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1 Inleiding

Geachte VmVKLu leden, er is weer het
nodige gebeurd waar het bestuur uw aan-
dacht voor vraagt. Zo is tijdens de ALV
een aantal zaken aan de orde gekomen die
in deze nieuwsbrief naar voren zullen ko-
men. In het bijzonder vragen wij uw aan-
dacht voor de opgave voor de in paragraaf
4 genoemde Sunset March op 18 novem-
ber 2022. Het bestuur wenst u veel lees-
plezier.

2 Algemene
ledenvergadering 2022

Op 17 september hebben we de verlate
ALV/reünie van 2022 gehad. Het was een
succesvol evenement met zo’n 60 deelne-
mers aan de vergadering en ongeveer 100
deelnemers aan de reünie. De details van
wat daar is gebeurd vind u hier in het ver-
slag of worden u separaat per post toe-
gezonden (als u deze nieuwsbrief ook per
post heeft ontvangen).

Figuur 1: ALV 2022

In overleg met de Kumpulan Bronbeek
is de datum voor de volgende reünie/ALV

VmVKLu vastgesteld op zaterdag 18
maart 2023.

De officiële uitnodiging, de agenda en alle
onderliggende stukken zullen te zijner tijd
naar u worden verstuurd, waarna u zich
kunt aanmelden voor deze ALV en reünie
2023.

Zet dus alvast in uw agenda: zaterdag
18 maart 2023

3 CLSK veteranendag 2022

Maandag 26 september was het na twee
jaar dan eindelijk weer zover; een ge-
zellige CLSK veteranendag waarvoor bij
deze gelegenheid ook de post-actieven wa-
ren uitgenodigd. Alles bij elkaar ongeveer
1400 deelnemers. Een speciale dank van
de P-CLSK voor Wim Boonstra en Henk
en Corry Kaufmann voor hun decennia-
lange inzet voor veteranen en hun rela-
ties. Wim en Henk kregen beide het Ere-
teken van Verdienste in Brons uitgereikt,
Corry kreeg de CLSK erespeld uitgereikt.
Een in de ogen van het bestuur terechte
waardering voor hun enorme inzet door de
jaren heen.

De veteranendag was ook voor onze vere-
niging zeer succesvol; bij de stand van de
vereniging hebben zich 24 nieuwe leden
aangemeld waaronder de twee dames in
figuur 2, maar ook de P-CLSK en de Chef
Kabinet.

https://drive.google.com/file/d/1x5YFekm98MYqXt2PwAMIa-9QyAszKRQk/view?usp=sharing


Figuur 2: Veel nieuwe leden tijdens de CLSK
veteranendag 2022

4 Sunset March 2022

De VmVKLu loopt traditiegetrouw op
18 november de Waalcrossing / Sunset
March. 18 november is immers de op-
richtingsdatum van de vereniging. Dit
jaar viert de vereniging haar 20-jarig be-
staan. Daarom willen we dit jaar met een
zo groot mogelijk detachement deelnemen
aan dit evenement. Bij deze gelegenheid
zal ook een krans worden gelegd.
Alle leden worden opgeroepen zich
op te geven bij de secretaris (secreta-
ris@vmvklu.nl). De deelnemers zullen
nadere instructies krijgen, maar de
sunset is dan om 16.43 uur. Houdt dus

rekening met 16.00 uur aanwezig in
het veteranentenue (of een donker pak)
met model opgemaakte medailles en de
KLu veldmuts. Na afloop zal er een
versnapering worden aangeboden aan de
deelnemers.

5 Activiteitenplan 2023

Het bestuur heeft weer een aantal ac-
tiviteiten gepland voor 2023. Daar-
naast hoopt het bestuur dat er ook weer
regio-activiteiten kunnen worden georga-
niseerd. Vooralsnog zijn de volgende acti-
viteiten gepland:

18 maart 2023: ALV/reünie VmVKLu

4 mei 2023: Herdenking op NMM te
Soesterberg

5 mei 2023: Bevrijdingsdag Defilé in Wa-
geningen

24 juni 2023: Nederlandse Veteranendag
in Den Haag

1 juli 2023: Viering 110 jaar KLu en her-
denking op NMM Soesterberg

18 November 2023: Waalcrossing / Sun-
setmarch te Nijmegen

6 Vacatures

Eerst het goede nieuws. Vooralsnog heb-
ben we een aantal in de ALV aangekon-
digde vacatures gevuld. Daarnaast heb-
ben we nog steeds een aantal vacatures
bij de Regiovertegenwoordigers en moe-
ten we op zoek naar een nieuwe vice-
voorzitter.
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6.1 Penningmeester VmVKLu

Zoals medegedeeld tijdens de ALV, is het
bestuur op zoek naar een nieuwe penning-
meester. Die oproep is niet voor niets ge-
weest. Er heeft zich inmiddels een lid ge-
meld als kandidaat voor het penningmees-
terschap; Aart van den Berg. Er zijn in-
middels gesprekken met Aart geweest en
het bestuur is voornemens hem voor te
dragen als bestuurslid (penningmeester)
tijdens de komende ALV in 2023. Als er
nog andere leden zich willen kandideren;
kandidaten kunnen zich melden conform
het gestelde in de statuten, artikel 8 lid 3.

6.2 Webmaster VmVKLu

Met het plotseling overlijden van Rob van
Jaarsveld is de vereniging zonder web-
master komen te zitten. Tijdens de ALV
heeft zich ook een lid gemeld om de rol
van webmaster op zich te nemen; Henk
Elzing. Ook met Henk zijn reeds gesprek-
ken gevoerd en het bestuur heeft daarop
besloten hem onze nieuwe webmaster te
maken.

6.3 Regiovertegenwoordigers

Figuur 3: Regiovertegenwoordigers 2021

De leden van onze VmVKLu zijn door
heel Nederland te vinden. Door de inzet
van een Regiovertegenwoordiger zijn we
in staat om korte communicatielijnen te
houden met onze leden en de Onderdeels-
commandant in de verschillende regio. De
regiovertegenwoordiger is bekend op het
onderdeel en onderhoudt o.m. contacten
met de commandant, de loketfunctionaris,
de contactgroep postactieven (CGPA) en
de VmVKLu leden in zijn/haar regio. We
streven ernaar om per regio twee regio-
vertegenwoordigers beschikbaar te heb-
ben. Door onder meer natuurlijk ver-
loop zijn er vacatures voor regiovertegen-
woordigers ontstaan in de regio’s Eindho-
ven, Leeuwarden, Soesterberg, Twente en
Woensdrecht. De vacatures zijn hieronder
vetgedrukt te vinden:

Leeuwarden: Theo Schraag en vacature
Twente: Twee vacatures. Kandidaat is

Danny Giesbers (miv 2023)
Soesterberg/CML: Jan Verhoeven en va-

cature
Nieuw Millingen/AOCS: Hans Brouwers

en Chris Boerwinkel
Volkel/De Peel: Herman Janssen GGW,

Willem de Lang VKL
Eindhoven: Twee vacatures
Woensdrecht: Loe Baltussen en Harrie

van Rooij. Kandidaat Paul Kelling
(m.i.v. 2023) en vacature

Gilze Rijen/DHC: Gert van Elderen en
vacature

Wanneer u een actieve bijdrage wilt le-
veren aan de erkenning en waardering
van veteranen in het algemeen en de
VmVKLu veteraan in het bijzonder, geef
u dan op bij onze secretaris (secreta-
ris@vmvklu.nl). Ook actieve veteranen
worden uitgenodigd hierop te reageren.
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Mocht u vragen hebben over het werk in
uw regio, neem dan ook contact op met
de secretaris, die zal u in contact brengen
met een regio vertegenwoordiger.

6.4 Bestuurslid VmVKLu

Tijdens de komende ALV zal de heer Dré
van Hugten (vice-voorzitter) regulier af-
tredend zijn, maar is niet herkiesbaar.
Geïnteresseerden in een functie in het be-
stuur van de vereniging worden opgeroe-
pen zich te melden bij de secretaris (secre-
taris@vmvklu.nl).

7 Contributie

Zoals al meermalen tijdens ALVs en in
nieuwsbrieven besproken heeft de vereni-
ging te maken met kosten als gevolg van
het storneren van contributie incasso’s.
We proberen die kosten te voorkomen,
maar dat is tot op heden lastig gebleken.
Tijdens de laatste ALV is op voordracht
van de kas contrôle commissie besloten
om een ander systeem van contributie be-
taling te gaan hanteren om die storne-
ringskosten te vermijden of in ieder geval
te minimaliseren.

a. Leden dienen de contributie voor
2023 (e5,-) zelf te voldoen door mid-
del van een zelfstandige overmaking
vòòr 01 maart 2023 naar ING bank.
t.a.v. Vredesmissie Veteranen Ko-
ninklijke Luchtmacht rekeningnum-
mer NL75INGB0005129776.

b. Leden die niet zelf de contributie vòòr
01 maart 2023 overmaken zullen een
incasso van de penningmeester krij-
gen. Als leden hierdoor dubbele con-
tributie betalen zal deze niet worden

teruggestort; dit is het risico van de
leden zelf.

c. Als leden niet zelf de contributie over-
maken en ook niet via een incasso
de contributie voldoen zullen zij op
alle bij het bestuur bekende manieren
worden benaderd (e-mail, post, tele-
foon) om alsnog de contributie te vol-
doen. Mocht het bestuur op geen van
die manieren contact kunnen krijgen
zullen betreffende leden worden ge-
royeerd teneinde in de toekomst niet
weer te worden geconfronteerd met
storneringskosten.

8 Contactgegevens van
leden

Het bestuur wordt regelmatig geconfron-
teerd met het feit dat de contactgegevens
die wij van leden hebben niet meer klop-
pen. Zo hebben wij van een aantal le-
den geen e-mail adres (in principe al de-
genen die deze nieuwsbrief per post heb-
ben ontvangen). Wij weten dat er leden
zijn die geen gebruik (meer) maken van e-
mail, maar er zijn ook leden die dat wel
doen, maar waarvan het ons bekende e-
mail adres niet meer bestaat. Hierdoor
kunnen wij hen niet meer op die manier
bereiken. Dat is jammer want het kost
het bestuur extra werk en het betekent
grote vertraging in het delen van informa-
tie. Wij roepen u dan ook op om alle wijzi-
gingen (bank en contactgegevens) die zich
het afgelopen jaar hebben voorgedaan aan
de secretaris door te geven. ook als u
denkt dat al te hebben gedaan, verzoeken
wij u dat nogmaals te doen; “dubbel ge-
naaid houdt immers beter”.
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