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Geachte veteraan, oud-militair en -burgermedewerker van Defensie,
Dit jaar zijn er allerlei nieuwe ontwikkelingen in gang gezet m.b.t. tot onze sociëteit. Hierover wil
ik u graag informeren.
Samenwerking tussen de VSE en het VeteranenOntmoetingsCentrum Ede.
Helaas loopt het aantal deelnemers aan onze VSE-bijeenkomsten al enkele jaren terug.
Het bestuur denkt en praat al enige tijd over verdere samenwerking met het Platform Militaire
Historie Ede (PMHE). Zoals u wellicht weet bevindt het PMHE zich in de Smederij en maakt het
VeteranenOntmoetingsCentrum hiervan deel uit. We zijn in gesprek met het bestuur van het
PMHE om begin volgend jaar de VSE te integreren in het VeteranenOntmoetingsCentrum Ede.
Het Veteraneninstituut (VI) in Doorn speelt hierin ook een belangrijke rol. Het VI streeft er naar
om per stad of dorp één Veteranenontmoetingscentrum te hebben. Dat is ook begrijpelijk.
Vanaf 2020 gaat het VI de landelijke VeteranenOntmoetingsCentra (VOC’n) structureel
financiële ondersteuning geven bij hun activiteiten en specifieke evenementen.
Alléén VOC’n die aan specifieke voorwaarden voldoen zullen financieel worden ondersteund.
Veteranencafe’s, -sociëteiten etc. vallen hier meestal buiten.
Het Veteraneninstituut heeft aangegeven nog maar met één veteranenorganisatie in Ede te willen
gaan samenwerken. Zij hebben hiervoor het VOC-Ede in de Smederij aangewezen. Zij voldoen aan
alle voorwaarden. Wij zullen ons als bestuur dit jaar gaan beraden én met het VOC-Ede gaan
overleggen op welke wijze wij gaan integreren.
In aanloop hier naartoe zal vanaf januari 2021 door het VOC-Ede één begroting worden ingediend
bij het VI waar alle evenementen van en vóór de Edese veteranen in vermeld zullen worden.
Dit jaar zullen al onze bijeenkomsten in de Belvedere en ons uitstapje op Koningsdag naar
Harskamp gewoon doorgaan. Ook de bbq in juli en ons Kerstdiner blijven dit jaar nog in de
Belvedere.
Ook in onze nieuwsbrieven zullen we u regelmatig op de hoogte houden van de aanstaande fusie
van de VSE en het VOC-Ede.

Eerstvolgende VSE-bijeenkomst
Zoals u kunt zien hebben we de prijs van de maaltijd iets te verlaagd om het zodoende
aantrekkelijk voor u te maken om te blijven komen. Graag horen we ook uw mening over het
samengaan met het VOC.
Op woensdag 11 maart hebben we de eerstvolgende bijeenkomst in de Belvédère.
Aanvang
:
16.00 uur.
Kosten maaltijd
:
U betaalt € 8,- p.p.
Locatie
:
Serviceflat Belvédère, Dennenlaan 100, Ede
Aanmelden
:
Graag vóór 9 maart. Dit kan rechtstreeks bij de Belvédère,
Tel: 0318-616812.
In het weekend is de receptie van de Belvédère niet bereikbaar!
Opmerking!

:

Indien u zich heeft aangemeld voor de maaltijd en daarna blijkt dat
u toch niet kunt; vergeet dan niet om u tijdig af te melden. Immers
onze kok, Menno, rekent op uw komst!

Uw VSE-donatie voor 2020
Velen hebben de donatie voor 2020 al betaald. Hartelijk dank hiervoor.
De overigen wil ik vragen om de € 20,- nog even over te maken op onze bankrekening:
NL35 INGB 000 340 3993, t.n.v. penningmeester VSE. Wij stellen het als bestuur van de VSE
bijzonder op prijs als u ook voor dit jaar weer donateur blijft van onze veteranensociëteit.

Veteranen OntmoetingsCentrum Ede
Vrijdag 27 maart is er een inloop in het VOC “de Smederij” in Ede aan de Verbindelaarsweg 100.
Veteranen en overig (oud) Defensiepersoneel kunnen elkaar hier treffen onder het genot van een
drankje en hapje.
Aanvang 16.00 uur. Einde rond 20.00 uur.
Aanmelden is niet nodig!

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

