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Beste veteraan, 
Ten eerste, stellen wij ons voor, het bestuur van het V.O.C. Vechtdal 
Voorzitter: Max Van Beurden beurden1@caiway.nl 
Penningmeester: Johannes Danho johdanho@gmail.com 
Secretariaat: …………………………

Wat is het doel van deze nieuwsbrief. 
Graag willen wij jullie inspireren en informeren over de huidige activiteiten/ taken wat het 
V.O.C. Vechtdal allemaal te bieden heeft. En evt.  U als veteraan op de hoogte te stellen wat u 
kunt betekenen voor u zelf, maatjes, eenheid of u gemeente. 

Jong en oud:
Aangezien iedere doelgroep zijn eigen interesses maar ook eigenschappen en kennis heeft, is het
van belangrijk om te beseffen dat je niet iedereen over een kam kunt scheren. In de gemeenten 
Hardenberg, Ommen en omstreken zijn meer dan 650 veteranen. Graag willen wij als V.O.C. 
Vechtdal een tweede huis zijn voor veteranen en zijn thuisfront, maar ook  de overige 
gemeenteleden voorzien van info en toelichting.

Het V.O.C. Vechtdal is een veteranen ontmoetingscentrum gelegen aan de Bruchterweg 88 te 
Hardenberg. Wij zijn een inloop-en ontmoetingscentrum voor veteranen, thuisfront en al dan 
niet in actieve dienst zijnde militairen, maar ook ontvangen wij graag mensen uit het Vechtdal 
die belangstelling hebben voor ons werk. 
Vaak worden wij verward met stichting veteranen Hardenberg, echter is het V.O.C. Vechtdal een
zelfstandige stichting met eigen bestuur. Wij werken heel nauw samen met de stichting 
veteranen Hardenberg, maar zijn twee aparte stichtingen in de Gemeente Hardenberg, die de 
veteranen vertegenwoordigen.

Het V.O.C. Vechtdal beschikt over 14 actieve vrijwilligers waarvan ongeveer de helft veteranen 
zijn, die zorgen dat het V.O.C. Vechtdal draaiend blijft. Wij zijn maandag en zaterdag geopend 
van 10:00 tot 17:00 uur. 
Uiteraard zijn wij opzoek naar actieve vrijwilligers, die het V.O.C. Vechtdal ondersteunen. Voelt 
u zich geroepen voor de functie van vrijwilliger, neem aub contact met het bestuur.

Wat voor mogelijkheden zijn er voor u/jou: 
Je mag de ruimte van het V.O.C. Vechtdal gebruiken voor reünie, activiteiten, lezingen, 
vergaderen, tafelvoetbal of een filmavond organiseren onder het genot van hapje en drankje. Er 
zij veel mogelijkheden mits overlegd wordt met het bestuur. Want ook wij als bestuur van het 
V.O.C. Vechtdal hebben ons te houden aan bepalende regels/eisen. 
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Vacatuur secretaris:
Het V.O.C. Vechtdal is opzoek naar een secretaris, onze secretaris is helaas gestopt wegens 
aanhoudende lichamelijke klachten. 
Voelt u zich geroepen voor de functie van secretaris, neem aub contact op met het bestuur. 
Wat wordt er van u verwacht: mee denken/meedoen.
Taken van de secretaris:
Behandelt de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur,
 A stelt in overleg met de voorzitter en penningmeester de agenda op.
 B notuleert. C behandelt in en uitgaande post. D archiveert de documentatie. 

Wij beredeneren niet, wat kan het V.O.C. Vechtdal voor jou betekenen, maar wat kan jij 
betekenen voor het V.O.C. Vechtdal. Jouw aanwezigheid, het meedenken en doen is van grote 
betekenis voor jou en voor je naasten, onderschat dit niet. 

Ceremonieel comité:
Wij zijn opzoek naar een ceremonieel comité. Het zou fijn zijn als het comité bestaat uit 8 
mensen die bijvoorbeeld worden ingezet bij begrafenissen of trouwerijen. Het comité zal 
zelfstandig te werk gaan, wij als bestuur faciliteren de benodigdheden.  
Wat wordt van jou verwacht. Mee denken/meedoen.
Kennis van Exercitie, veteranen tenue. 
 
Uitstapjets comité:
Wij zijn opzoek naar een uitstapjes comité, het zou fijn zijn als het comité bestaat uit 5 mensen. 
Het comité zal zelfstandig te werk gaan, uitzoeken van informatie over uitstapjes. Wij als 
bestuur faciliteren de benodigdheden.  
Wat wordt van jou verwacht. Mee denken/meedoen.
Informatie uitzoeken over uitstapjes, (kazernes, Museums, vaartocht, enz.) bijv. afstand km, 
verblijf, lunchkosten, entree, route enz. 

Feest comité:
Wij zijn opzoek naar een feest comité, het zou fijn zijn als het comité bestaat uit 4 mensen. Het 
comité zal zelfstandig te werk gaan, organiseren van feesten en eten voor veteranen en hun 
partner. Wij als bestuur faciliteren de benodigdheden.  
Wat wordt van jou verwacht. Mee denken/meedoen.
Informatie uitzoeken over feesten, Nieuwjaarsborrel, paas-brunch, blauwe hap enz.

Met vriendelijke groet,

Voorzitter: Max van Beurden
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