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Geachte veteraan, oud-militair en -burgermedewerker van Defensie,
Weer is een nieuw jaar aangebroken. December gleed voorbij. Een feestmaand met Kerstmis als
hoogtepunt. Voor velen met cadeautjes en gezelligheid. De Kerstman en Sinterklaas met zijn
schoorsteenpieten brengen mensen bij
elkaar. Ook onze VSE-Kerstbijeenkomst
in de Belvédère was erg gezellig met een
muzikale omlijsting door enkele
zangeressen van het zangkoor Heartbeat
uit Lunteren.
Het nieuwe jaar kwam met veel
vuurwerk. Tijdens deze dagen zoeken
familie en vrienden elkaar op. Lange
gezellige winteravonden.
Ik wens u allemaal, namens het bestuur
van de Veteranensociëteit Ede, een goed
en vooral een gezond 2017!

2017 – Jubileumjaar!
10 Jaar geleden gingen we als bestuur van de toenmalige Initiatiefgroep Veteranen Ede naar
notaris Posthuma om een stichting op te laten richten; speciaal voor Edese veteranen en
oudgedienden. Deze werd toentertijd keurig in een notariële acte bezegeld.
Er is sinds die tijd veel gebeurd. Aanvankelijk kwamen we nog bij elkaar op de Elias
Beeckmankazerne in de oude onderofficierskantine. Later, toen de kazernes werden gesloten,
gingen we op zoek naar een andere locatie voor onze maandelijkse bijeenkomsten. Uiteindelijk
kwamen we terecht in Serviceflat de Belvédère. Dat bevalt nog steeds prima.
We begonnen met meer dan 120 donateurs. Dit waren voornamelijk oude veteranen. Allerlei
pogingen die we ondernamen om ook de jonge veteranen erbij te betrekken hadden niet zo veel
succes. Nu, na 10 jaar, hebben we rond de 85 donateurs; voornamelijk ouderen.
Wij willen dit jaar proberen om weer meer dan 100 donateurs te krijgen. Als dit lukt geeft ons dit
de gunstige mogelijkheid om als stichting VSE lid te worden van het Veteranen Platform. Naast

allerlei advies en diensten die we dan kunnen krijgen, zijn er ook aanzienlijke financiële voordelen
aan verbonden. Zoals een jaarlijkse bijdrage per persoon.
Ik wil u vragen om, als u Edese veteranen in uw kennissen- en/of vriendenkring heeft die nog
geen donateur zijn van de VSE, ze te stimuleren om donateur te worden voor € 17,50 per jaar. Dat
zou mooi zijn!
Financiën.
Zoals u weet hebben we vorig jaar een donatie van enkele honderden euro’s gekregen van de
stichting Oud Vossenhol uit Bennekom. Dit maakte het mogelijk dat we op koningsdag per
touringcar een leuk uitstapje konden maken. Ook touringcarbedrijf De Groot gaf ons een
interessante korting op de huur van de bus.
Zonder deze donaties zouden dit soort uitstapjes niet mogelijk zijn. Ook de kosten van de maaltijd
op de maandelijkse bijeenkomsten zijn niet dekkend met uw eigen bijdrage € 10,-. Daar moet geld
van de VSE bij. Heel langzaam teren we op deze wijze in op onze financiën.
Toch zullen we in 2017 de jaarlijkse bijdrage gelijk houden. Ook de kosten van de maaltijd blijft
voorlopig € 10,-.
Uw jaarlijkse donatie
Als bestuur hopen wij dat u trouw donateur blijft van de VSE en uw jaarlijkse bijdrage binnenkort
weer overmaakt. Wij stellen het bijzonder op prijs dat veel veteranen donateur blijven omdat ze
weten dat ze hiermee onze VSE-activiteiten ondersteunen. Zeker de mensen die zonder enige
tegenprestatie jaarlijks extra doneren willen we hartelijk bedanken.
Uw donatie van € 17,50 voor 2017 mag worden overgemaakt op bankrekening:
NL35 INGB 000 340 3993 t.n.v. penningmeester VSE. Met uw bijdrage maakt u het ons weer
mogelijk om ook in 2017 allerlei activiteiten te organiseren.
Het staat u natuurlijk vrij om in dit jubileumjaar een groter bedrag te doneren. Wij zouden, samen
met u, dit tienjarig jubileum groots willen vieren. Uw extra bijdrage kan dit mogelijk maken.

Lokale veteranendag Ede
Zoals u weet heeft de gemeente Ede er enkele jaren geleden voor gekozen om de Lokale
veteranendag te laten samenvallen met de bevrijding van Ede in april 1945. Dit jaar zal deze
lokale veteranendag plaatsvinden op zaterdag 22 april. U kunt deze datum al in uw agenda
vastzetten. Meer informatie volgt nog.

Bijeenkomst in januari 2017
De nieuwjaarsbijeenkomst heeft altijd een feestelijk karakter. U ontvangt bij binnenkomst een
bruisend drankje u aangeboden door de VSE.
Datum
Aanvang
Kosten maaltijd
Locatie
:
Aanmelden

:
woensdag 11 januari
:
16.00 uur
:
€ 10,Serviceflat Belvédère, Dennenlaan 100, Ede
:
Graag vóór 7 januari aanmelden.
Dit kan rechtstreeks bij de Belvédère, Tel: 0318-616812.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de VSE,
Martin van der Velden,

voorzitter

