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Beste Vredesm issieveteranen,

Het jaar 2018 ligt achter ons en 2019 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. 2019 Belooft
weer een mooi verenigingsjaar te worden met de nodige activiteiten en enkele veranderingen. En dat is
ook goed want zoals we uit ervaring weten: "stilstand is achteruitgang".

14d" ReUnie / ALV VmVKLU op zaterdaq 30 maart 20í9
(Deze reËnie wordt mede mogeliik gemaakt door het Vfonds)

De voorbereidingen voor de jaarlijkse retinie en Algemene Leden Vergadering (ALV) zijn in volle gang.
Met de zeer geslaagde reUnie van 2018 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 retinie en ALV worden gehouden op zaterdag 30 maart 2019. 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 Soraya van Weereld, van Veteranenshop.nl bereid gevonden om iets te vertellen

over het nieuwe Veteranentenue en de webwinkel. 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 (vezorgd door Erwin Hardenberg) verwachten we weer een

gezellige reUnie te hebben.

Het aantal aanmeldingen tot nu toe blijft iets achter bii de velwachtingen.

Het kan nog:
Uiterlijke sluitingsdatum inschrijving is donderdag 21 maart2019. Daarna moet het aantal deelnemers
worden doorgegeven aan de bedrijfsmanager van de Kumpulan. Ztlzorgen dan weer voor een excellent
lndisch buffet.
De uitgebreide uitnodiging en het aanmeldingsformulier voor de reUnie in bijlage bij dit info bulletin.

--I vfonds I
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Nederlandse Veteranendag zaterdag 29 juni 2019
Er zal wederom deelgenomen worden met een (MiLu) detachement. Aanmelden moet u zich via

'Mijn Vl'

Belangrijk is dat u tot het einde doorklikt en dat u aangeeft:
Krijgsmachtdeel : Kon i nklijke Luchtmacht CLSK
Vereniging : MiLu (staat in het midden van de lijst verenigingen en reUnieverbanden)

U krijgt van het Vl 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 doorgaans toch wel mooie evenement.
De VmVKLu is gevraagd om tijdens deze Veteranendag weer met een stand op het Malieveld aanwezig
te zijn. Wij als bestuurwillen dat wel echter op voorwaarde dat de organisatie ons een plek gunt bij de
Koninklijke Luchtmacht. Dit is ook de wens van KNVOL. Zij hebben dit reeds kenbaar gemaakt, ook
namens ons.
lndien de organisatie toestemt zijn wij op zoek naar VmVKLu Veteranen die genegen zijn om tijdens
deze dag de stand te bemannen. (tussen 09.00 uur en 16.30 uur) Wij denken hierbij aan leden die graag
naar den Haag komen echter niet meer deel kunnen nemen aan het defilé. lndien u interesse heeft kunt
u zich aanmelden bij de secretaris. Aan hand van het aantal aanmeldingen zal er, in overleg, een rooster
worden opgesteld.

Bevrijdingsdefilé Wageningen 5 mei 20í9
Degenen die via het belangstellingregistratieformulier te kennen hebben gegeven deel te willen nemen
aan het bevrijdingsdefile te Wageningen hebben een brief ontvangen waarmee zii zich konden
aanmelden. ln deze brief stond vermeld dat er alleen een MiLu detachement zoal deelnemen indien zich
tenminste 25 Veteranen zouden 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.

Luchtmachtdagen op vliegbasis Volkel, 14 en 15 juni 2019
Tijdens de opendagen KLu zal er wederom een ontmoetingspunt (tent) worden ingericht. Hierin zijn
welkom: leden van KNVOL, Postactieven en Veteranen CLSK.
Omtrent de toegangsregeling wordt u later geïnformeerd.
Een werkgroep, onder leiding van Kapitein Ad Potters, heeft inmiddels 2 bijeenkomsten achter de rug.
Wij hopen u daar te ontmoeten.

lDEMdaq
Op donderdag í8 april 20í wordt op locatie "De Basis" bij het Veteranen lnstituut 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 uit gezondenen en hun thuisfront ontmoeten
elkaar en kunnen met elkaar in gesprek.
\n2017 werd voor het eerst plaats ingeruimd voor postactieve veteranen. Dit bleek een succes evenals
verleden jaar en dus wordt ook dit jaar weer een beperkt aantal postactieve veteranen die individueel
uitgezonden zijn geweest in staat gesteld om aan de IDEM-dag deelte nemen. Leden van VmVKLu
hebben hierbij voorrang boven niet-georganiseerden.
Op een later tijdstip wordt het aantal beschikbare plaatsen vastgesteld, maar heeft u interesse dan kunt
u dat bij de secretaris bekend maken,voor 1 april a.s.
lnteresse betekent dus nog niet automatische deelname, hierover wordt u teruggekoppeld. Voor hen die
deze dag in het nieuw Klu-veteranentenue verschijnen, geldt deelname irt "het terugverdien-model",
bovendien krijgt u een vergoeding voor gemaakte reiskosten.



Uitnodiging

14de Rei.inie / ALV VmVKLu

Zaterdag 30 maart 2019

In overleg met de Kumpulan Bronbeek is de datum voor de l4d'reiinie/AlV vastgesteld op r.aterdag 30 maart

2019. Wij hopen dat nu nog meer leden kunnen deelnemen aan deze altijd gezellige reiinie.

Alle leden van de VmVKLu, al dan niet met begeleider/partner, zijnvanharte uitgenodigd voor de l4d"

retinie/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 zaalvan de Kumpulan voor koffie/thee met cake. Na het openingswoord

van de voorzitter zal om 1 l:00 uur een (korte) Algemene Ledenvergadering worden gehouden. Rond het

middaguur wordt u dan een uitgebreide rijstrnaaltijd aangeboden.

Erwin Hardenberg zal de reiinie muzikaal ondersteunen.
Tevens streven wij er ook voor deze reiinie 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 Coórdinator Veteranen en Postactieven CLSK:
Commando Luchtstrij dkrachten
Kabinet / Postactieven & Veteranen
Antwoordnummer 12013
4800 VD Breda

De secretaris is tijdens deze dagbereikbaar via zljn 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 (reiinie, herdenking e.d.). Het aanvragen van deze treinkaarten dient u zelf te doen via "Mijn Vi".

U kunt de treinkaart(en) gebruiken voor deze reiinie. Deze treinkaarten staan los van de kaarten voor de

Veteranendag Koninklij ke 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.

------lI vfonds I
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Veteraanr

Naam:

Voornaam:

Veteranenpas / registratle nummen

Echtgeno(o)t(e) / PaÉner / Begelelden

Naam:

Voornaam

Evt. Veteranenpas / reglstratle nummen

M/V

tut/v

nuldelijns
onclersteunrnr:



Beste leden VmVKlu,

VETERANENTENUE

Het kan u niet zijn ontgaan dat de KLU als eerst OPCO een tweede veteranentenue aan het
introduceren is. Ten tijde van dit schruven hebben wê een drietal kleed- en informatieavonden
achter de rug, t.w. 11/2 Amsterdam, 19/2 Oirschot en 2712 Woensdrecht. Na deze avonden zijn
57 KLU veteranen overgegaan tot aanschaf.
Voor de eerstvolgende avond op 713 a,s. te Ermelo hebben inmiddels zlcJr. 22 KLu veteranen
ingeschreven.

U kunt zich nog opgeven voor de kleedmomenten 15 maart a.s. te Losser en 21 maart a.s. te
Leeuwarden.

Diegene die het veteranentenue hebben besteld krijgen spoedig hun aanvullend pakket (2x
overhemd, 2x stropdas, riem en cap op huisadres.

Hierna kunt u het veteranentenue alleen nog bestellen via veteranenshop.nl. U begrijp dat het
opmeten, het leveren en verstrekking aanvullend pakket niet zo spoedlg zal gaan als na een
kleedavond.

U kunt zlch dus nog inschriJven voor de kleedavonden, waarbij u meteen de lnformatie kriJgt, hoe
u het bedrag van 395 euro kunt inverdlenen tot 300 euro.

ActlviteÍten CLSK

Ik krijg regelmatig de vraag, hoe mensen voor een bepaalde activiteit of ceremonle kunnen
worden uitgenodigd. Zeker nu mensen het veteranentenue kunnen inverdlenen. Het antwoord ls



heel simpel. U dient zelf aan te geven blj mU waar u een uitnodlging voor wil ontvangen. De
keuze voor (postactieve) Klu-veteranen bestaat uit :

Medalparades binnen CLSK,4 mei Herdenking Soesterberg, l juliViering Soesterberg, Rldderzaal
Nederlandse Veteranendag, 5 mei Wagenlngen en overlge herdenkingen/ceremonies. Als u
belangstelllng hebt om een uitnodiging hlervoor te onWangen, kunt u me dlt eenmallg melden,
dan zet lk uw belangstelling in ons systeem en mag u op een ultnodlging rekenen (veteranentenue
verplicht).

Overio
Voor overlge nieuwsfeiten veteranen en postactleven CLSK verwfs lk u graag
facebookpaglna.

Met vrlendelUke groet,

Kapiteln A.t.l.l. (Ad) Potters
Coërdinator Veteranen en Postacteven CISK

naar onderstaande

Staf Gommando Ludrtstrfdkrachtcn
Minigterie van Defsnsle
Luchtmachtpleln t | 48222'8 I Breda I Luchtmachttoren I Kamer 3C05

Postbus 87621 48ZOBB I Breda I MPC92A

Í 076 544 7L 34
tr 06 512 64296

AJM.Potters.0 1@mlndef.nl


