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BELEIDS- en PROJECTPLAN 2020 -2022. 

 

1. Project/beleid samenvatting 

Organisatie:   stichting VOC Vechtdal 

Voorzitter:   Aletta Koster 

Projecttitel:   Veteranen Ontmoetings Centrum VECHTDAL   

Projectlocatie:  Bruchterweg 88 in Hardenberg 

Doelgroep:   Veteranen in de gemeente Hardenberg 

Beleidsdoelstelling: Het organiseren van diverse dagbestedings activiteiten, 

(thema)workshops voor veteranen, dienstslachtoffers, actief 

dienende militairen en hun thuisfront 

  

2. Details organisatie 

Organisatie:   stichting VOC Vechtdal 

Voorzitter:   Aletta Koster 

Bezoekadres:   Bruchterweg 88 te Hardenberg  

Telefoonnummer  06-13481123   

E-mailadres:   info@vocvechtdal.nl 



Website:   www.vocvechtdal.nl 

Rechtsvorm organisatie en registratienummer KvK  75372983 

Resin Nr.   860257034 

Naam rekening  Stichting VOC Vechtdal  

Rekeningnummer  NL 60 RABO 0344 2657 49 

Naam bank   RABOBANK 

 

3. Beleidsomschrijving: 

a) Het exploiteren van een ontmoetingscentrum ten behoeve van de doelgroep en andere 

geïnteresseerden; 

b) Het (doen) organiseren en begeleiden van sociale, culturele, recreatieve, educatieve en 

sportieve activiteiten en evenementen ten behoeve van de doelgroep en andere 

geïnteresseerden; 

c) Het (doen) organiseren van lezingen, voordrachten, filmavonden, schoolprojecten en 

aanverwante activiteiten; 

d) Het leggen en onderhouden van contacten met andere organisaties met een soortgelijk 

doel als dat van de stichting en het verrichten van alle verdere handelingen, die met 

het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

4. Projectomschrijving 

ACTIVITEITEN VOC Vechtdal 

VOC Vechtdal vervult als stichting een belangrijke rol bij verwerking en erkenning van 

veteranen en directe familie, relaties of sociaal netwerk. 

Wij willen een luisterend oor zijn voor de doelgroep. Een ontmoetingsplaats zijn waar zij hun 

plek vinden en zichzelf kunnen zijn, hun ervaring kunnen delen met anderen uit hun doelgroep 

en met hen die dezelfde ervaring hebben opgedaan. 

Er zijn nuldelijnshulpverleners  beschikbaar en indien gewenst kunnen wij doorverwijzen naar 

professionele hulpverlening.  

Tevens beschikt VOC Vechtdal over de mogelijkheid om in een persoonlijk dialoog de veteraan 

de ruimte te geven en hem bij te staan in het persoonlijk proces. Het als vertrouwensman mee 

gaan naar instanties behoort hierbij o.m. tot de mogelijkheden. Ook beantwoordt VOC 

Vechtdal aan individuele vraagstellingen en kan op individueel verzoek ter 

ondersteuning/begeleiding mee gaan met de veteraan naar manifestaties, symposia etc. 

VOC Vechtdal kan functioneren als verlengde arm van reeds bestaande organisaties en 

hulpverleningsvormen op basis van dienstverlening. Doel hiervan kan zijn directe steun bieden. 

VOC Vechtdal beschikt over eigen ruimten die opengesteld kunnen worden voor eerste 

opvang/dienstverlening, of voor gesprekken tussen veteranen en hulpverleners uit de 1e en 2e 

lijn. 

Dienstverlening aan familieleden van oud militairen en nabestaanden zal hoofdzakelijk bestaan 

uit koffiebijeenkomsten en persoonlijke aandacht. Desgewenst kan VOC Vechtdal informatie 



verstrekken aangaande hulporganisaties, dienstverleners, praatgroepen en waar nodig als 

katalysator werken bij doorverwijzing. Ook zal VOC Vechtdal een rol kunnen spelen bij het tot 

stand komen van contact met “lotgenoten”.   

Kinderen van uitgezonden personeel zullen zeker naar de toekomst toe behoefte hebben aan 

een vorm van dienstverlening. VOC Vechtdal biedt naast het educatieve element gericht op de 

laatste groepen van de basisschool, een actief doe programma aan wat is toegesneden op de 

interesse van de jeugd. Uitgangspunt hierbij is de reeds bestaande groep Anjerkinderen. 

Natuurlijk voorziet VOC Vechtdal in het bieden van een luisterend oor, verstrekt informatie en 

zal bijstand bieden bij het bezoeken van instanties als o.m. jeugdzorg, scholen en 

overheidsinstanties. VOC Vechtdal moet voor de jeugd ook volledig toegankelijk zijn. 

Ook voorziet VOC Vechtdal in een varia van activiteiten die geënt zijn op het sociaal activeren 

en het voorkomen van isolement. Zo beschikt het VOC Vechtdal over een eigen hobbyruimte 

waarbinnen in het kader van sociale activering door veteranen op hobby matige schaal geklust 

kan worden. 

Er worden regelmatig lezingen en/of filmavonden georganiseerd 

VOC Vechtdal beschikt over een privé collectie, onafhankelijk van defensieonderdeel, wapen of 

dienst vak, en is zo samengesteld dat hierin voor ieder ex defensiepersoneel punten van 

herkenbaarheid zijn opgenomen. De collectie is een hulpmiddel dat naast het versterken van 

het “thuisgevoel”, mogelijkheden biedt om als katalysator te functioneren bij het formuleren 

van individuele problematiek, of bij het in gang zetten van verwerkingsprocessen. 

Vanaf de opening, eind november 2015 tot op heden (oktober 2019) zijn er ongeveer 3200 

bezoekers in het VOC Vechtdal geweest. Hiervan was ongeveer de helft Veteraan en de andere 

helft familie en belangstellenden. Het bezoekers aantal toont aan dat er een grote behoefte is 

aan dit ontmoetingscentrum. Er zijn ontmoetings bijeenkomsten (per uitzendings missie), 

tijdens openingstijden is iedereen welkom. Er wordt ook door Veteranen voorlichting gegeven 

aan scholieren, om hen kennis te laten maken met het leven van een militair, het zogenaamde 

‘Veteraan in de klas’ project. 

Het centrum wordt geheel door enthousiaste vrijwilligers gedraaid (Veteranen en niet 

Veteranen). Op dit moment op de maandag en zaterdag van 10:00-17:00 uur. 

 
============== 


