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K.v.K. nr.: 09171953

Geachte lezer,
Graag stellen wij de stichting Veteranen Sociëteit Ede (VSE) kort aan u voor. De doelstelling is om in
Ede een Veteranensociëteit in stand te houden. Deze sociëteit biedt onderdak aan veteranen, oud
militairen en oud burger medewerkers van Defensie in de regio Ede. De stichting wil haar doel mede
bereiken door samen te werken met het Platform Militaire Historie Ede en de gemeente Ede.
Te denken valt aan de Lokale Veteranendag in april en de dodenherdenking op 4 mei.
Elke 2e woensdag van de maand is er een VSE-bijeenkomst. Deze maandelijkse bijeenkomsten
worden gehouden in de serviceflat “Belvédère” aan de Dennenlaan 100 te Ede.
De ontvangst is om 16.00 uur.
Als u tijdens de bijeenkomst deelneemt aan de Indische maaltijd (kosten € 11,- p.p.), dient u zich 2
dagen van tevoren aan te melden bij De Belvédère. Dit kan telefonisch: 0318 – 616812.
De maaltijd vangt aan om 17:00 uur. Als u geen gebruik maakt van de maaltijd, bent u vanaf 16:00
uur ook van harte welkom voor de gezellige bijeenkomst. De avond duurt uiterlijk tot 19.30 uur.
Indien u onze sociëteit wilt steunen, kunt u donateur worden. Voor een bedrag van € 20,- per
jaar helpt u mee de doelstellingen van de sociëteit gestalte te geven. U ontvangt dan tevens
onze 2-maandelijkse nieuwsbrief. Hierin houden wij u op de hoogte van de activiteiten van de
sociëteit en andere bijzonderheden voor veteranen en oud militairen.
Door onderstaand formulier in te vullen en terug te mailen of in een enveloppe terug te zenden naar
bovenstaand adres ondersteunt u de stichting en tevens de wens van vele veteranen, oud militairen
en burgermedewerkers van Defensie.
Wilt u meer informatie, bel dan met ons bestuurslid, Norton Schut. Telefoon: 0318 - 618411

_______________________________________________________________________
ONDERGETEKENDE:
Naam en voorletters:
Registratienummer:
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Telefoon:

GSM:

E-mailadres:
Bankrekeningnummer:
Ja, ik ondersteun de doelstelling van de Stichting Veteranensociëteit Ede en wil, door betaling van €
17,50 per jaar, donateur worden.
Ondergetekende is: Veteraan / Actief dienend militair / Oud Militair / Oud-Burgermedewerker van
Defensie / Weduwe / Anders, nl:________________________________
S.v.p. doorhalen of weghalen wat niet van toepassing is.

Ede, d.d.

Handtekening:

