanvragen welke 



 

 

 

Activiteiten: 

Vereniging Jonge Veteranen heeft ook weer meegedaan met activiteiten en 

georganiseerd en willen organiseren.

Als eerste de ALV die wij op 24 maart

Heide. Op 4 mei 2018 hebben leden van de 

Dam in Amsterdam en de Grebbenberg in Rhenen.

Deze herdenkingen  zal elk jaar worden bijgewoond door

 

Op 5 mei 2018 natuurlijk het defilé in Wageningen waarbij wij ons realiseren dat niet iedereen automatisch 

vrij is op 5 mei. 

 

30 Juni 2018 Nationale Veteranendag op het Malieveld in Den Haag met aansluitend het defilé.

Mede door een actie van lidmaatschap 

verwelkomen en hebben de meeste genoten

Er is toen ook pijnlijk geworden dat niet iedereen zijn gegevens “Up to date” heeft gehouden waardoor er 

wat mis communicatie is geweest, dit is jammer.

Verzoek dan ook aan de leden wijzigingen door te geven

Op 18 September 2018 was het fakkeldefilé in Eindhoven. Hier waren wij beperkt

waren er wel. 

In Oktober hebben wij onze eerste  familie

Een mooie opkomst waar ook weer meerdere nieuwe leden bij aanwezig waren.

Helaas heeft het bestuur hier uit lering getrokken dat we niet alles zomaar kunnen doen en dat we 

structureel zaken moeten in regelen, jammer maar helaas.

Het bestuur heeft zich meerdere malen present geme

Instituut)  en het VP (Veteranen Platform)

Ook bij de eindejaarsbijeenkomst van het VP in Doorn mocht VJV niet ontbreken en

 

Verder heeft VJV zich laten zien bij de regionale veteranendagen in bijvoorbeeld, 

Brabant. 

Helaas niet op de Marine dagen daar deze gelijk viel met de NLVD

Door omstandig heden zijn we ook niet op de Luchtmacht veteranen dag geweest wat een jaar ee

gebeurde. 

Dit is aan gekaart bij de KLu en wordt opgepakt.

Het bestuur heeft besloten dat VJV alleen nog provinciale, internationale en nationale veteranendagen 

bijwoont. VJV zal niet meer aanwezig zijn met een stand op lokale veteranendagen

verplichtingen geeft op het bestuur, wel kunnen leden zich hier voor aanmelden en worden dan vanuit het 

bestuur ondersteund, zoals in Franeker zal gaan gebeuren dit jaar

Verder was VJV vertegenwoordigt bij het ere

I.v.m. het niet echt “Jong blijven” van de vereniging en de uitzendingen is er vorig jaar een 

gevormd om dit te onder zoeken met een duidelijke opdracht

Door een bericht van de voorzitter naar deze 

Daar over later meer. 

Mede door wijziging in de NULDELIJNS ORAGNISATIE  (NOS 2.0)  

gevolgd en is het overzicht hier van kwijt.

Vergaderingen 

VJV heeft een Pilot gedraaid voor een bosbouwproject

ontvangen. Mede door de inzet van VJV heeft dit project vanuit het VI een vervolg gekregen.

Hierop zijn verdere onderhandeling geweest echter middels tijd gebrek en opgave is dit niet geluk
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Wel is met Cees Nieuwpoort en de Voorzitter verder gelobbyd met de beheerder van het 

Uitstrooi gebied “Vrijland.”  Echter is het nu broedseizoen en is er in/op de Kazerne Schaarsbergen geen 

onderkomen beschikbaar. 

De legering op alle Landmacht kazernes moet worden gemoderniseerd en is in de huidige status afgekeurd.

Hier over wordt nog onderhandeld en zodra we weer kunnen zullen we op het net komen met mogelijke 

datums. 

 

Publicaties: 

VJV heeft in 2018 niet veel aan publicaties gedaan.

Onze vereniging heeft wel een stukje in de Check

heeft daar verder weinig reactie over gehad.

Nationale Veteranendag en hier is het bestuur erg bl

De meeste publicaties zijn dan ook verschenen op facebook waar regelmatig diverse uitgaven van 

bijvoorbeeld de defensie krant,  Alle Hens, KMAR Magazine 

De Jonge Veteraan is in 2018 minder 

Het bestuur zoekt nog mensen die de redactie van de Jonge Veteraan wil overnemen.

De Jonge veteraan wordt 1 keer per kwartaal uitgegeven.

 

Interne Organisatie 2018:  

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

 

Frans Geerlings – Voorzitter 

Gijs van Berkel– Secretaris/ Vice Voorzitter

Edo Alberts – Penningmeester /Redactie Jonge Veteraan

Jeroen Bakker – Ledenvertegenwoordiger

Cees Nieuwpoort – Ledenvertegenwoordiger

Ab de Jong – Ledenvertegenwoordiger

 

Het dagelijks bestuur bestaat uit: 

Voorzitter 

Penningmeester 

Secretaris 

 

Buiten het bestuur hebben wij onze webmaster Ramon Bos.

Ramon houd zich bezig met de website, houd deze up

 

Hoeveel tijd er voor de bestuursleden in de vereniging gaat zitten is lastig te zeggen. 

De winterperiode is altijd rustig, terwijl de zomerperiode bol staat van de activiteiten.

Onze voorzitter steekt verreweg de meeste tijd in de vereniging en zorgt ervoor dat VJV bij het VI en het VP 

steeds weer onder de aandacht ligt. 

Dit doet hij mede door zitting te nemen i

Patrick is een veel geziene figuur binnen deze organisaties en dat is goed voor VJV.

 

In de voorgaande jaren had de VJV 12 nuldelijns helpers onder de leden

Door NOS 2.0 is hier in geen inzicht meer.

Maar wat schets onze verbazing, hier wordt wel naar gevraagd.

Kunnen de Nuldelijners contact opnemen met het bestuur hier over?
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Financieel verslag: 

Deze wordt u tijdens de ALV uitgereikt ter inzage.

 

Conclusie: 

Het bestuur trekt de conclusie dat Vereniging Jonge Vete

positiviteit.  VJV zal zich ook in 2019 weer regelmatig op veteranendagen

Wij zijn een graag geziene vereniging binnen de veteranenwer

uitgenodigd voor allerlei pilot projecten en werkgroepen binnen het VI en VP

VJV zal zich binnen de organisaties van VI en VP altijd laten zien.

Waar mogelijkheden liggen zal VJV moeten inspringen om VJV nog beter op de kaart te zetten.

1001 veteranen verenigingen en VJV is overal bekend.

Dit is iets waar wij allemaal trots op mogen wezen.

Binnen elke vereniging is er wel eens wat, maar het bestuur wijst altijd weer op wederzijds respect voor 

elkaar. 

We zijn allen veteraan! 

 

Ten slotte wil het bestuur de oproep doen 

Wanneer je, je hebt opgegeven is het geen vrijblijvend iets meer en wordt er verwacht wanneer je 

onverhoopt niet kan je tijdig af te melden.

ere-couloir op Prinsjesdag zijn er veel veteranen die hieraan willen deelnemen.

Ook aanmelding bij de NLVD is een zorg kind daar er wel opgaven gedaan worden en er maar 25 % 

komt opdagen, dit is niet een gewenst resultaat.

betekend dat andere veteranen een afwijzing krijgen en niet kunnen deel nemen.

Kom je dan niet opdagen, besef dan goed dat op jouw plaats een andere veteraan had kunnen 

staan. Je ontneemt op dat moment de deelname van een mede veteraan.

 

Mede door dit soort “NO SHOWS” worden er beslissingen genomen die nadelig kunnen uit pakken 

voor veteranen. Denk eens aan de manier waarop men nu aan de treinkaartjes moet komen voor 

NLVD en Wageningen. 

De kosten die gemaakt worden voor deze activiteiten worden nog ni

verenigingen. 

 

Vereniging Jonge Veteranen

"Samen zijn, 

Samen doen"

Deze wordt u tijdens de ALV uitgereikt ter inzage. 

Het bestuur trekt de conclusie dat Vereniging Jonge Veteranen een gezonde vereniging is met een hoop 

weer regelmatig op veteranendagen en evenementen zich

Wij zijn een graag geziene vereniging binnen de veteranenwereld en worden dan ook regelmatig 

voor allerlei pilot projecten en werkgroepen binnen het VI en VP 

VJV zal zich binnen de organisaties van VI en VP altijd laten zien. 

Waar mogelijkheden liggen zal VJV moeten inspringen om VJV nog beter op de kaart te zetten.

VJV is overal bekend. 

Dit is iets waar wij allemaal trots op mogen wezen. 

Binnen elke vereniging is er wel eens wat, maar het bestuur wijst altijd weer op wederzijds respect voor 

Ten slotte wil het bestuur de oproep doen aan alle leden die zich opgeven voor een activiteit.

je hebt opgegeven is het geen vrijblijvend iets meer en wordt er verwacht wanneer je 

onverhoopt niet kan je tijdig af te melden.  Voor activiteiten zoals de herdenking op de Dam en het 

zijn er veel veteranen die hieraan willen deelnemen. 
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