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Voorwoord van de voorzitter
Voor u ligt het derde jaarverslag van het Veteranen Ontmoetingscentrum Vechtdal.
Dit derde jaarverslag geeft een beeld over het jaar 2021. Een jaar waarin het V.O.C Vechtdal
een zelfstandige stichting is.
In 2021 zijn de belangrijkste punten: de activering in het VOC Vechtdal, invloed van
Coronamaatregelen, het organiseren van meer lezingen en boek presentaties, diverse
Veteranen bijeenkomsten met blauwe hap, het aanwezig zijn op diverse lokale Veteranen
bijeenkomsten/dagen met verkoop van activeringsgoederen en het ontmoeten in het VOC
Vechtdal.
Voor 2022 willen wij deze bovengenoemde activiteiten waarborgen en de contacten naar en
met jongere Veteranen uitbreiden. Dankzij diverse subsidies en donaties hebben wij dit
kunnen realiseren en vormgeven.
Mocht u vragen hebben over dit jaarverslag, dan kunt u contact opnemen met onze
secretaris.

Bestuur V.O.C. Vechtdal
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Inleiding
De gemeente Hardenberg telt ongeveer 255 veteranen en ex-militairen die gediend hebben
voor de Nederlandse krijgsmacht.
De oudste groep veteranen die wij vandaag de dag nog zouden kunnen ontvangen zijn de
dames en heren die gediend hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze groep
veteranen is op dit moment zeer schaars. Net als de veteranen uit Nederlands-Indië.
De veteranen die gediend hebben in Nieuw-Guinea brengen regelmatig een bezoek aan ons
V.O.C.
De jeugd van toen, die vol trots in dienst ging voor vlag en vaderland. Vaak nog erg jong, weg
van huis en haard. Hun leven zou voor altijd veranderen door de opgedane ervaringen zo ver
van huis.
De jongere veteranen zijn de veteranen van de nieuwe generatie. Modernere technieken om
je te verdedigen indien dit nodig was. Maar ook wanneer je de aanval moest openen op de
vijand.
Moderne communicatie met het thuisfront. Ook zij willen graag weten hoe het met hun
geliefde of familielid gaat.
Al deze jongere veteranen zijn de mannen en vrouwen die hebben deelgenomen aan de
door de Nederlandse Overheid goedgekeurde missies, NATO en VN verband zoals
bijvoorbeeld in Libanon, Bosnië, Afghanistan, Irak en Mali.
Van de uitgezonden militairen hebben een aantal bij hun plichtsvervulling helaas het leven
gelaten. Een aantal veteranen is voor de rest van zijn/ haar leven lichamelijk en/of geestelijk
beschadigd. De ervaringen die de teruggekeerde militairen bij de missies hebben opgedaan,
zijn uniek van aard en zijn niet of moeilijk te delen met niet-veteranen en buitenstaanders,
zoals familie en vrienden. Zij hebben problemen met hun ervaringen, waarvan weer een deel
lijdt aan het verschijnsel van Post Traumatisch Stress Stoornis (PTSS).
Bij veel veteranen is steeds meer de behoefte ontstaan om naast de diverse herdenkingen,
elkaar ook te ontmoeten. In klein gezelschap van kameraden dan wel lot genoten om
opgedane ervaringen uit te kunnen wisselen en om een luisterend en begrijpend oor te zijn.
Uit deze wens is in 2015 de Stichting Veteranen Ontmoetingscentrum Vechtdal ontstaan. Een
ontmoetingscentrum voor Veteranen, ex-militairen, thuisfront en belangstellenden.
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Doelstellingen van de stichting volgens de SMART methode

In 2022 blijft ons doel om meer jongere veteranen binnen zien te krijgen in ons VOC. Ook
willen wij ons meer openstellen voor dienstslachtoffers en jonge actief dienende militairen
en hun thuisfront.
Door meer jonge veteranen binnen te krijgen in ons VOC zullen er ook vaker actievere
activiteiten moeten plaatsvinden.
De lezingen die wij de afgelopen maanden hebben gehad zijn goed bezocht, alleen het
bezoek van de jonge veteraan blijft uit. Dat vinden wij in Hardenberg ontzettend jammer. Na
meerdere gesprekken met jongere veteranen en actief dienende militairen is de conclusie
dat zij lezingen niet aantrekkelijk genoeg vinden, wat wij goed begrijpen.
Dit is proces is goed te monitoren omdat wij bij elke activiteit duidelijk kunnen observeren of
dit jongeren trekt en of zij enthousiast zijn.
Doormiddel van een breder en aantrekkelijker scala aan activiteiten hopen wij door
aankondigingen op sociale media meer jongeren te trekken. Dit kunnen bijvoorbeeld
sportevenementen zijn of uitjes.
V.O.C Vechtdal is er voor iedereen. Elke geloofsovertuiging of etnische achtergrond is
welkom is ons V.O.C.
Wij hopen dat wij door vernieuwende activiteiten meer positieve feedback zullen ontvangen
uit onze omgeving. Van veteranen, thuisfront en belangstellenden. Wanneer zij met enige
regelmaat terugkeren naar ons V.O.C is onze missie geslaagd.
Met een positieve inzet en schone lei kunnen wij als V.O.C dit zeker realiseren. Door meer
vertrouwen in ons, groeit ook onze motivatie om meer nieuwe kansen te zien liggen.
Waardoor we meer kunnen realiseren voor veteranen in onze omgeving.
Tevens willen wij het aantal nuldelijnsondersteuners uitbreiden. Dit willen wij binnen twee
jaar realiseren. Momenteel hebben wij maar twee nuldelijnsondersteuner in ons V.O.C. en
dat is voor nu te weinig.
Ook in de dagbesteding zullen wij moeten zoeken naar nieuwe en aantrekkelijke activiteiten
waardoor veteranen eerder geneigd zijn om ons V.O.C te bezoeken op maandag en zaterdag,
Als V.O.C willen wij zeker een luisterend oor blijven voor veteranen, actief dienende
militairen en hun thuisfront. Een ontmoetingsplek waar je jezelf kunt zijn tussen mensen die
aan een half woord genoeg hebben, omdat ze vaak dezelfde ervaringen delen. Wij kunnen
de eerste opvang zijn voor veteranen en/of dienstslachtoffers, die last ondervinden van de
missie waaraan ze hebben deelgenomen. Als nuldelijnsondersteuner kunnen wij indien
gewenst doorverwijzen naar professionele hulpverlening.
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Missie van de stichting
In de gemeente Hardenberg was er behoefte aan een ontmoetingsplek voor veteranen. Met
deze plek willen hebben wij een verbindende factor. Veteranen kunnen elkaar op een veilige
en herkenbare plek ontmoeten. Ons VOC is zo ingericht dat er veel herinneringen boven
komen. Zo is er altijd wel iets om over te praten. Veteranen en dienstslachtoffers kunnen op
een professionele wijze gehoord worden door onze vrijwilligers en indien worden
doorverwezen naar onze nuldelijnsondersteuner.
Met een stukje dagbesteding onder het genot van een kop koffie hopen wij een veilige basis
te kunnen zijn, zonder al te veel verplichtingen voor de veteranen en dienstslachtoffers.
Wij willen een vertrouwde basis zijn voor veteranen en dienstslachtoffers, waar zij op een
professionele wijze worden gehoord en kunnen worden doorverwezen door onze
vrijwilligers en nuldelijnsondersteuner.
Visie van onze stichting
Als stichting willen wij eraan bijdragen dat er meer begrip komt voor veteranen en exmilitairen in de burgermaatschappij. Door ons bijvoorbeeld meer in te zetten op
maatschappelijk vlak met ons VOC, worden wij in onze regio misschien bekender.
Wanneer veteranen op maatschappelijk vlak iets kunnen betekenen voor de gemeente of de
omgeving, zal dit zeer positief ontvangen worden. Zo creëer je meer begrip in de
samenleving en ontstaan er wellicht prachtige samenwerkingen met andere
maatschappelijke doelen uit de regio.
Dat is onze stip op de horizon, deze lijkt nu nog ver weg. We staan immer aan het begin van
onze stichting en we hopen in de toekomst zeker te kunnen groeien.

Bestuur:
Samenstelling bestuur op 2021:

Voorzitter:

Max van Beurden

beurden1@caiway.nl

Secretaries:

Joost Hoogvliet

j.j.hoogvliet@outlook.com

Penningmeester:

Johannes Danho

johdanho@gmail.com
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Jaaractiviteiten 2021
Datum 2021
Januari, Februari
Januari
Januari
Februari
Februari
Maart
Maart
April
April
Juni
Juni
Juni
Juni
Juli
Juli
Augustus
Augustus
Augustus
Augustus
Augustus
September
September
September
Oktober
November, December
November
November
November
December
December
December
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Onderwerp
Dicht wegens corona
3x Klussen
2x Bestuur vergadering
4x Bestuur vergadering
4x Klussen
Het V.O.C. Vechtdal is geopend
2x Bestuur vergadering
2x E.H.B.O Vechtstreek
Dicht wegens corona
Het V.O.C. is OPEN
3x Bestuur vergadering 3x Klussen
Vrijwilligers overleg
Kascontrole 2x Bestuur vergadering
2x E.H.B.O Vechtstreek
Naar Soesterberg gegaan
2x Bestuur vergadering
2X lezingen
Marine bijeenkomst
V.O.C. Vechtdal bestaat 6 jaar (feest)
V.O.C. Vechtdal vergadering (Inspecteur generaal krijsmacht)
4x Bestuur vergadering
Gesprek Nuldelijns (Doorn)
V.O.C. Vechtdal (algemeen vergadering)
Joods werkkamp Molengoot (krans)
Dicht wegens corona 2x Bestuur vergadering
V.O.C. Vechtdal (Veteranen lunchen)
2x E.H.B.O Vechtstreek
3x Bestuur vergadering
4x Bestuur vergadering
Kerstcadeaus uitdelen (bonnen)
Eindejaar borrel

Www.vocvechtdal.nl
info@vocvechtdal.nl

pag. 6

Inschrijving KvK: 75372983

Stichting Veteranen ontmoetingscentrum
Vechtdal
Bezoekadres
Bruchterweg 88
7772 BJ Hardenberg
+31 0523 795237
info@vocvechtdal.nl

Bezoekersaantallen V.O.C. Vechtdal:

• Totaal 2016:

1247 (waarvan 628 Veteranen)

• Totaal 2017:

858 (waarvan 536 Veteranen)

• Totaal 2018:

843 (waarvan 503 Veteranen)

• Totaal 2019:

1139 (waarvan 593 Veteranen)

• Totaal 2020

911 (waarvan 496 Veteranen)

• Totaal 2021

946 (waarvan 472 Veteranen)

Grafiektitel

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Bezoekers

1247

858

843

1139

911

946

Veteranen

628

536

503

593

496

472
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Overzicht V.O.C. Vechtdal 2021
V.O.C. Vechtdal:

wij hebben 34 weken dienst gedraaid

Corona :

18 weken zijn wij dicht gegaan wegens Corona

Vergadering:

wij hebben 39 keer vergaderd

EHBO:

8 keer EHBO

Totaal aantal Veteranen:

472 veteranen 2021

Totaal aantal bezoekers:

946 bezoekers 2021

Totale inkomsten 2021:

€ 5924,00

Tot slot

Ondanks turbulente jaar waarvan het V.O.C Vechtdal 18 weken dicht was wegens Corona,
hebben wij als V.O.C. Vechtdal een redelijk jaar gedraaid.
De nuldelijnscoördinator en nuldelijnsmedewerkers hebben in 2021 buiten het reguliere
jaarprogramma en hun wekelijkse openingstijden van het “V.O.C.” een aantal workshops en
intervisie sessies bijgewoond, georganiseerd door de Basis in Doorn en het
veteraneninstituut. Daarnaast zijn er een aantal veteranen doorverwezen dan wel begeleid
naar het Veteranenloket of andere hulpverleningsinstanties door nuldelijnsmedewerkers.
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Overwegingen:
•

Het Veteranen Ontmoeting Centrum Vechtdal, streeft naar nog betere communicatie
en afstemming, met Gemeente, VI, VP, Basis en overige V.O.C’.

•

Blijven innoveren om extra geldstromen te genereren.

•

Samenwerking met wijkvereniging andere gemeentes en maatschappelijke doelen.

•

We hebben geconstateerd dat communicatie en naamsbekendheid van wezenlijk
belang is. Hier moeten we aandacht aan besteden. In 2019 hebben we aan een
aantal activiteiten een ruimer uitnodigingsbeleid meegegeven. Dit heeft geresulteerd
in meer bezoekers en nieuwe vrijwilligers.

•

ANBI/SBBI-status: De stichting heeft inmiddels een ANBI dan wel de SBBI-status. Dit
zou mee kunnen helpen om meer vertrouwen uit creëren waardoor wij meer giften
en donaties hopen te ontvangen.
Wij hopen de aantrekkelijkheid van de Stichting te vergroten.
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