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Vereniging
ACTIVITEITEN:
Na de ALV van 2016 heb ik de functie van bestuurslid “ activiteiten” overgenomen van Hans van
Lent en met zijn ondersteuning heb ik met 5 coördinatoren: te weten Gerard van de Kuijl, Henk
van Erp, Nick Bobeldijk, Jos Korver en Johan Moerman de activiteiten en evenementen van de
NUV georganiseerd. Hoewel deze functie voor ons allen nieuw was hebben we goed met elkaar
samengewerkt en waren alle activiteiten een groot succes.
We hebben in 2016 een 35 tal evenementen ondersteund waaronder vele DIN uitreikingen, het
ondersteunen van gemeentelijke en regionale veteranen dagen, De dodenherdenking , oefening
blauw koord , Regimentsdagen Leeuwarden en Groningen enz.
Vele van jullie hebben ons weleens bezocht en kunnen zien dat het voor de vrijwilliger naast
een leuke dag ook de nodige inspanning vergt om dit alles voor elkaar te krijgen. In dit kader wil
ik dan ook kort stilstaan bij een vaste groep vrijwilligers, waarvan de meesten in het bezit van
een voertuig, ons tot en met 2016 enorm hebben ondersteund met hun inzet. Ze stonden altijd
klaar, er werd hard gewerkt en het was altijd in een goede sfeer. Deze zogenoemde vriendenclub
heeft vanaf 2017 ervoor gekozen om zich vooral te richten op hun hobby en dat zijn hun
voertuigen.
Ook voor 2017 staan er weer voldoende evenementen op de agenda en hebben we de steun van
vrijwilligers hard nodig. Ook kunnen we nog een coördinator gebruiken.! Hans van Lent
ondersteunt de NUV nog steeds met al zijn legerspullen en zorgt ervoor dat alle evenementen
tijdig en duidelijk op Facebook vermeld worden.
Naast de vaste kern vrijwilligers zijn er ook nog tal van vrijwilligers die zich op oproepbasis
hebben ingezet voor de NUV en hebben zij het mogelijk gemaakt dat bezoekers, veelal collega
veteranen het erg naar hun zin hadden. Zonder de inzet van al deze vrijwilligers is het niet
mogelijk deze evenementen te organiseren. Ik wil jullie allemaal nogmaals bedanken voor jullie
inzet.

