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Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag van stichting MDKL-Nederland over het jaar 2014. De titel op het voorblad geeft aan dat 

de stichting het afgelopen jaar  heeft gebruikt om na de groei in 2013 het niveau van haar dienstenpakket te 

handhaven, en daar waar nodig verder te verfijnen. Mede door deze borging en het verder uitbouwen van 

zelfredzaamheid op financieel gebied, timmert deze organisatie voortdurend aan de weg en zijn we op weg naar een 

duurzame en stabiele stichting. Ook werpt onze website haar vruchten af, binnen een jaar ruim een half miljoen 

geregistreerde bezoekers! Hiermee tonen wij aan dat ook voor de internet gebruiker de website een bijzonder 

waardevol instrument is. 

 Dat duurzaamheid een absolute en erkende meerwaarde kan hebben voor het professionele zorgsysteem blijkt uit 

het feit dat de voorziening in Nuth frequent  wordt betrokken bij het oplossen van bepaalde casuïstiek, binnen de 

begrenzing van de kaders van de nulde lijn.   

Gedurende het lopende jaar heeft de stichting binnen het werkverband van de gedefinieerde ontmoetingscentra 

(VOC)  op basis van overeenstemming en afstemming met verschillende partners samengewerkt, ondersteund en 

geparticipeerd. Zo heeft de stichting naar behoefte materiaal, kennis en expertise gedeeld met verschillende 

ontmoetingscentra, heeft een afvaardiging van het bestuur actief geparticipeerd in de VOC overlegstructuren en 

werd er op basis van dienstverlening ondersteund en samengewerkt m.b.t. regionale en landelijke manifestaties. 

Over haar dependances is er te melden dat de voorzieningen in Hank en Beilen stabiel draaien. Daarnaast is de 

voorziening in Tilburg hard bezig om het pand operationeel te maken en als ontmoetingscentrum in 2014 te kunnen 

gaan draaien.  

Naast dit alles is het volgende nog vermeldingswaard, er is een coaching traject aangegaan voor het jaar 2015 met 

stichting de Molenhoeve in Winschoten. Inmiddels hebben er in totaal ruim 200 mensen binnen Nederland met 

goed gevolg het MDKL certificaat van bekwaamheid uit handen van onze organisatie mogen ontvangen, voor ons 

een bewijs dat de MDKL/VOC training een absolute meerwaarde heeft in de kwaliteit voor het project nulde lijn 

ondersteuning. Ik spreek dan ook graag een speciaal woord van  dank uit aan allen voor uw inzet waarmee u 

duurzaam heeft bijgedragen aan het welzijn van onze doelgroep!  

    

                                                                     Eric den Hertog 

                                                                     Voorzitter stichting MDKL-Nederland 

 

 

 

http://www.mdkl.nl/wp-content/uploads/2014/06/Opbouwen-46.jpg
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Overzicht activiteiten 2014: 

In het onderstaande schema vindt u een overzicht van de activiteiten die de stichting in het afgelopen jaar heeft 

gedraaid. 

Datum                                                  Activiteit                                             Plaats 

07-01-2014 BOSS Receptie  MDKL Nuth       32 deelnemers 

18-01-2014 MDKL Receptie MDKL Nuth       35 deelnemers 

23-01-2014 Publiekelijke repetitieavond 

huis bandje  

MDKL Nuth 19.30-22.00 uur 

04-02-2014 BOSS soos MDKL Nuth         7 deelnemers 

18-02-2014 Mgr Hanssenschool Educatie WO II    33 scholieren 

27-02-2014 Publiekelijke repetitieavond 

huis bandje 

MDKL Nuth 19.30-22.00 uur 

27-03-2014 Blauwe hap avond Havelte MDKL Beilen      32 deelnemers 

01-04-2014 BOSS soos MDKL Nuth           8 deelnemers 

11-04-2014 Training VOC MDKL Nuth         15 deelnemers 

12-04-2014 Training VOC MDKL Nuth         12 deelnemers 

21-04-2014 Paasbrunch MDKL Nuth         15 deelnemers 

23-04-2014 KL 200 MDKL Nuth         58    bezoekers 

24-04-2014 Publiekelijke repetitieavond 

huis bandje 

MDKL Nuth 19.30-22.00 uur 

`26-04-2014 Koningsmarkt Nuth MDKL nuth          136 bezoekers 

04-05-2014 Dodenherdenking  

05-05-2014 BOSS soos MDKL Nuth             9 bezoekers 

11-05-2014 Demonstratie encoustic Art MDKL Nuth         11 deelnemers 

15-05-2014 Publiekelijke repetitieavond 

huis bandje 

MDKL Nuth 19.30-22.00 uur 

17-05-2014 Blauwe Hap dag MDKL Beilen      20 deelnemers 

18-05-2014 lustrumviering SLOV het Eldershoes 
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29-05-2014 Mad Medic Promotie Brunssum 

03-06-2014 BOSS soos MDKL Nuth             8 bezoekers 

12-06-2014 Publiekelijke repetitieavond 

huis bandje 

MDKL Nuth 19.30-22.00 uur 

20-06-2014 Voordracht MDKL Gemeente Schinnen 

21-06-2014 Veteranen dag Hank Hank                     120 bezoekers 

28-06-2014 Nationale Veteranen Dag Den Haag        +3000 bezoekers 

01-07-2014 BOSS soos MDKL Nuth             7 bezoekers 

09-07-2014 Mgr Hanssenschool Educatie WOII afsluiting         

33 scholieren 

13-07-2014 Jaarmarkt  Zeswegen      EHBO     Promotie 

02-08-2014 Zeskamp  Camping             30 deelnemers 

05-08-2014 BOSS soos MDKL Nuth            10 bezoekers 

09-08-2014 Zomer BBQ MDKL Nuth         19 deelnemers 

11-08-2014 Opening bootcamp Scouting Nuth 9.00 KVW Nuth 

110 deelnemers 

12-08-2014 Zeskamp  groep 5-6 Scouting Nuth 9.00 KVW Nuth 

50 deelnemers 

14-08-2014 Bezoek  groep 3-4 MDKL Nuth 10.00 KVW Nuth 

110 bezoekers 

28-08-2014 Publiekelijke repetitieavond 

huis bandje 

MDKL Nuth 19.30-22.00 uur 

31-08-2014 Jaarmarkt  Heerlen                        Promotie 

02-09-2014 BOSS soos MDKL Nuth            12 bezoekers 

07-09-2014 Nuth 70 jaar bevrijd Promotie 

25-09-2014 Publiekelijke repetitieavond 

huis bandje 

MDKL Nuth 19.30-22.00 uur 

28-09-2014 Straatfeest  Mariarade  EHBO   promotie 

04-10-2014 Signeersessie M. Kroon MDKL Nuth           20 bezoekers 

07-10-2014 BOSS soos MDKL Nuth             8 bezoekers 

12-10-2014 Thema middag blauwe MDKL Nuth         20 deelnemers 
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hap/tombola 

31-10-2014 Halloween movie-night MDKL Nuth         21 deelnemers 

23-11-2014 Publiekelijke repetitieavond 

huis bandje 

MDKL Nuth 19.30-22.00 uur 

04-11-2014 BOSS soos MDKL Nuth              3 bezoekers 

02-12-2014 BOSS soos MDKL Nuth              4 bezoekers 

11-12-2014 Publiekelijke repetitieavond 

huis bandje 

MDKL Nuth  

26-12-2014 Kerst-activiteit  MDKL Nuth 

 

 

Overlegvormen welke stichting MDKL heeft gehouden of waar MDKL deel aan heeft genomen. 

OVERLEGVORMEN INTERN 2014: 

20-01-2014 Bestuur overleg MDKL Nuth 
25-01-2014 Vrijwilligersoverleg MDKL MDKL Nuth 

27-01-2014 Management MDKL Tilburg MDKL Tilburg 

05-02-2014 Management MDKL Tilburg MDKL Tilburg 
22-02-2014 Vrijwilligersoverleg MDKL MDKL Nuth 

29-03-2014 Vrijwilligersoverleg MDKL  MDKL Nuth 

26-04-2014 Vrijwilligersoverleg MDKL MDKL Nuth 
26-07-2014 Vrijwilligersoverleg MDKL MDKL Nuth 

30-08-2014 Vrijwilligersoverleg MDKL MDKL Nuth 

25-10-2014 Vrijwilligersoverleg MDKL MDKL Nuth 

30-10-2014 Management MDKL Beilen MDKL Beilen 
29-11-2014 Vrijwilligersoverleg MDKL MDKL Nuth 

 

OVERZICHT OVERLEGVORMEN/SYMPOSIA EXTERN 2014: 

24-01-2014 VOC overleg Sassenheim 

05-02-2014 Overleg stichting veteranen 

hart van Brabant 

11.00 uur MDKL Tilburg       

(Bart van Lier, Pim vd Velde) 

07-02-2014 VOC intervisie Harskamp 

10-02-2014 Overleg Kindervakantiewerk Gwenda Tilleman (Nuth) 

14-02-2014 Overleg NLVD Malieveld 10.00 uur PMT Oirschot 

15-02-2014 Overleg Mgr. Hanssenschool Anita Collaris 

02-03-2014 Overleg Stichting Veteranen 11.00 uur MDKL Tilburg       
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hart van Brabant (Bart van Lier, Pim vd Velde) 

04-04-2014 VOC overleg Vught 

30-07-2014 Overleg voor start voc 

Roermond-Venlo 

15.00 uur Roermond            

(Ron Hof, Marielle Strucks) 

20-08-2014 Kennismaking overleg  10.00 uur J. Serton VI 

05-09-2014 VOC overleg Doetichem 

12-09-2014 ABP/APG 10.30 uur F. Jansen 

06-10-2014 Overleg st. Scarabbee van 

Horne kazerne Weert 

10.30 uur P. Schouwenaers 

23-10-2014 Overleg hoofd Veteranenloket 13.00 uur Cosmas 

01-11-2014 Coördinatoren overleg SVI Doorn 

03-11-2014 Overleg toetreding VOC De Molenhoeve  

 

EDUCATIE/STAGES e.d. MDKL Nuth 2014: 

Naam leerling: Dhr. Jesse van Grootheest   

Klas: HAVO 4, SH4D   

School: Sint-Janscollege   

 

Stageperiode: van 30-12-2013 tot 28-7-2014   

 

Naam leerling: Dhr. Brian Laeven   

Klas: HAVO 4, SH4D   

School: Sint-Janscollege   

 

Stageperiode: van 23-12-2013 tot 8-4-2014   

 

Naam leerling: Dhr. Lars Snackers   

Klas: HAVO 4, SH4B   

School: Sint-Janscollege   

 

Stageperiode: van 25-01-2014 tot  28-07-2014 
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Naam leerling: Dhr. Tom Debets   

Klas: HAVO 3, Eha3c   

School: Charlemagne College   

 

Stageperiode: van 28-10-2013 tot 1-3-2014   

 

Naam leerling: Dhr. Stefano Farris   

Klas: HAVO 3, Eha3b   

School: Charlemagne College   

 

Stageperiode: van 28-10-2013 tot 30-06-2014   

 

Naam leerling: Mw. Lotte Gessel, van   

Klas: Gymnasium 3, G33   

School: Bernardinuscollege   

 

Stageperiode: van 21-10-2013 tot 31-05-2014   

 

Naam leerling: Soner demir 

Klas: 3 TL 

School: Emmacollege 

 

Stageperiode: van 09-11-2013 t/m 25-01-2014 

 

Naam leerling: Achraf Ajana 

Klas: 3 HAVO 2 

School: Emmacollege 

 

Stageperiode: van 09-11-2013 t/m 25-01-2014 

 

Naam leerling: Jwayne Valdez 

Klas: 3 TL 

School: Emmacollege 
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Stageperiode: van 09-11-2013 t/m 25-01-2014 

 

Naam leerling: Angelo Emers 

Klas: 3 HAVO 2 

School: Emmacollege 

 

Stageperiode: van 09-11-2013 t/m 25-01-2014 

 

Naam leerling: Denzell Mulders 

Klas: 3 MAVO/VMBO 

School: ’t Ravelijn (Steenbergen) 

 

Stageperiode: van 09-01-2014 tot 26-06-2014 

 

Naam leerling: Yannick Mengelers 

Klas: Atheneum 3 A31 

School: Bernardinuscollege 

 

Stageperiode: van 03-02-2014 tot 14-05-2014 

 

Naam leerling: Emma Muytjens 

Klas: Gymnasium 3, G33   

School: Bernardinuscollege   

 

Stageperiode: van 03-02-2014 tot 31-05-2014 

 

In totaal zijn er binnen de stichting MDKL 390 uur aan stageplaatsen ingevuld in het jaar 2014, door  13 studenten uit 

het LVO en VWO/HAVO traject. 

Daarnaast werd er door de stichting in 2014 de cursus “nulde lijn helpende VOC” verzorgd op het 

veteranenontmoetingscentrum in Vught, ECHO’S Havelte, Nuth, Eindhoven en werd de cursus gedraaid voor het 

Veteraneninstituut in Doorn. Deze cursus werd door de stichting MDKL gratis aangeboden en werd gevolgd door 64 

personen. 
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STUDIE EN SCHOLING MDKL-NEDERLAND 2014: 

Training VOC-MDKL model 2014 

31 jan t/m 01 feb 2014 Havelte 18 trainees 

11 apr t/m 12 apr 2014 Nuth                   11 trainees 

06 aug t/m 16 aug 2014 Vught/Eindhoven 15 trainees 

29-11-2014 VI Doorn 20 trainees 

 

Aanvullende training De Basis voor vrijwilliger MDKL-Nederland 2014:  

06 sept 2014 Nuth 10 trainees 

  

Overige trainingen MDKL-Nederland 2014: 

30-09-2014 Reanimatie/ bediener AED 2 pers. Nuth 

 

Stichting breed beschikt MDKL-Nederland over vier nulde lijn helpende opgeleid via de training van stichting De 

BASIS en voldoet hiermee aan de eisen welke gesteld zijn binnen de VOC. Alle overige vrijwilligers binnen de 

organisatie zijn getraind volgens de training MDKL/VOC model. 

 

Jaaroverzicht cijfers 2014: 

In de onderstaande diagrammen ziet u een overzicht van de inloop cijfers behaald in 2014. 

Overzicht aantallen bezoekers MDKL Nuth 2014 
 

Veteranen                       dienstslachtoffers          overig                             totaal   

98 - 115 213       januari 

84 - 121 205    februari 

100 - 79 179       maart 

119 - 284 403       april 

94 - 113 207       mei 

73 5 62 140       juni 

70 - 87 157       juli 

79 2 355 446       augustus 

76 1 69 146       september 

79 - 82 161       oktober 

89 - 79 168       november 

82 - 82 165       december 
 

Overzicht aantallen bezoekers MDKL Beilen 2014 
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Veteranen                           dienstslachtoffers              overig                                 totaal 

2 - - 2    januari 

3 - 1 4    februari 

18 - 16 34  maart 

16 - 2 18  april        

18 1 8 27  mei 

- - - -     juni 

- - - -     juli 

- - - -     augustus 

4 - - 4    september 

4 - - 4    oktober 

2 - 2 4    november 

2 - - 2    december 
 

Overzicht bezoekers MDKL Hank 2014 

Veteranen                           dienstslachtoffers              overig                                    totaal 

13 - 1 14   januari 

10 - 2 12   februari 

 8 - 2 10   maart 

 9 - -   9   april 

 8 - 2  10  mei  

105 5 20 130 juni 

10 1 2  13  juli 

12 - 2  14  augustus 

12 - 1  13  september 

11 - 2  13  oktober 

11 - 3  14  november 

10 - 2  12  december 
 

Overzicht bezoekers MDKL Tilburg 2014 

Veteranen                           dienstslachtoffers              overig                                    totaal 

4     1    8    11 januari 

1      -   2      3 februari 

             2 -              6      8 maart 

             1 -              3      4 april 

             3 -              2      5 mei 

             2 -              1      3 juni 

2 -              3      5 juli 

2 - 2      4 augustus 

             1 -              2      3 september 

             2        1              2      5 oktober 

             3 -              5      8 november 

2  - 3      5 december 
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Overzicht bezoekers mobiele post MDKL 2014 

Veteranen                           dienstslachtoffers              overig                                    totaal 

           

    
 

 

Overzicht ambulante dienstverlening MDKL-Nederland 2014 

 

Totaal                                   maand 

9 Januari 

6 Februari 

7 Maart 

8 April 

6 Mei 

7  Juni 

5  Juli 

11  Augustus 

12  September 

12  Oktober 

 9 November 

12 December 
 

Overzicht doorverwijzingen MDKL-Nederland 2014 
 
Datum                                                                        discipline 

29-01-2014 CAP/APG 

01-02-2014 CAP 

17-02-2014 Mondriaan/behandelaar Reinier van Arkel 

31-03-2014 DGV 

20-06-2014 Veteranenloket 

14-07-2014 Overdracht MGGZ Utrecht 

27-08-2014 Veteranenloket 

30-10-2014 Huisarts 

16-12-2014 AMW Hoensbroek 

22-12-2014 Veteranenloket 

 
Overzicht terug verwijzing naar MDKL-Nederland 2014 

 
Datum    discipline aard 

12-07-2014 veteranenloket Opvang/doorgeleiding MGGZ 

19-08-2014 veteranenloket Noodopvang 

28-08-2014 veteranenloket Sociale ondersteuning 

23-09-2014 veteranenloket Sociale ondersteuning 
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15-10-2014 MW de Basis Onderst. Bij activering 

20-10-2014 APG/Reclassering Sociale taakstraf 

 
 
 

Overzicht noodvoorziening MDKL-Nederland 2014 
Datum aard totaal   

15-04-2014 Nuth logeerfunctie 2 personen 

12-07-2014 Nuth Sociale noodvoorziening 1 persoon 

13-07-2014 Nuth Sociale noodvoorziening 1 persoon 

24-09-2014 Nuth logeerfunctie 1 persoon 

11-10-2014 Nuth logeerfunctie 2 personen 

03-11-2014 Nuth   logeerfunctie                 3 personen 

29-10-2014 Beilen logeerfunctie 1 persoon 
 

 

Overzicht aantallen bezoekers MDKL Nuth 2013 

Veteranen                       dienstslachtoffers          overig                             totaal   

131 5 117 253          Januari 

148 4 177 329          Februari 

112 6 136 254          Maart 

102 5 223 427          April 

110 2 144 258          Mei 

124 1 123 248  Juni 

  97 1   89 187          Juli 

159 3 129 291          Augustus 

115 - 390 505          September 

83 - 144 227          Oktober 

111 - 110 221           November 

112 - 127 239           December 
 

Overzicht aantallen bezoekers MDKL Beilen 2013 

Veteranen                           dienstslachtoffers              overig                                 totaal 

- - - - 

3 - - 3            Februari  

2 - - 2            Maart  

- - -              - 

4 - 1 5            Mei 

8 - 7 15          Juni 

2 - - 2            Juli 

1 - - 1       Augustus 

6 - 2 8           September 

3 - - 3      Oktober 

- - - -          November 

2 - 1 3            December 
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Overzicht bezoekers MDKL Vught 2013 

Veteranen                           dienstslachtoffers              overig                                    totaal 

62 4 77 143         Januari 

86 5              182 273          Februari 

59 9 149 217          Maart 

           112 6 168 286          April 

             57 - 150 207          Mei 

69 1              156 226          Juni 

             68              1 131 200          Juli 

79 2 209 290          Augustus 
Einde traject MDKL Vught 

Overzicht bezoekers MDKL Hank 2013 

Veteranen                           dienstslachtoffers              overig                                    totaal 

8 - 2 10          Januari 

10 2 3 15          Februari 

7 - 3 10          Maart  

8 1 -   9          April 

7 - 2   9          Mei 

40 3 33 76          Juni 

6 - 2   8          Juli 

8 - 1   9          Augustus 

5 - 2   7          September 

9 - -   9     Oktober 

15 - 4 19         November 

             5  3   8          December 
 

Overzicht bezoekers MDKL Tilburg 2013 

Veteranen                           dienstslachtoffers              overig                                    totaal 

-      - -    -          Januari 

-      - -    -          Februari 

            14 -             11  25         Maart 

              4 -             24  28         April 

              6 -             16  22         Mei 

 9 -               8  17         Juni 

 3 -  5    8         Juli 

 6 -  5  11         Augustus 

 9 -  5  14         September 

 2 - -    2         Oktober 

            18 -  6  24         November 

              9               11  20         December 
 

Overzicht bezoekers mobiele post MDKL 2013 
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Veteranen                           dienstslachtoffers              overig                                    totaal 

42      - 8   50            Oktober 

   500             November 
 

Overzicht ambulante dienstverlening MDKL-Nederland 2013 

Totaal                                   maand 

10 Januari 

17 Februari 

11 Maart 

15 April 

12 Mei 

 8 Juni 

 5 Juli 

 9 Augustus 

 8 September 

 9 Oktober 

 7 November 

7 December 

 
 
 
 
 

Als we de gemeten bezoekersaantallen van 2013 en 2014 met elkaar vergelijken en plaatsen in een 

gemeenschappelijke diagram, dan zien we dat de lijndiagrammen van 2013 en 2014 nagenoeg hetzelfde patroon 

weergeven, we stellen hieruit vast dat de stichting stabiel en duurzaam van karakter is, hoewel de maandelijks 

gemiddelden iets lager liggen dan vorig jaar…. Deze daling verklaren we uit het feit dat in het jaar 2013 ons coaching 

traject van de voorziening in Vught is beëindigd, en dat deze organisatie als zelfstandig VOC partner is aangesloten 

binnen de VOC. Daarnaast heeft onze mobiele post in Zeeland behoorlijke technische tegenslag gehad met als 

resultaat dat deze niet ingezet is geweest. De stichting MDKL-Nederland is in de ambulante sector verantwoordelijk 

voor 104 contacten in het jaar 2014. Daarnaast is MDKL-Nederland met haar dependances verantwoordelijk voor 

ruim 3200 bezoekers op jaarbasis.  
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Onderstaande grafiek geeft een combinatie weer van het website gedrag over 2013 en 2014 weer. 
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Bezoekers Website 

De maandelijkse gemiddelden liggen ten opzichte van vorig jaar beduidend hoger. We stellen vast dat de bezoeker 

een persoonlijke meerwaarde ervaart aan onze website.  

In de maand augustus werd na een jaar het magische cijfer van 500.000 bezoekers gehaald. Het gemiddelde cijfer 

ligt op  ruim 46000  bezoekers per maand. Opmerkelijk is dat halverwege oktober de bezoekersaantallen gelijk liggen 
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aan het vorig jaar, en dat vanaf dat moment tot aan het einde van 2014 de bezoekers onder de aantallen blijven van 

2013. Hier hebben we geen verklaring voor en dit verdient nader onderzoek. 

 

Pagina’s welke het meeste werden bezocht het afgelopen jaar: 

_ fotoverslagen 

_ agenda 

_hulpverlening 

_downloads 

 

 

 

 

Financieel overzicht stichting MDKL 2014:    

 
SUBSIDIEOVERZICHT/INKOMSTEN 2014 

01-02-2014 Training VOC MDKL mod €    800,= 

02-03-2014 Goederen pakket VOC € 7.650,= 

12-04-2014 Training VOC MDKL mod €    800,= 

29-05-2014 Eerste   kwartaal MDKL-NL € 3.950,= 

17-07-2014 Tweede kwartaal MDKL-NL € 4.050,= 

15-07-2014 Verkoop goederen Nuth €    600,= 

20-07-2014 Ondersteuning Doetichem €    100,= 

10-08-2014 Verhuur tenten €    100,= 

16-08-2014 Training VOC MDKL mod €    800,= 

23-09-2014 Reparatie VITO werkplaats €      40,= 

17-10-2014 Derde kwartaal MDKL-NL € 4.050,= 

22/29-11-2014 Training Vi VOC mod €    800,= 

17-11-2014 Goederenpakket CDC €    820,= 

23-12-2014 Reparatie Fiat werkplaats €      20,= 
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OVERZICHT ONTVANGEN GIFTEN IN NATURA 2014 

15-01-2014 Div. Goederen kantoor Veteraneninstituut 

05-02-2014 Div. goederen KL Van Brederode kazerne 

15-04-2014 Div. goederen de Basis De Basis 

28-07-2014 Div. PSU particulier bezoeker 

01-10-2014 Div. PSU particulier bezoeker 

04-10-2014 Div. PSU Particulier bezoeker 

13-11-2014 Div. goederen  bezoeker 

 

 

 

 

VERSTREKT MATERIAAL MDKL-NEDERLAND AAN DERDEN: 

 Het betreft divers materiaal, zoals o.m. PSU, vitrines en overige inrichting, decoratiemateriaal etc. 

Organisatie                                                                         Waarde                                           Afhaaldatum 

 
Stichting De Molenhoeve Veendam 

 
€ 3722,50                                           11-2014 

 

Voor verdere informatie over baten en lasten van de stichting MDKL-Nederland over het jaar 2014 verwijzen wij u 

naar de penningmeester van de stichting.  

Via de penningmeester is het financieel jaarverslag van de stichting opvraagbaar. Het financieel jaar verslag is 

samengesteld i.s.m. onze register accountant van de stichting MDKL-Nederland, dhr. Bok. 
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Maandverslagen over het jaar 2014: 

Januari/februari 2014 

De feestdagen zijn alweer voorbij, de start in het splinternieuwe jaar is gemaakt. We hopen dat iedereen deze start op 
een aangename manier heeft kunnen maken en wensen langs deze weg iedereen nog alle goeds voor het jaar 2014 

toe. 
 
De spits wordt dit jaar afgebeten door de BOSS, kring zuid. Hun receptie valt samen met hun eerste soos activiteit op 7 
januari. De kring was goed vertegenwoordigd, er waren 20 deelnemers geteld. 

 

     
 
Op 15 januari was er weer partnercontactavond. Samen met een stagiaire werd er met de deelnemers wafels gebakken 
voor de nieuwjaarsreceptie. 

 
Op 18 januari werd er op de hoofdlocatie te Nuth de nieuwjaarsreceptie gehouden. Een mooie opkomst van ± 33 
personen, een optreden van ons huisbandje en lekkere hapjes, maakten deze samenkomst tot een gezellige middag. 
Een klein legertje van 5 stagiaires hadden de zaak goed onder controle, zij waren verantwoordelijk voor ontvangst en 

bediening, zodat de vrijwilligers ook konden deelnemen aan de receptie.  
 
Op 31 januari is de MDKL training t.b.v. de VOC door onze trainer gegeven op de locatie in Havelte bij OC Veteraan en 
Thuisfront. Hieraan namen 18 trainees deel. 

 
Op zondag 26 januari was de eerste MDKL Repair Day. We zijn rustig aan begonnen, en er zijn 5 reparaties 
aangeboden. Van losse zolen, een kapotte zippo, een kapotte gitaarversterker, een slecht draaiende laptop tot een 
elektrische storing van een MB-g. Hiervan zijn gerepareerd: de laptop, de versterker en er is gezocht naar de 
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elektrische fout in de MB. Niet oplosbaar waren de zippo en de losse zolen. Al met al toch een klein succesje in de 
eerste stappen van dit duurzaam project. 
 

Op zaterdag 25 januari was op de locatie Nuth een vrijwilligersoverleg. De vrijwilligers van de locatie krijgen hiervan de 
notulen per E-mail of per post. Volgend overleg is gepand op 22 februari a.s. 
 
Inmiddels hebben alle aan de organisatie verbonden zijnde personen het sociaal jaarverslag van de stichting MDKL-

Nederland mogen ontvangen. Het financieel jaarverslag zit in de afronding, en zal binnenkort opvraagbaar zijn bij de 
penningmeester van de stichting. Het sociaal verslag geeft een zeer gedetailleerd beeld van hetgeen binnen stichting 
MDKL-Nederland het afgelopen jaar allemaal heeft gespeeld, en hoe de stichting hiermee overweg is gegaan. Het 
bestuur wenst jullie allen veel leesplezier toe. 

 
Nieuws uit Tilburg: 
 
Hier een klein verslagje omtrent de verbouwing. 

 

Op Maandag 06-01 is er hard gewerkt door mij en mijn broer Bernard om de wanden van het kantoor dicht 

te maken. Dat is dan ook bijna klaar om in zijn geheel af te werken om ingericht te worden. 

 

Woensdag 08-01 ben ik begonnen aan het behangen van de lange wand en de achter wand in de inloop. 

Deze heb ik afgewerkt op donderdag 09-01 en is nu helemaal klaar. 

Verder moeten we nu nog het verfijnde afwerking gaan doen maar dat gaat ook wel lukken. 

 

Af gelopen vrijdag 10-01 hebben we bezoek gehad van de groep mensen waar Danny in heeft gezeten voor 

zijn behandeling in Den Bosch. Het was een leuke middag er waren 6 mensen die het wel naar hun zin 

hebben gehad dus dat is erg positief om dat te vermelden. 

 

MVG. 

Jos Le Coq 

 

 

Op 27 januari is er op basis van de jaarlijkse persoonlijke ontwikkeling een goed gesprek geweest tussen het 

bestuur van MDKL-Nederland, vrijwilligster Bernadette en gastheer Danny. Gaande het gesprek hebben we 

gezamenlijk besloten om het vrijwilligerscontract van Bernadette en het gastheer contract met Danny niet te 

verlengen. Hierdoor zijn beiden gevrijwaard van verantwoordelijkheden gekoppeld aan de stichting, en 

kunnen ze maximaal gebruik maken van de voorzieningen welke het veteranenlandschap hen te bieden 

hebben. Danny en Bernadette, heel hartelijk dank voor jullie inzet, en we hopen jullie vaak te mogen 

begroeten als bezoeker of vriend van de stichting, op een van de MDKL lokaties. 

 

Op 4 februari waren de BOSS weer te gast bij ons voor hun maandelijkse SOOS activiteiten. Dit keer waren 

er 7 deelnemers. De gezelligheid was zoals men dat van elkaar gewend is. Na de nodige kopjes koffie (of 

iets anders) en gezellig met elkaar bi gekletst te hebben ging men weer huiswaarts. Tot de volgende.  

 

Op 5 februari zaten de beheerder van Tilburg (Jos Lecoq) en het bestuur van MDKL-Nederland in 

vergadering met de nieuw op te richten stichting Veteranen hart van Brabant. 

Het was een verkennend en oriënterend gesprek, waarin we samen hebben gekeken naar de status quo en 

mogelijke samenwerking in de toekomst. Afgesproken is dat beide stichtingen met elkaar maandelijks in 

gesprek blijven over hoe we elkaar kunnen steunen en versterken. 

Zo gauw er concrete zaken worden afgesproken houden we jullie via het vrijwilligersbulletin op de hoogte.  

 
Op 6 februari rolde er een dieplader voor. Het was zover, de landrover GWT van de rekwisieten KL werd 

opgehaald. Na overleg met Piet Augustijn over het herstellen van het schutbord, heeft men besloten de auto 
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voorlopig in een loods te parkeren, omdat er nog andere projecten voorrang hebben. Wij zijn benieuwd of 

we het voertuig na reparatie van het schutbord weer aangeboden krijgen voor het schilderen, we wachten af.  

 

Op 18 februari waren er weer twee klassen van de Mgr. Hanssen school bij ons te gast met het thema 

wereldoorlog 2. Een geweldige dag waarbij een “frontsoldaat” (gespeeld) vanuit de loopgraaf met de kids in 

gesprek komt over het ontstaan en het verloop van de oorlog. Na de film bezochten ze de collectie en het 

wagenpark van MDKL. Bij het naar huis gaan kregen ze allemaal een stoffen tas mee met wat leuke goody’s 

en een souvenir. 

 

     
 
 

 

 
Maart/april 2014 
 
. Door de ombouwactiviteiten van onze huiskamer, kon de BOSS helaas niet terecht voor haar 

soosactiviteiten van 4 maart. We hopen hen in april in onze nieuwe ambiance te mogen begroeten.  

 

De stageperiode van Tom Debets zit erop, op 01 maart draaide hij zijn laatste dag bij ons. Tom heeft erg 

genoten van zijn stage en gaf aan dat hij vaker nog eens binnen zou komen voor een leuk gesprek en een kop 

koffie. We wensen Tom dan ook veel succes toe in zijn verdere studie, en heel hartelijk dank voor de uren 

die je ons kwam versterken! 

 

                                             
 

Inmiddels is de huiskamer van de hoofdlocatie verbouwd. Alles was netjes binnen de geplande tijd klaar, 

sterker nog, we hadden nog een paar dagen over! Al met al zijn er meer dan 250 manuren gestoken in dit 

project, maar we mogen dan ook trots zijn op het behaalde resultaat. 
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Dank aan iedereen voor jullie inzet! Het was super gegaan, en bovenal: onze bezoekers zullen hun ogen niet 

geloven als ze weer bij ons binnen stappen. De foto’s van de verbouwing hebben we gepubliceerd op de 

website. 

 

Op dit moment worden de protocollen van de stichting door vrijwilliger Arno opnieuw gedigitaliseerd en 

verwerkt in een centrale database, welke toegankelijk is voor de vrijwilligers van de hoofdlocatie. In een 

later stadium zal deze database MDKL breed bereikbaar zijn, zodat alle voorzieningen binnen de stichting 

identieke protocollen kan hanteren. 

 

Ook is er een start gemaakt met het schilderen van de wachthuisjes. De stichting heeft een opdracht 

gekregen voor het vervaardigen van maar liefst! 300 stuks. De vrijwilligers Jo en Arno zijn druk bezig met 

het vervaardigen en beschilderen van de huisjes, bij gebrek aan voldoende gemotiveerde veteranen. 
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Wil Wiegerink  Vz Veteranen cafe Kromhoutkazerne Utrecht,(Vrijwilliger VI ), stuurde ons onderstaande 

foto. Wil was met zijn collega vrijwilliger van het Veteranen Instituut Gerrit Vink bij ons te gast op 15 

februari j.l. Tijdens dit bezoek gaf Wil spontaan aan dat hij met zijn personenauto graag reclame wilde 

rijden voor de stichting MDKL. Wil kreeg van ons een sticker mee die nu mooi prijkt op het reservewiel van 

zijn terreinauto. 

 

                                       
 

Vanaf 12 maart hebben we een nieuwe vrijwilliger in de rol van gastheer. Kevin Biermans loopt voorlopig 

mee op de woensdag middag. Later zal hij de vrijdag middag voor zijn rekening nemen. We heten Kevin 

welkom en we hopen dat hij het hier naar zijn zin zal hebben. 

 

Nieuws uit Beilen: 

 

Op 27 maart organiseerde stichting MDKL-Nederland vanuit de locatie Beilen (het Veteraantje) een 

bijeenkomst in Havelte (Echo’s), in de vorm van een gezellige avond met de welbekende blauwe hap. Erik, 

Jeanette, Roy en Esther, een dikke pluim voor deze avond, het was gezellig en het eten smaakte 

voortreffelijk! Voor zover wij konden overzien waren er maar liefst 32 deelnemers.  
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Nieuws uit Tilburg: 

 

Inmiddels schiet het al aardig op in Tilburg, de huiskamer is klaar voor inrichting. We zijn langzaam 

begonnen met materiaal over te zetten voor de aankleding. Jos gaf aan dat hij graag zou willen dat de 

huiskamer hetzelfde karakter en uitstraling krijgt als de hoofdlocatie in Nuth. Vanaf 10 maart zal er dan ook 

iedere maandag een bestuurder van de stichting aanwezig zijn op de locatie. 

 

Door minder prettige omstandigheden heeft het bestuur moeten besluiten dat we definitief afscheid hebben 

genomen van Danny en Bernadette. Over deze kwestie hebben we de voorzitter VOC op de hoogte gebracht, 

zodat hij bij vragen van andere centra adequaat antwoord kan geven over deze zaak. 

 

 

Nieuws uit Hank: 

 

Vrijdag was bijzondere dag. Een van de vaste bezoekers van de inloop is vorige week zondag verongelukt 

met de motor. Vrijdag was de begrafenis met militaire eer. Emotionele dag, aansluitend inloop met 12 

bezoekers. 

 

Met vriendelijke groeten, Erwin de Wit. 
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Op 1 april was de Boss weer bij ons te gast voor hun maandelijkse soos activiteit. Men was aangenaam 

verrast door de nieuwe indeling van de huiskamer. Er waren 8 deelnemers. 

 

Op vrijdag 4 april droegen Marlies en Jos van stichting MDKL-Nederland het eerste deelpakket over aan de 

VOC tijdens de vergadering in Vught. In het pakket zaten: 50 stuks glazen VOC, 50 stuks wachthuisjes 

VOC en de T-shirts VOC. Het streven is dat bij de volgende VOC vergadering wederom 50 stuks glazen en 

50 stuks wachthuisjes worden overgedragen aan onze collega ontmoetingscentra. 

 

Op 11 en 12 april werd er in de huiskamer van de stichting MDKL op de locatie Nuth de training VOC 

gegeven. In totaal waren er 11 deelnemers. Dank aan onze trainer Hendrik Jan, welke op boeiende en 

voortreffende wijze deze training weer heeft gegeven. 10 cursisten ontvingen na afloop het certificaat van 

bekwaamheid. Proficiat! 
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Een ingezonden stuk in het BOSS blaadje van de kring zuid: 

                                    
Op tweede paasdag was er weer onze oude vertrouwde traditionele paasbrunch. Dit keer schoven er 15 

deelnemers aan, en genoten van ons heerlijk paasbuffet. De gezelligheid zat er goed in en het weer was 

perfect. Gewoon weer een ouderwets gezellige middag, zoals men die van ons gewend is. Nadat iedereen 

met elkaar de lokale nieuwtjes had gedeeld werd het tijd om weer huiswaarts te keren. Voor sommigen was 

de weg naar huis lang, zo hadden we visite van de beheerders Eric de Vries en Jeanette uit Beilen.  

 

     
 

Op 22 april was het een spannende en zeer speciale dag voor stichting MDKL-Nederland. Op de 

hoofdlocatie te Nuth werden we vereerd door een bezoek van een groep militairen van 42 BLJ. Dit in het 

kader van de landmacht dagen, welke dit jaar in het teken stond van 200 jaar KL. Het span kwam naar de 

locatie per legervoertuigen, waaronder onder andere een YPR, MB, Shelter, combi en een 

verbindingsvoertuig. De parkeerplaats van de stichting stond dus aardig vol. Deze dag was ook radio 

Parkstad aanwezig welke vanuit de locatie Nuth van deze dag live verslag deed. Bezoekers van de stichting 

kwamen deze dag met actieve veteranen van het bataljon in gesprek bij een kopje koffie en lunch. De 
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militairen hielpen met het onderhoud aan de veteranentuin, welke werd ontdaan van mos en onkruid. De 

foto’s staan op de website. 

 

     
 

 

Op 26 april werkte de stichting mee aan de oranje markt, welke in het thema stond van de eerste nationale 

koningsdag. Normaliter is deze dag gepland op 27 april, echter, daar dit een zondag is heeft de overheid 

deze dag in 2014 verplaatst naar de zaterdag. Stichting MDKL verleende medewerking aan deze feestelijke 

gelegenheid door voor de kids een spellentraject in de wei op te zetten. Maar liefst 136 kids werden door de 

vrijwilligers van stichting MDKL deze dag bezig gehouden. Daarnaast had de stichting een info stand met 

verkoop ter promotie. We kijken terug op een gezellige en zeker geslaagde eerste koningsdag. 

 

 

 

     
 

 

 
Nieuws uit MDKL Tilburg 
 

Op maandag 7 april werd er na een korte pauze van beheerder Jos weer hard gewerkt in Tilburg.  

De voorziening is inmiddels zover opgeruimd, en alles is schoongemaakt. Nu is het tijd voor het inrichten 

van de locatie. Zo werden de leestafel en de vitrinekasten op hun plek gezet, en kregen de wanden al wat 

meer aankleding. Ook werd het slot in de voordeur vervangen voor een nieuw exemplaar. Langzaam aan 

begint de voorziening een huiselijke sfeer te krijgen, met het karakter zoals men dat van onze stichting 

gewend is. Natuurlijk is het nog niet klaar, maar het wordt in ieder geval een voorziening om trots op te zijn! 

Volgende week gaan we verder, dan krijgt de huiskamertafel zijn plaats en gaan we verder met de 

aankleding en inrichting. 

 

     
 



28 
 

Inmiddels is er materiaal overgezet vanuit de Basis in Doorn naar de locatie in Tilburg. Zo zijn er 

plantenbakken, stoelen, tafels (huiskamertafel) en statafels geleverd.  

 

Nieuws van MDKL Mobiel 

 

Inmiddels wordt er hard gewerkt aan het voertuig van de mobiele veldkeuken. De uitlaat is gerepareerd, 

knipperlichten doen het weer, de interval van de ruitenwissers is weer in orde en er wordt nu gelast aan de 

carrosserie. We hopen dat we de deadline van 17 mei halen, we doen er alles aan om hem dan in ieder geva l 

gekeurd te hebben en weer inzetbaar. 

 

 

Mei/juni 2014 
 
Op 05 mei (Bevrijdingsdag) was de Boss weer als vanouds bij ons te gast voor hun maandelijkse soos 

activiteiten. Tevens hield men deze dag hun kringvergadering. Er waren 9 deelnemers. 

 

Op 11 mei hebben we spontaan een extra activiteit ingelast om de verjaardag te vieren van Henri Biermans 

(vader van onze vrijwilliger Kevin), een demonstratie schilderen met strijkijzers. Ook wel encoustic-art 

genoemd. De interesse vanuit de buurt was boven verwachting groot, en heeft ons daarom doen besluiten om 

een workshop hierin te gaan voorbereiden welke als activiteit wordt gepland. Tijdens de demonstratie waren 

er 11 geïnteresseerden die uitleg kregen over te techniek van onze vrijwilligster Lizzy. Men kon zel f even 

voorzichtig kennis maken met deze bijzondere manier van schilderen. De workshops worden opgenomen in 

het activiteitenprogramma van de stichting, houd de agenda in de gaten. 

 

     
 

Op 14 mei jongsleden werd er wederom aan een groep van 9 mensen deze workshop gegeven door 

vrijwilligster Lizzy. Na een korte uitleg ging men aan de slag. Eerst op prentbriefkaartgrootte en daarna 

steeds groter. Het resultaat was verbluffend. 

 

De foto’s van deze leerzame maar vooral gezellige en creatieve middag staan op de website.  
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  Op 18 mei j.l. wekte stichting MDKL-Nederland mee aan de lustrumviering van stichting het Eldershoes in 

Hoensbroek. Dit was het tweede lustrum waarbij de stichting haar eigen EHBO post te velde haar tenten 

opsloeg  ter opluistering van dit heugelijke feit. In het avondprogramma was gepand dat de MDKL huis 

band haar optreden zou hebben rond de klok van 19.30 uur, echter, door te weinig bezoekers heeft de 

organisatie besloten dit maar af te blazen.  We hebben veel oude bekenden gezien en gesproken, en 

natuurlijk konden we als stichting mooi netwerken op deze dag. Zo spraken we met Jef Dorpmans 

(accountmanager van de Basis), Herman de Boer (vertegenwoordiging Rekwisieten KL), Jos Weerts (nog 

werkzaam bij het kennis en onderzoekscentrum van het Veteraneninstituut) en konden we uitgebreid praten 

met van Mastright (stafadjudant IGK). Natuurlijk hebben we veel meer mensen gesproken, maar dit waren 

er teveel om op te noemen. Buiten de domper van het niet kunnen optreden van de huis band, mogen we 

stellen dat dit toch een mooie dag was met veel bezoekers en belangstellenden voor onze gewaardeerde 

collega in Hoensbroek.              

 

Nieuws van het veteraneninstituut: 

 
Vanaf 11 juni 2014 vervangt het Veteranenloket het Centraal Aanmeldpunt voor Veteranen van het Veteraneninstituut 

(CAP/Vi). Het Veteranenloket biedt toegang tot bestaande zorg en dienstverlening van het ministerie van Defensie, 

het Veteraneninstituut (Vi), het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 

(ABP) en het Veteranen Platform (VP) en maakt deze centraal bereikbaar via één website en één telefoonnummer. 

Voor een acute zorgvraag is het loket ook buiten kantooruren bereikbaar. U kunt bij het loket terecht met elke vraag 

op het gebied van dienstverlening en zorg: klein of groot, persoonlijk of praktisch. Dat geldt ook voor uw relaties.  

info@veteranenloket.nl                                 www.veteranenloket.nl                                   088-3340000 

Op 25 mei konden de deelnemers en bezoekers van de repair day hun creativiteit weer botvieren tijdens de 

vervolgworkshop encaustic-art. Zo werd er geëxperimenteerd met het materiaal en werd de was met 

strijkijzer op verschillende ondergronden uitgeprobeerd. Daarnaast was er voor de deelnemers een unieke 

kans om een persoonlijk zelfgemaakte unieke sleutelhanger te maken en mee te nemen als aandenken aan 

deze creatieve middag. 

 

     
 

Op 29 mei was team Mad Medic weer inzetbaar als EHBO post tijdens de jaarlijkse braderie in Hoensbroek. 

Dit is een van de grootste braderieën in Limburg, en is goed voor 170000 bezoekers. Met de ongevallen viel 

het gelukkig mee, zo is het team voor twee incidenten ingezet geworden. Geweldig weer en een bijzonder 

goede verzorging door de organisatie maakte deze dag tot iets moois. 

 

mailto:info@veteranenloket.nl
http://www.veteranenloket.nl/
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Nieuws uit Beilen: 

 

Op zaterdag 17 mei j.l. was er een blauwe hap dag georganiseerd voor de veteranen uit de regio. Eric de 

Vries en Jeanette hebben geen moeite gespaard om de bezoekers  van deze activiteit met een originele 

blauwe hap te verblijden. Dit keer bestond de opkomst uit 20 gasten welke een gezellige tijd samen hadden 

en gegarandeerd zonder honger tevreden huiswaarts keerden.  Eric en Jeanette, hartelijk dank voor jullie 

inzet! 

 

                                  
 

Even een tussenballans over het lopende jaar: 
 
 
In augustus bestaat onze website een jaar. Gemiddeld hebben we per maand ruim 38000 bezoekers op onze 

site! We verwachten dat we eind augustus een half miljoen bezoekers hebben geregistreerd, een enorm 

succes, maar tevens een hele dikke pluim voor onze webdesigners en webmasters. Zonder hen waren deze 

aantallen beduidend minder. 

 

Hiermee bewijst de stichting dat de website een zeer belangrijk medium is voor haar doelgroep. We vragen 

dan ook aan de beheerders van de locaties om vooral kopij aan te leveren om bezoekers impressies te geven 

wat er zoal de afgelopen periode in de regio’s te doen is geweest door middel van fotoverslagen, en vooral, 

publicatie van aankomende evenementen, bijeenkomsten of andere speciale gelegenheden, georganiseerd 

voor onze doelgroep door MDKL vestigingen. 

 

Het hoofdbestuur heeft via de voorzitter VOC de vraag uitgezet of het mogelijk is dat op de locaties Nuth en 

Tilburg, het team van vrijwilligers en beheerders versterkt kan worden met vrijwilligers welke gekoppeld 

zijn aan het veteraneninstituut, die in de nulde lijn graag vrijwilligerswerk op de centra willen doen. Gedacht 

wordt aan twee vrijwilligers voor Tilburg en twee vrijwilligers voor Nuth. Zo gauw hier meer over bekend is 

informeren wij jullie via het bulletin. 

 

Inmiddels lopen de voorbereidingen voor de NLVD op volle toeren, zo zijn de doeken voor de achterwand 

naar firma De Vries gebracht ter impregnatie en afgifte van certificaten, worden de belevingskisten 

heringedeeld en wordt er hard gewerkt aan de gadgets die we aan het publiek zullen uitdelen.  

 

http://www.mdkl.nl/welkom/indisch/
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Ook de shop Veterans-Finest heeft deze maand weer een bestelling kunnen leveren aan het CDC-BMW van 

75 wachthuisjes met fles wijn.  Tot nu toe heeft de shop dit jaar  een kleine € 5000,-  aan inkomsten 

gegenereerd. De prognose is dat deze tendens stijgende blijft, tenminste voor dit jaar. MDKL-Nederland 

komt dit jaar nog met twee nieuwe producten voor de productenlijn van Veterans-Finest. 

 

  
 

 

 

Nieuws uit Nuth: 
 

Op 3 juni was de soos middag van de BOSS weer op en top gezellig. Het toch steeds kleiner wordende 

clubje was vandaag met 8 mensen aanwezig voor een kop koffie, een leuk onderling gesprek en het delen 

van onderlinge herinneringen. 

 

Inmiddels hebben we afscheid genomen van de volgende stagiaires deze maand: 

 

Yannick Mengelers: We wensen Yannick veel succes in de toekomst toe. Yannick heeft met veel plezier de 

stage afgerond en wil in de toekomst studeren voor basisarts. 

 

Jeroen Habets: Jeroen gaf aan dat hij de stage als leerzaam heeft ervaren en was met veel plezier bij ons. 

Jeroen gaat in de toekomst studeren voor wetenschapper ruimtevaart. 

 

Lotte van Gessel: Ook Lotte heeft haar stage met goed gevolg beëindigd. We wensen haar veel succes toe in 

de toekomst en veel voorspoed in haar carrière als criminologisch forensisch medewerkster.  
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Emma Muytjens: Haar interesses liggen in de toekomst op het gebied van dierenarts. Ook Emma wensen we 

veel succes toe in de toekomst en hopen dat alles verloopt voor haar zoals ze zich dat voorstelt.  

 

 van links naar rechts: Lotte en Emma 

 

 

Onze vrijwilliger Arno is door VDL (voormalig Nedcar) terug geroepen om te gaan hervatten. Hierdoor zal 

hij minder vaak inzetbaar zijn op de voorziening in Nuth. Toch blijft Arno vrijwilliger en zal naar zoals het 

er nu uitziet, hoofdzakelijk in de weekeinden vrijwilliger van dienst zijn. Natuurlijk blijft Arno gewoon deel 

uitmaken van de formatie binnen het huis bandje en we zullen hem dus regelmatig blijven tegenkomen 

binnen onze organisatie. We wensen Arno veel succes toe bij VDL. Onderstaand een artikel gepubliceerd in 

de Limburger over het project arbeidsgewenningsplaats VDL Ned-Car: 

 

 

 
 

Op 3 juni j.l. namen Eric en Marlies deel aan de voorlichtingsbijeenkomst in Schaarsbergen, over de 

verandering van het CAP naar het veteranenloket. Diezelfde bijeenkomst werd door Jos en Joske bezocht op 

5 juni te Oirschot. 

 

 

 

 

Op 7 juni werd de DAF ingezet als speciaal voertuig bij de communie van Damian uit Nuth. Op verzoek van 

de ouders werd Damian naar de kerk gereden en vervolgens naar de visvijver in Nierhoven voor een leuke 

fotoreportage, als blijvende herinnering aan de eerste heilige communie. Zo ging er een droomwens van 

Damian in vervulling…. 
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Op 26 juni werden we in de gelegenheid gesteld om een presentatie te houden over de VOC en specifiek 

over het MDKL in de gemeente Schinnen, tijdens de jaarlijkse lokale veteranen dag. Na afloop van de 

presentatie waren er veel positieve geluiden ontvangen vanuit de aanwezige veteranen. Ook de burgemeester 

heeft laten weten dat hij voor volgend jaar graag een beroep doet op de stichting voor het organiseren van de 

lokale veteranen dag in Schinnen. Tevens heeft de burgemeester laten weten dat we samen gaan 

onderzoeken of er behoefte is aan een veteranencafé (1x per maand) op basis van het out reachment karakter 

van de stichting. Enkele veteranen gaven aan dat ze zeker het ontmoetingscentrum komen bezoeken in de 

toekomst 

     
 

28 juni was de 10
e
 veteranen dag in Den Haag.  

We  hebben bijzonder veel complimenten in ontvangst mogen nemen van vele collega's over de 

professionele uitstraling van de stand van de veteranenontmoetingscentra. Zowel van de commandant  der 

strijdkrachten, de generaal Middendorp, als vele andere voor veteranen belangrijke spelers en natuurlijk, 

zeer belangrijk, van onze doelgroep, de veteranen en hun thuisfront.  

De stand werd bezocht van hoog tot laag, van tweede wereldoorlog veteranen tot Afghanistan veteranen, van 

bureau thuisfront comité tot thuisfront van veteranen en vele andere bezoekers.  

 

2000 bezoekers zijn zo lang gebleven dat ze een kop koffie hebben gedronken, een kleine 10000 bezoekers 

zijn door de stand getrokken. Allen hebben ze kunnen zien wat een ontmoetingscentrum biedt, genoten van 

de aan hun geschonken aandacht, en ze hebben een hebbedingetje meegekregen voor thuis.  

Als extraatje konden de bezoekers zich deskundig laten scheren door een echte barbier in onze stand, en kon 

men een gesigneerde versie van het tweede boek van Marco Kroon kopen, of gewoon met Marco op de foto.  

 

Dank aan alle vrijwilligers (Kevin, Martin, Roy en Esther van stichting veteraan en thuisfront uit Havelte en 

hun vrijwilligers, Lizzy en Ellis) + nog enkele vrienden die alles logistiek mogelijk hebben gemaakt en de 

feestgedachte zo vorm hebben gegeven. Dank ook aan de lui van DMV welke het voor onze oude veteraan 

Bill mogelijk hebben gemaakt deze dag gedenkwaardig te kunnen bijwonen en beleven. Fantastisch 

geregeld, meer dan 1000 gadgets met verwijzing naar de website van de VOC uitgedeeld en de 

naamsbekendheid vergroot. Wellicht zullen jullie dit terugzien in de sociale media. De foto’s staan op de 

site. 
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Onderstaand enkele referenties van onze VOC collegae: 

 

 
Het was een mooie middag, waarbij de VOC zich dankzij Eric ( en zijn topteam) en HJ weer zeer positief hebben geprofileerd.  

Ik was persoonlijk getuige hoe enkele emotionele veteranen zeer goed en professioneel werden ontvangen op onze stand, daar doen we het voor!  
 

Thanks to Eric en HJ en hopelijk tot september. 

 
Mvg, 

Ruud de Dood Curaçao 
 

 
VOC Collega's, 

 
Was weer een mooie en gedenkwaardige 10e veteranen dag in het Haagse, veel dank aan allen die de mooie stand van de samenwerkende VOC's 

ingericht en bemand hebben.  

En goed om velen weer te treffen. 
Mooi visite kaartje! 

 
Namens VOCDB - Sassenheim 

Lodewijk Grooters 

 

 
Juli/augustus 2014 
 
We zijn druk bezig met de financiële verantwoording van het tweede kwartaal, de review over de veteranen dag is 

geschreven en ingediend en de mobiele keuken is door Alan weer opgehaald voor het draaien van twee inzetten. 
 
Op 1 juli was de Boss weer bij ons te gast. Elly, de voorzitster van de kring zuid is binnenkort jarig en ze trakteerde de 
aanwezigen op vlaai. Een ouderwets gezellige middag, zoals we van dit clubje gewend zijn. 

 
Op 9 juli waren de 33 leerlingen van de Mgr. Hanssenschool uit Hoensbroek weer bij ons te gast, voor de overdracht 
van hun themakrant WOII en de afsluiting van het project. Nadat we met elkaar in gesprek zijn geweest over het verloop 
van het project en de kids hun boterhammetjes hadden opgegeten, werd er nog voor een laatste maal dit jaar door de 

leerlingen een rondgang gemaakt door de collectie. Inmiddels gaven beide leerkrachten aan dat zij volgend jaar met 
een groep van maar liefst 45 kids samen met MDKL dit project weer willen aangaan. Tevens onderzoekt de school of 
het mogelijk is met een klein groepje geïnteresseerden in het jaar 2015 een bezoek te brengen aan de NLVD in Den 
Haag! Het is geweldig hoe een dergelijk project mee werkt in de vorming van bewustwording bij kinderen en hoe zij 

betrokken raken bij veteranen. 
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Door omstandigheden hebben wij ons terug moeten trekken uit het mee organiseren van het zomerfeest bij psy-Q van 
de stichting Mondriaan. Reden hiervoor is dat we benaderd zijn om opvang te bieden aan een veteraan, welke vanuit 
Curaçao gerepatrieerd wordt in het weekeinde van 12 en 13 juli, zodat hij maandag de 14e juli zijn observatie en 

behandeling kan aantreden bij de VIBU in Utrecht. Stichting MDKL haalt hem in Schiphol op, biedt hem 
overbruggingsopvang en draagt hem over aan de behandelaar binnen de VIBU. Dit is een belangrijk proces, daar er nu 
voor het eerst getest kan worden of het systeem van de nulde lijn, het veteranenloket en het daarachter liggende 
zorgsysteem in afstemming kan functioneren met een (naadloos) concreet sluitend rendement voor de doelgroep.  

 

Op 13 juli heeft de stichting op verzoek van de organisatie een actieve bijdrage geleverd aan de zomermarkt 

op Zeswegen. Naast het draaien van de EHBO-post heeft de stichting een eigen verkooppunt gedraaid ten 

behoeve van de stichting zelf,  en waren er optredens van de huis band. Het weer gooide aardig roet in het 

eten. De stichting heeft met het toiletbeheer deze dag €20,- opgehaald, welke werden overgedragen aan de 

veteraan, welke bij ons in de overbruggingsopvang zat tijdens het afgelopen weekeinde. Hiermee konden we 

hem een beetje extra leef geld geven. 

 

 

Op 17 juli wordt op voormalig Nedcar, nu VDL, de fabriek officieel geopend door ZKH Willem Alexander. 

Tijdens de opening komt onze vrijwilliger Arno met zijne majesteit in gesprek over zijn ervaringen, 

opgedaan als vrijwilliger in het UWV traject, ter overbrugging naar het hervatten van zijn werk. Arno zal 

zeker de stichting MDKL hier weer bij de koning onder de aandacht brengen.  

 

   
 

“Tijdens deze rondgang heb ik ( Arno Swelsen ) de gelegenheid gekregen om met de Koning enkele minuten 

te mogen spreken over de dingen die ik tijdens mijn anderhalf jaar afwezig zijn als vervangend werk heb 

mogen doen.   

 

Hier heb ik met de Koning over het Vrijwilligerswerk welke ik gedaan heb op het MDKL voor driekwart 

jaar. Tijdens dit kort gesprek heb ik mijn activiteiten als vrijwilliger , het MDKL en ook Eric genoemd en 

naar mijn inzicht had de Koning hier wel oor naar gezien de aandacht die hij hieraan schonk. Uiteraard 

was het gesprek te kort gezien de strakke planning die aan dit bezoek vastzat, maar zijn aandacht hebben we 

in elk geval voor een paar minuutjes gehad”. 

 

Inmiddels is er een dankbrief naar beide directeuren van NedCar-VDL gestuurd, welke door Arno uit naam 

van de stichting is overhandigd. 

 

Inmiddels lopen de voorbereidingen voor de activiteiten buitenshuis welke plaats vinden in augustus op 

volle toeren. Over deze activiteiten zullen we dan ook in het volgend bulletin verder berichten.  

 

In deze maand hebben we een start gemaakt met het organiseren van een zeskamp op de familiecamping 

Heezenerbosch op 2 augustus j.l. Het team van de ROHAN van Scouting Mariarade heeft de spelleiding in handen 
gehad, en hebben naast een touwbrug een abseiltoren en een tokkelbaan gebouwd. Naast het geweerzwemmen en het 
voertuigtrekken waren deze spelelementen bij de jeugd bijzonder in trek. Gelukkig was het stralend weer en hebben de 
kids op de camping veel plezier gehad. Volgens de interne geluiden zouden we volgend jaar weer van de partij zijn. Een 
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bijzonder woord van dank aan allen welke dit hebben mogelijk gemaakt! Chapeau. De foto’s hebben we natuurlijk op 
onze site geplaatst. 
 

     
 

Op 5 augustus wisten de leden van de BOSS hun weg weer te vinden naar de stichting, voor hun 

maandelijkse soosbijeenkomst. Voor onze trouwe bezoekers was het weer volop genieten van diverse 

onderlinge verhalen, onder het genot van koffie, thee, chocolademelk en frisdrank. 

 

Het gaat snel, de zomerbarbecue vond dit jaar plaats op 9 augustus. We waren in totaal met 21 deelnemers, 

uit verschillende windstreken: Amsterdam, Beilen, Tilburg, Erkelenz en natuurlijk uit Limburg. Een super 

gezellige maar ook smakelijke avond met elkaar gehad, een mooi verzorgde en uitgebreide barbecue welke 

muzikaal werd opgeluisterd door ons eigen huis bandje. 

De foto’s zijn op de website te bezichtigen. 

 

     
 

Dit jaar werkt de locatie Nuth mee aan het project kindervakantiewerk groot Nuth, welk in het teken staat 

van army bootcamp. Zo werd de opening dit jaar verricht door captain Jack, welke met ons dafje het terrein 

werd opgereden. De leiding van kindervakantiewerk werd op bootcamp achtige wijze aan de kinderen 

voorgesteld. De rest van de week is MDKL betrokken bij de hindernisbaan en zullen de verschillende 

groepen naar de stichting komen om de collectie te bezichtigen. Helaas heeft het huisbandje niet de 

mogelijkheid om te spelen bij de afsluiting van kindervakantiewerk, daar niet iedereen vakantie heeft en 

beschikbaar is. Onderstaand geeft een overzicht van de ondersteuning bij dit event, echter op de website zijn 

alle foto’s te zien. 
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(opening KVKW-Nuth door Captain Jack) dag 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

(Stormbaan verzorgd door MDKL) dag 2 
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(Bezoek van KVKW Nuth aan MDKL) dag 3 

 

Welgeteld hebben we als stichting gedurende de KVW-dagen meer dan 363 bezoekers en of deelnemers 

gehad. Bij afsluiting hebben alle subgroepen van KVKW Nuth voor de stichting collages gemaakt, welke 

tijdens hun bezoek op locatie aan het MDKL als bedankje werden overhandigd. We kijken gezamenlijk 

terug op een zeer geslaagde week.   

 

16 augustus was het dan eindelijk zover! Onze website haalde de half miljoen bezoekers, en dat precies 

binnen een jaar! Hulde aan de webmasters Remco en Guus voor het maken en beheren van deze fantastische 

site, Hulde aan allen die onze website bezocht hebben. We hopen dat we volgend jaar rond deze tijd kunnen 

melden dat we een miljoen bezoekers hebben gehaald. 

 

    

                        
MDKL training (V.O.C. model) “Van vriend naar vrijwilliger” 

In 2011 is op het veteranenontmoetingscentrum MDKL een nuldelijns training ontwikkeld en beschreven 

die specifiek bedoeld is om de vrijwilligers (mensen die langdurig in contact met veteranen/thuisfront en 

overige bezoekers zijn) meer handvatten te geven om dit soms belastende werk lang vol te houden. 

Deze cognitieve training is gericht op het inzichtelijk maken van processen, het kunnen afbakenen van 

verantwoordelijkheden en geeft een doorkijk in het hele veteranenveld, van veteranenwet, nuldelijn 

ondersteuning tot en met het zorgsysteem. Deze training wordt afgerond met een certificaat van 

bekwaamheid. 

Naast deze training is er een training die door Stichting De basis wordt verzorgd. Deze training is gericht op 

kennis, inzicht en (gespreks-) vaardigheden en wordt bij goed gevolg  

 

beloond met een certificaat van bekwaamheid en de “coin” nuldelijnshelper. De training van Stichting de 

Basis wordt bij voorkeur gevolgd voor de training van het MDKL. 

Vanaf 2012 wordt de MDKL training zo’n 4x per jaar gegeven, tot en met in Curaçao aan toe. Afgelopen 

augustus is voor 2014 de derde training afgelopen en inmiddels zijn er ongeveer 150 certificaten van 

bekwaamheid uitgereikt. Eind 2014 is nog een training voorzien, wederom voor een groep van 15 tot  20 

personen. 
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De training wordt uitgebreid met een 2
e
 trainer, Jacqueline van Tilburg-van Griensven. De afgelopen 

training is begonnen met het digitaliseren van de training en heeft de 2
e
 trainer aangezeten en de eerste 

inbreng kunnen doen. Hiermee steken we in op een voortdurende ontwikkeling in kwaliteit en 

professionaliteit van de training. Op deze wijze kunnen we de cursisten ook een deel van de aantekeningen 

digitaal aanleveren, naast het uitgebreide pakket dat er inmiddels wordt verstrekt ter ondersteuning van de 

training. Denk hierbij aan de veteranenwet, veteranenbesluit, kringenmodel van de zorg door prof. Dr. 

Gersons, algemene informatie etc. 

De afgelopen jaren wordt de training gemiddeld met een rapportcijfer 8 gewaardeerd. Uit de evaluaties 

komen tips die worden verwerkt en soms proberen we zaken uit die daarna wel of geen vaste plek krijgen.  

De belangrijkste thema’s zijn: Het gehele systeem in beeld, het kringenmodel en de sociale kaart, stress, 

escalatie en conflict, levensfase, verlies en rouw en nog meer thema’s. Al deze thema’s worden figuratief 

(werken met tekeningen) aangeboden, waarbij telkens ruimte is om meerdere kanten te belichten. Er is niet 1 

waarheid, net zoals een medaille 2 kanten heeft. De grote rode draad in het verhaal is dat de vrijwilliger in 

zijn presentie (aanwezigheid) een duidelijke taak heeft en een duidelijke begrenzing. Bovenal “er is” voor de 

bezoeker vanuit een situatie waarin hij/zij zelf in balans is met zichzelf. 

Eind 2015 hopen we 250 getrainde vrijwilligers te hebben die het certificaat op zak hebben. In de training 

vind je overigens niet alleen vrijwilligers die op een ontmoetingscentrum werkzaam zijn. Leden van de 

politie, overige geüniformeerde diensten, Veteranenplatform, Veteraneninstituut, MC Veterans, Echo’s  

Homes etc. zitten aan. Ook als er kandidaten zijn die behoren tot ontmoetingscentra die niet zijn aangesloten 

bij de V.O.C. zijn ze welkom. De training reist door het gehele land, van Havelte tot Nuth, van Amsterdam 

tot Doetinchem en zoals gezegd, ook al een keer in Curaçao aangeboden 

Wij geloven in de kracht van de nuldelijn. Ook de kwalitatieve producten die zijn ontwikkeld binnen de 

nuldelijn bewijzen inmiddels hun meerwaarde ten opzichte van en binnen het gehele systeem van de zorg, 

erkenning en waardering voor de veteranen, thuisfront, bezoekers en dienstslachtoffers.  

September/oktober 2014 

Op 2 september wisten de leden van de BOSS hun weg weer te vinden naar de stichting, voor hun 

maandelijkse soosbijeenkomst. Voor onze trouwe bezoekers was het weer volop genieten van diverse 

onderlinge verhalen, onder het genot van koffie, thee, chocolademelk en frisdrank. Voorafgaand was er de 

traditionele herdenkingsrit van de BOSS en na een mooie rondrit langs de diverse monumenten genoot men 

op het MDKL te Nuth van een eenvoudige broodmaaltijd en home-made soep. 

 

Tijdens de VOC vergadering van 5 september mochten we voor de locaties Nuth en Tilburg een AED 

apparaat ontvangen, in bruikleen geschonken door generaal bd. Ted Meindes. We danken Ted Meindes 

hartelijk voor deze mooie geste. 
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Zaterdag 6 september was het dan zover, de aanvullende training van stichting de Basis werd voor 13 

cursisten verzorgd op onze hoofdlocatie. 

 

Na een vrij intensieve training met rollenspellen etc. werd deze dag gezamenlijk afgesloten. Voor de 

stichting MDKL werden er maar liefst 5 vrijwilligers afgewezen als geregistreerd veteranen helpende binnen 

het landelijk systeem nulde lijn van het veteranen platform. Na intern overleg met de afgewezen deelnemers 

is er besloten collectief middels een opgestelde brief door de cursisten zelf, te klagen over de wijze waarop 

de training is gegeven en het behaalde resultaat. Zodra er meer te melden is laten we jullie dit weten.  

 

 

   
 

In het weekeinde van 20/21 september stond Nederland in het teken van 70 jaar bevrijding. Hiervoor was er 

landelijk erg veel te doen. Onze stichting heeft in het kader hiervan op o.m. twee verzorgingstehuizen een 

diorama neergezet met belevingskisten en artikelen welke handelen over de bevrijding. Daarnaast is er  

materieel verstrekt aan een fanfare en koor en harmonie, welke gezamenlijk in het teken van de bevrijding 

een bevrijdingsconcert hebben gegeven voor de inwoners in de regio. 

Op onze bescheiden manier hebben wij maatschappelijk bijgedragen aan 70 jaar bevrijding en we denken 

dat we voor de mens in de verzorgingscentra iets hebben kunnen betekenen op het gebied van waardering en 

herkenning. 
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25 september was het weer zover, de Nationale Militaire Taptoe. Met een delegatie van 11 vrijwilligers was 

stichting MDKL-Nederland vertegenwoordigd als nulde lijns partner. Het was een bijzondere dag voor de 

stichting, zo werd er volop genetwerkt, en werd er stil gestaan bij de 93
e
 verjaardag van de generaal b.d. Ted 

Meines. Voorafgaande aan de voorstelling werd generaal Meines, bij koninklijk besluit en ten overstaan van 

alle aanwezigen, bevorderd in de rang van luitenant-generaal effectief, een een belevenis die voor ons niet 

alledaags is.  Namens de stichting MDKL-Nederland werd de generaal van harte gefeliciteerd en hartelijk 

bedankt voor het mogen ontvangen van de AED apparaten door de beheerders van de locaties Nuth en 

Tilburg. Ik denk dat ik namens alle vrijwilligers mag stellen dat het een bijzonder mooie dag was, en dat we 

hebben genoten van de voorstelling. 

 

     
 

     
 

Een speciaal woord van dank richt ik aan het management van Greetz ballonvaarten, voor het belangenloos 

en kosteloos beschikbaar stellen van een busje, zodat we dit keer als gezelschap niet afhankelijk waren van 

het openbaar vervoer. 

 

Op 28 september werd er inzet gevraagd van Team Mad Medic tijdens de burendag in Mariarade. Geweldig 

weer, veel bezoekers en…… nul eerste hulp incidenten maakten deze dag tot een waar feest.  
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Op 30 september werd de herhalingsles voor reanimatie en bediener AED met goed gevolg door twee 

vrijwilligers afgesloten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws uit Tilburg: 

 

Een mooi artikel over onze beheerder Jos uit Tilburg over het ontvangen van de orde van de oranje Nassau.  

 
 

Op 4 oktober vonden een aantal geïnteresseerden hun weg naar het MDKL in Nuth, voor het bijwonen van 

de signeersessie met ridder Marco Kroon. Naast dat er boeken werden gesigneerd was er ook tijd om 

persoonlijk met Marco in gesprek te komen en foto’s te maken. Om 15.00 uur werd het helaas tijd voor 

Marco Kroon om naar zijn volgende afspraak te gaan. Al met al een ouwerwets gezellig en vooral geslaagde 

middag bij MDKL Nuth. In totaal waren er 20 gasten op bezoek. 
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Zondag 12 oktober rond de klok van twee was het zover, een nieuw evenement met een combinatie van pure 

gezelligheid met eten en…. voor de deelnemers de mogelijkheid om een aandenken mee naar huis te nemen. 

Tastbaar, in de vorm van prijzen, welke in een tombola te winnen waren, en voor degene die niets heeft 

gewonnen, een gezellige middag vol met indrukken. De inwendige mens werd versterkt met een onvervalste 

blauwe hap, gemaakt door de beheerders uit Beilen, Erik en Jeannette, terwijl onze vrijwilligers Lizzy en 

Arno verantwoordelijk waren voor de tombola. Het geheel werd muzikaal ondersteund door de klanken van 

Djoo, (Arno) Oesbik, die een varia liet klinken van gouwe ouwe en Limburgse muziek. Een zeer geslaagd 

evenement, met 20 deelnemers was hiervan het resultaat. 
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Iedere dinsdag is namens stichting MDKL-Nederland Peter Schmit te vinden in de kasteeltuin van het 

kasteel in Amstenrade. Hier doet hij het onderhoud en zorgt dat de kasteeltuin er netjes en verzorgd blijft 

uitzien. Inmiddels is het alweer een jaar of twee geleden dat de stichting dit project heeft gestart, dus de 

hoogste tijd om hier aandacht aan te besteden. Vol trots leidde Peter mij door het enorme landgoed en liet 

zien wat hij allemaal in de tussentijd hier heeft gedaan. Terecht dat Peter trots is op zijn werk, het ligt er zo 

in de vroege herfst weer keurig bij, en wij zijn trots op Peter, dat hij zich zo inzet voor dit MDKL project!  

 

     
 

 

 

 

 

 

De stichting MDKL heeft uit particuliere hand een DAF ya 314 aangeboden gekregen. Deze auto werd ons 

gratis geschonken omdat de bezitter het voornemen heeft om te gaan emigreren. De auto staat al een tijdje in 

de opslag, en het wordt hoog tijd dat hij daar weg gaat. Aangezien we te weinig plaats hebben en bijna geen 

vrijwilligers met een rijbewijs voor deze auto hebben we besloten dit voertuig over te dragen aan het 

Veteranen Ontmoetings Centrum in Doetichem. Daar wordt hij met veteranen in de activering netjes 

opgeknapt. Het transport is inmiddels geregeld en het voertuig staat nu in Doetichem. Zo gauw de DAF is 

opgeknapt draagt de stichting MDKL hem officieel over aan Doetichem. Wij hopen dat zij veel plezier gaan 

beleven in dit project en hopen dat zij met deze gift mogelijkheden vinden om hem weer in te zetten ter 

versterking van de activiteiten van het centrum. We houden jullie op de hoogte. 

 

     
 

 

31 oktober, Halloween Movie-night bij het MDKL te Nuth. Onze stagiaire Dannae werd voor deze nacht 

benoemd tot leerling heks van het Halloween Heksengilde en ving de gasten op. Later werden de gasten 

uitgenodigd om binnen het heksengilde aan de heksenseance deel te nemen, om zo contact te krijgen met de 

voorvaderen van de stichting. Nadat er verschillende spoken verschenen, is het hun dan eindelijk gelukt om 

de beheerder terug te halen uit het hiernamaals, en zo werd Halloween 2014 dan toch gered! Onder het genot 

van hapjes en drankjes werd er gezellig samen film gekeken en zo sloten we om 0.30 uur de Halloween 

viering af. Het was een zeer gezellig evenement, met 15 deelnemers, niet slecht voor een eerste try-out. De 

foto’s staan in het fotoalbum MDKL-Nuth. 
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Op 27 oktober bereikte ons de droeve mededeling dat onze trouwe bezoeker Jan Poplawski is overleden. Jan 

was net verhuisd naar een aanleunwoning en reed rond in een scootmobiel. Zijn meest recente reis was die 

naar Rome en Monte Casino na 70 jaar op uitnodiging van de Italiaanse overheid en met ondersteuning van 

de Poolse delegatie op JFC HQ Brunssum, eerder dit jaar. 

Jan is ruim 90 jaar oud geworden. Namens stichting MDKL werd de ceremonie bijgewoond door Marlies en 

Henri. We wensen zijn familie en al zijn vrienden sterkte bij dit droeve verlies. We zullen hem missen.                            

 

                                                        
 

 

 

 
November/december 2014 

Op 4 november was er weer een soos bijeenkomst van de BOSS gepland. Dit keer viel de opkomst erg 

tegen, door ziekte waren verschillende deelnemers niet in staat om hieraan deel te nemen. Zodoende waren 
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er dit keer maar drie deelnemers. Erg jammer voor deze drie die wel waren gekomen, maar ja, het kan ook 

eens tegenvallen. Volgende keer beter zullen we maar zeggen. 

 

Inmiddels heeft stichting MDKL/Nederland een mooie opdracht binnen gekregen voor het maken en leveren 

van ruim 1800 glazen, voorzien van de tekst MOD 2015.  

Daarnaast is er een opdracht binnen van het CDC voor de levering van 15 gipsen beeldjes en 1000 stuks 

sleutelhangers. Tevens werd ons mede gedeeld dat we kunnen rekenen op een bestelling van wachthuisjes 

voor het CDC in 2015. 

Gelukkig valt het deze maand erg mee met het organiseren van aktiviteiten, zodat we ons volledig kunnen 

toeleggen op de afronding van opdrachten van bijvoorbeeld levering goederen aan de VOC. Ook wordt er in 

het kader van ondersteuning bij activering met veteranen getracht een nieuw product toe te voegen aan onze 

productenlijn `Veterans Finest`. 

 

                       
 

Onderstaande mail is naar de veteranenshop verzonden: 

 
Geachte heer/mevrouw. 

  

Hierbij een schrijven van opzegging van de samenwerking tussen de veteranenshop/combatgear en de stichting MDKL-

Nederland. 

  

Reden hiervan is dat we op basis van proef anderhalf jaar geleden hebben getracht middels een vitrinekast en geconsigneerd 

goed, producten uit uw productenlijn aan de bezoekers van de stichting aan te bieden en te verkopen. Het komt met grote 

regelmaat voor dat bezoekers ernstige klachten hebben over de service/afhandeling welke door uw organisatie wordt geleverd. U 

zult begrijpen dat wij een vertrouwensvolle organisatie hebben en dat dit het imago van onze stichting aantast. Daarnaast kunt u 

zien dat op basis van de aan u geretourneerde consignatiebalans (verzonden in september j.l.) er onvoldoende rendement wordt 

gehaald uit deze vorm van samenwerken. 

  

Inmiddels hebben wij kennis genomen van een tv uitzending  “Het kan niet waar zijn” welke op 7 oktober j.l. uitgezonden werd 
door de VARA, waarin uw organisatie op een beschamende manier landelijk ernstig negatief  onder de aandacht werd gebracht.  
  
Gezien bovenstaande, hebben wij als Stichting besloten om onze samenwerking met u per heden, 11 november 2014, te 

beëindigen. 

  

Wij verzoeken u om binnen 7 dagen, na ontvangst van deze e-mail, aan te geven wanneer u de nog in ons bezit zijnde artikelen 

welke wij in consignatie hebben, komt ophalen, dan wel laat ophalen. 

  

Mochten wij van u, binnen deze limiet, geen respons hebben ontvangen, zullen de bij ons in consignatie zijnde artikelen, per 15 

december 2014 vervallen aan de Stichting MDKL-Nederland en worden beschouwd als ons eigendom. 

  

Hoogachtend, 

 

Ook is er een antwoord van projectleider Mettes van de Giesen ontvangen aangaande de klacht van onze 

vrijwilligers. Het antwoord van Mettes heeft  bij de betrokken vrijwilligers geleid tot teleurstellingen. Op 
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basis hiervan hebben wij als stichtingsbestuur besloten dat we voorlopig onze aanmeldingen voor de training 

van de Basis staken. 

 

Op 29 november hielden we onze Yard-sale. Dit is de voorloper naar de kerst, zo houden we iedere zaterdag 

tot aan de kerst deze sale. Het was gezellig druk, 38 bezoekers, waarvan 10 bezoekers veteraan waren, 

kochten voor 35 euro artikelen en er werd voor 20 euro consumpties verkocht. Niet slecht voor een eerste 

begin. 

 

       
 

 

Nieuws uit Hank 

 

Inmiddels lopen de voorbereidingen in Hank weer uit op ondersteuning bij de locale veteranendag in het 

land van Heusden en Altena. In dit kader is onze beheerder Erwin weer gevraagd mee te helpen bij de 

organisatie. 

De onderstaande mail is hiervoor dan ook weer doorgezet  aan de directie rekwisieten KL, de heer Santes 

voor materieele ondersteuning: 

 
Goede middag mijnheer Santes, beste Geert, 
  
Namens stichting MDKL-Nederland vraag ik u of er mogelijkheden zijn om tijdens de regionale veteranen dag in Aalburg  op 20 
juni 2015 a.s. van u materiële ondersteuning kunnen verkrijgen. 
Stichting MDKL-Nederland is gevraagd om ook dit keer weer de nodige ondersteuning te organiseren en vandaar dat ik me tot u 

wend. 
Het betreft een regionale veteranen dag welke gehouden wordt in het land van Heusden en Altena. Hierin zijn verschillende 

(rand)gemeentes betrokken. 

 

De regionale veteranen dag wordt dit jaar gecombineerd met de lokale jaarmarkt om zodoende naast de veteranen meer 

bezoekers en geïnteresseerden te trekken. 
Om je een goed beeld te geven heb ik onderstaand een wensenlijstje opgemaakt. 

  

Wensenlijst: 
witte YPR 

witte 4442 

YA 126 

LARO 

MB 

2x boogtent 

tafels en stoelen 

  

Daarnaast gaat mijn POC (Erwin de Wit) namens MDKL-Nederland met de burgemeester van Aalburg nog naar de KLU om ook 
hier iets te regelen. We denken hierbij aan vliegend materieel. 

Ik hoor graag wat de mogelijkheden zijn, en hoop dat u wilt/kunt ondersteunen. 
Namens stichting MDKL-Nederland tekent met vriendelijke groet, 
  

 

Nieuws uit Tilburg 
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Deze week werd het plat dak van de voorziening blad vrij gemaakt, nadat de buurman klaagde over een 

lekkage in zijn schuur. Er werd vermoed dat dit afkomstig was van het dak van onze voorziening. Bij 

inspectie werden er geen lekkages aan het dak van de voorziening vastgesteld. Inmiddels zijn er afspraken 

gemaakt met veteranen welke komen helpen bij de laatste klusjes. Zo wordt het kantoortje op 24 november 

behangen en kan dit nadat het is schoongemaakt verder worden ingericht. Het einde komt nu echt langzaam 

maar zeker in zicht.  

 

Er gaan geruchten dat onze beheerder in Tilburg vervangen zou worden door een nieuwe beheerder. Dit zou 

op Facebook verkondigd zijn geworden door derden. Het bestuur ontkracht dit gerucht, er is nimmer sprake 

van vervangen van onze beheerder Jos op de locatie Tilburg. Daarnaast valt het medium Facebook buiten 

het communicatieprotocol van onze stichting en is het dus slechts een gerucht wat tot het rijk der fabelen 

behoort. 

Alweer de laatste maand van het jaar. Een mooie kans om even terug te kijken op wat er allemaal dit jaar de 

revue heeft gepasseerd. Naast een aantal interessante activiteiten is er ook op basis van het management veel 

gebeurd.  

 

Op 1 december hebben we bezoek gehad van de vertegenwoordigster PR/Marketing van onze 

subsidieverstrekker, Laura Schalm. We mochten van haar de volgende mail ontvangen: 

 
Beste Eric, 

  
Wat ontzettend leuk je ontmoet te hebben en om jullie centrum met eigen ogen te zien.  
Echt een ontzettend mooi concept waar je (terecht) heel erg trots op mag zijn! 
De tijd was echt voorbij gevlogen want ik schrok ervan dat het al 18 uur was, dus Ik hoop dat ik je niet teveel heb 
opgehouden. 

  
Even wat anders, ik kreeg een verzoek van Hub Senden (zie contactgegevens onder) of hij 5 vfonds kalenders kon 
bestellen. 
Ik heb aangegeven dat hij deze wel bij jullie op mag komen halen, erop rekenend dat dat niet echt een probleem zal 
zijn. 
 
Met vriendelijke groet, 

  
Laura van Schalm 
Marketing & Office Management 

  

 

Inmiddels is stichting MDKL-NL een coaching traject aangegaan met de Molenhoeve in Winschoten. De 

bedoeling van dit traject is dat de Molenhoeve in een later stadium aangesloten kan worden bij de VOC.  Er 

zijn afspraken gemaakt om het coaching traject goed te kunnen laten verlopen. Vanaf januari zullen we dan 

ook nieuws vanuit de Molenhoeve via het vrijwilligersbulletin met jullie kunnen delen. 

 

De laatste MDKL/VOC training van dit jaar afgerond, 13 cursisten van het Veteraneninstituut kregen hun 

certificaat van bekwaamheid. Uit de evaluatie is gebleken dat deze training als bijzonder waardevol bij de 

cursisten is ontvangen, zo scoort de training een 8 als gemiddeld rapportcijfer. In totaal hebben dit jaar ruim 

60 cursisten deelgenomen aan deze training. Voor het komend jaar zullen we een 4-tal trainingen aanbieden. 

Wij willen dan ook onze trainers Hendrik-Jan en Jaqueline bijzonder danken voor deze geweldige prestatie, 

en hun tomeloze inzet hierin! 

 

Zoals in het vorig bulletin is te lezen, gaat het niet goed met de Veteranenshop. Inmiddels is bekend dat de 

voormalig beheerder zijn activiteiten stopt. Dit was de reden voor onze stichting om contact op te nemen 

met de directeur van het Veteraneninstituut, waarin we een aanbod hebben gedaan om de Veteranenshop 

opnieuw leven in te blazen. We wachten nog op een terugkoppeling van directeur Frank Marcus, zo gauw er 

meer te berichten is lezen jullie dit in het bulletin. 
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Op 02 december was de BOSS kring zuid weer bij ons te gast. Helaas viel de opkomst weer tegen, er waren 

4 deelnemers. Desalniettemin een onderling gezellige middag. Alle bezoekers welke naar de voorziening in 

Nuth komen krijgen als presentje een scheurkalender van het V-fonds mee voor het jaar 2015. Onderstaand 

artikel mochten we ontvangen uit hun kringblaadje: 

 

 
 

Samen met ondersteuning van dhr. Hub Gielissen uit Beek zijn we hard bezig om onze documenten om te 

zetten naar het bedrijfsplan van stichting MDKL-Nederland. Hierover hebben we gezamenlijk op zeer 

regelmatige basis afspraken gemaakt om naar verwachting eind maart 2015 een compleet meer jaren 

bedrijfsplan aan onze documenten te kunnen toevoegen. Dit wordt het beleidsdocument wat volgt op ons 

startdocument “visie kans en prognose” welk afloopt in 2015.  
 

Even voorstellen: mijn naam is Hub. Gielissen. 

 
Sinds enkele maanden ben ik in contact met MDKL. Ik ben dan wel geen ‘militair veteraan’, de doelgroep 
waarop MDKL zich met name richt, maar eerder een ‘humanitair veteraan’. Het grootste gedeelte van mijn 
loopbaan heb ik doorgebracht in ontwikkelingslanden en de laatste jaren vooral in zogenaamde post-
conflict landen, zoals Georgië, Afghanistan, Kosovo, Bosnië, Rwanda, Tsjaad en de Oekraïne Ik werkte er 
in internationale teams in programma’s gericht op het versterken van lokale organisaties en overheden wat 
in de vaktaal ook wel ‘capacity development’ wordt genoemd.  
 
Vanuit mijn ervaring in conflictgebieden en organisatieontwikkeling raakte in met Eric den Hertog in 
gesprek over het reilen en zeilen van MDKL. Zo ben ik momenteel betrokken bij het opzetten en uitvoeren 
van een terugblik op de doelstelling en het functioneren van MDKL om vandaaruit leerpunten te 
verzamelen die kunnen worden gebruikt bij het ontwikkelen van het toekomstige ondernemingsplan. Vanaf 
komende maand januari zal daarmee een begin worden gemaakt.  
 
Ik zie MDKL dan ook als een lerende organisatie. Er wordt kritisch gekeken naar de wijze waarop bestuur, 
directie en medewerkers hun voornemens t.b.v. veteranen gestalte proberen te geven. Dat zal gebeuren 
met de mensen uit al de eigen geledingen; ook zal er geluisterd worden naar de externe 
partnerorganisaties om te zien wat hun ervaringen zijn in de samenwerking met MDKL.  
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Je zou MDKL kunnen beschouwen als een voertuig. De voorgenomen terugblik en planning is dan als een 
operatie om de organisatie in goede conditie te houden. De tocht op de weg naar het hoofddoel kan dan 
nog beter worden uitgevoerd: het leveren van een bijdrage aan het welzijn van veteranen. 
 
Persoonlijk vind ik het vanuit mijn ervaring en professionele achtergrond een uitdaging om aan dit proces 
bij MDKL te kunnen meewerken. 
 
Hub. Gielissen 
Beek 

 

Op 3 december hebben we de Vragenlijst en evaluatie pilotproject “presentie in de 0 -de lijns VOC vanuit het 

LZV” mogen ontvangen, ingevuld en retour gestuurd. Hieruit concluderen we als stichting  dat we een 

absolute meerwaarde zien en ervaren uit de presentie van met name de medewerkers van het CDC/DCBMW 

en MW-ers van stichting De Basis. We hebben dan ook aangegeven dat wij graag een vervolg van deze pilot 

tegemoet zien. 

 

Inmiddels is er een overleg geweest m.b.t. de invulling van de VOC op het Malieveld. Gekozen is er voor 

een fysieke uitbeelding van de complete zorgketen, met de VOC als centraal vertrekpunt. Dit betekent dat 

wij een andere plek gaan krijgen op het Malieveld, en wij de plaats innemen van het RUST punt. Voor de 

VOC een enorme grote stap voorwaarts in de positionering binnen de zorgketen, en voor onze stichting een 

enorme eer dat men het  

 

vertrouwen in ons heeft om dit zo goed als mogelijk namens de VOC te realiseren. Zo gauw hierover meer 

te melden is lezen jullie dit in het bulletin.  

 

We hebben gekozen om op een andere manier aandacht te schenken aan de kerst. Zo werd de veteranentuin 

omgetoverd in een kerstlandschap. De kalenders welke we hebben gekregen van het V-fonds werden 

voorzien van de aankondiging over de Yard-sale en huis aan huis in de omgeving gratis aangeboden aan de 

bewoners. Zo werd er aandacht besteedt aan het fonds en aan de Yard-sale van de stichting. Op tweede 

kerstdag is onze laatste Yard-sale van dit jaar en we hopen dat we met bezoekers in kerstsfeer deze dag 

aangenaam kunnen doorbrengen. 

 

       
 

 

 

 

Op 11 december werd het Nationaal Militair museum te Soesterberg officieel geopend. 

Veteranen hebben met hun veteranenpas gratis toegang, tenminste voor de periode van 1 jaar. 

 OPENINGSTIJDEN                                      CONTACTGEGEVENS    

 di-zo van 10.00-17.00 uur                    Verlengde Paltzerweg 1 

 tijdens vakanties maandag open           3768 MX Soest 

kijk voor meer informatie op de website: info@nmm.nl 

mailto:info@nmm.nl
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Hoi, 

mijn naam Tessa Muré en ik ben tweedejaars student aan de Fontys opleiding Sociale Studies in 

Eindhoven. Dit doe ik met veel plezier. Oorspronkelijk kom ik uit Maastricht maar ik ben sinds kort samen 

gaan wonen in Eindhoven. In mijn vrijetijd doe ik graag basketbal en lezen.  

Tot het einde van het schooljaar 2015 zal ik bij het MDKL stage lopen. Ik kijk erg uit naar deze periode en 

denk dat ik veel ga leren bij jullie. Hopelijk kan ik iets betekenen voor jullie.  

 

Groetjes Tessa. 

 

 

 

 
 

 Beste mensen, het jaar 2014 zit erop! Een intensief jaar. Een zeer bewogen jaar, met vele pieken en dalen. 

Een bijzonder jaar, waarin we met elkaar onder hoogspanning steeds weer voor onze doelgroep ons 

onvoorwaardelijk hebben ingezet, binnen de aangegeven kaders, rekening houdend met elkaar, en onze 

mogelijkheden en beperkingen. Wij als bestuur zijn in het bijzonder trots op alle steun en inzet van u allen, 

immers, zonder uw bijdrage was dit jaar niet zo succesvol verlopen. Namens het bestuur en onze raad van 

advies dank ik u nogmaals heel hartelijk voor uw tomeloze inzet en ik spreek de hoop uit dat we komend 

jaar er met elkaar weer de schouders onder zetten in het belang van onze doelgroep! We rekenen op u! 
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Overzicht ontwikkelingen MDKL 2014 

In onderstaand overzicht uitleg over de gestelde doelen van stichting MDKL, en het behalen van deze doelen in 2014. 

Doelstelling                                                   tijdslimiet                                     behaald 

                                                                                                                           ja               nee  

Werkbezoeken VOC partners Gehele jaar X  

Samenwerken VOC partners Gehele jaar X  
Programma’s thuisfront Gehele jaar X  

Gezamenlijke presentatie NLVD/VOC 2014 X  

training vrijwilliger voor VOC partners 2014 X  

Herindelen inloopvoorziening Nuth Maart 2014        X  
Opening MDKL dependance Tilburg September 2014  X 

Samenwerking LZV partners Doorlopend X  

Educatieve programma’s/stages Gehele jaar X  
Financiële borging MDKL-NL 2014 Doorlopend  X  

Voorbereiding HKZ certificatie Doorlopend         

Opstellen bedrijfsplan 2015   
 

In 2014 heeft de stichting in het kader van het landelijk perspectief de organisatie  voorzien van meer diepgang. Het 

ligt in de intentie de verbinding te zoeken met collega’s binnen de nulde lijn en de samenwerking onderling te 

stimuleren en te verdiepen, bestaande samenwerkingsverbanden verder uit te bouwen en te intensiveren. Uiteraard 

is dit een on-going proces. 

Om dit te bereiken heeft het bestuur van de stichting werkbezoeken afgelegd  bij de verschillende fysieke 

organisaties en onderzocht of er samenwerkingsverbanden aangegaan kunnen worden met als doel het wederzijds 

elkaar versterken in organisatie en uitvoering.  

Een ander belangrijk punt welk stichting MDKL in het kader van samenwerkingsverbanden in 2014 heeft 

gerealiseerd, is de aanwezigheid van de VOC op de NLVD. Het uitganspunt hierbij was met meerdere nulde lijn 

partners akte de préséance te geven en op basis van support een toegevoegde waarde leveren aan het feestelijke 

aspect van dit evenement. 

Stichting MDKL zal in het lopende jaar 2015 trachten wederom een actieve bijdrage te leveren aan het in stand 

houden van een landelijk overkoepelende organisatie binnen de wereld van de veteraan, en invulling  op basis van 

de veteranenwet. 
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Externe contacten 

Onder deze paragraaf beschrijven we de bestaande contacten en de contacten die de stichting MDKL in 2013 heeft 

onderhouden  in het kader van samenwerking en wederzijds versterking. 

Hieronder vallen de bestaande contacten met een zorgkarakter: 

*Stichting “de Basis” Doorn                                              

*Het Veteraneninstituut Doorn                                       

*DCBMW (ministerie van defensie) Den Haag             

*GV  (ministerie van defensie)                                         

*ABP/APG                                                                   

*Regio coördinator Bund deutsche Veteranen 

*GGZ Limburg (mondriaan) 

De bestaande contacten met leden van het VP op basis van buddysupport: 

*Vereniging BNMO                                       *Vereniging veteranen Curaçao 

*Vereniging BOSS                                          *Identiteitsgroep ISB (MFO) 

*Vereniging  AVOM                                      *Nederlandse Unifil Vereniging 

*Stichting Veteranen Beek                          *Contact Oud Mariniers 

De bestaande contacten met fysieke ontmoeting/veteranencentra: 

*Stichting de oude stomp Alphen ad. Rijn (veteranencentrum) 

*Stichting Veteraan en Thuisfront Havelte (veteranencentrum) 

*Stichting het Eldershoes Hoensbroek (huiskamer voor veteranen) 

*Stichting de Treffer Eindhoven (inloophuis voor veteranen) 

*Home Base Support (inloophuizen voor veteranen e.a.) 

*Stichting Duin- en Bollenstreek (veteranencentrum) 

*Initiatief Jonge Veteranen Den Haag (ontmoetingscentrum) 

*Veteranencentrum De Molenhoeve Veendam (veteranencentrum0 

*Stichting Veteraan en Thuisfront Havelte 

*Stichting Veteranen Oost Nederland Doetichem 

Overige nuttige contacten: 

*Rekwisietencommissie K.L.  Maaldrift 

*Veteraneshop 
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OVERZICHT OVERLEGVORMEN EXTERN 2014 

24-01-2014 VOC overleg Sassenheim 

05-02-2014 Overleg stichting veteranen 

hart van Brabant 

11.00 uur MDKL Tilburg       

(Bart van Lier, Pim vd Velde) 

07-02-2014 VOC intervisie Harskamp 

10-02-2014 Overleg Kindervakantiewerk Gwenda Tilleman (Nuth) 

14-02-2014 Overleg NLVD Malieveld 10.00 uur PMT Oirschot 

15-02-2014 Overleg Mgr. Hanssenschool Anita Collaris 

02-03-2014 Overleg Stichting Veteranen 

hart van Brabant 

11.00 uur MDKL Tilburg       

(Bart van Lier, Pim vd Velde) 

04-04-2014 VOC overleg Vught 

30-07-2014 Overleg voor start voc 

Roermond-Venlo 

15.00 uur Roermond            

(Ron Hof, Marielle Strucks) 

20-08-2014 Kennismaking overleg  10.00 uur J. Serton VI 

05-09-2014 VOC overleg Doetichem 

12-09-2014 ABP/APG 10.30 uur F. Jansen 

06-10-2014 Overleg st. Scarabbee van 

Horne kazerne Weert 

10.30 uur P. Schouwenaers 

23-10-2014 Overleg hoofd Veteranenloket 13.00 uur Cosmas 

28-11-2014 VOC overleg Hoensbroek 

03-12-2014 Overleg toetreding VOC De Molenhoeve  

 

 

Onderstaand overzicht geeft aan welke externe contacten  de hoofdlocatie te Nuth hebben bezocht:  

EXTERNE CONTACTEN 2014 

20-06-2014 Voordracht MDKL-VOC Gemeente Schinnen 

04-10-2014 Presentatie M.Kroon MDKL-Nuth 

24-10-2014 Afscheid CHMM Louwerse Ermelo (MDKL Nuth/Tilburg) 

01-12-2014 V-fonds Laura Schalm 

02-12-2014 ABP/APG Fien Janssen 
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Hieronder een overzicht van de professionele presentie van LZV partners binnen onze stichting: 

Maand          Partner                Aanwezig   Bijzonderheden 

01-2014       DCBMW X Ron  Toonen                                               (11-01-2014) 

 MW DE BASIS X W. Creusen                                                 (17-01-2014) 

 DGV -   

02-2014 DCBMW -  

 MW DE BASIS X W. Creusen                                                 (27-02-2014) 

 DGV -  

03-2014 DCBMW -  

 MW DE BASIS -  

 DGV -  

04-2014 DCBMW -  

 MW DE BASIS X Marielle Strucks                                         (14-04-2014) 

 DGV -  

05-2014 DCBMW - (afgemeld) 

 MW DE BASIS -  

 DGV -  

06-2014 DCBMW - (afgemeld) 

 MW DE BASIS -  

 DGV -  

07-2014 DCBMW -  

 MW DE BASIS X Marielle Strucks                                         (30-07-2014) 

 DGV -  

08-2014 DCBMW -  

 MW DE BASIS -  

 DGV -  

09-2014 DCBMW X Ron Toonen                                                (11-09-2014) 

 MW DE BASIS -  

 DGV -  

10-2014 DCBMW -  

 MW DE BASIS -  

 DGV -  

11-2014 DCBMW - (afgemeld) 

 MW DE BASIS -  

 DGV -  

12-2013 DCBMW   

 MW DE BASIS -  

 DGV X Oud gv-er Guido Heythuizen                   (14-12-2014) 
 

Conclusie: 

Op 3 december hebben we de Vragenlijst en evaluatie pilotproject “presentie in de 0-de lijns VOC vanuit het 

LZV” mogen ontvangen, ingevuld en retour gestuurd. Hieruit concluderen we als stichting dat we een 

absolute meerwaarde zien en ervaren uit de presentie van met name de medewerkers van het CDC/DCBMW 

en MW-ers van stichting De Basis. We hebben dan ook aangegeven dat wij graag een vervolg van deze pilot 

tegemoet zien. 
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Publiciteit & sociale media in 2014 

Stichting MDKL heeft om bekendheid te genereren in 2012 als stichting de volgende publicaties gedaan: 

OVERZICHT MEDIA 2014 

05-02-2014 Radio interview Omroep Tilburg (Erik de vlier) 

18-03-2014 Persbericht KL 200 bezoekt Nuth 

25-05-2014 JS Magazin Evangelisch blad voor Duitse 

militairen 

12-06-2014 Artikel 

arbeidsgewenningsplaats VDL-

Nedcar 

Dagblad De Limburger 

28-06-2014 Tv interview NLVD Ned 1 (Jos Schoeman) 

06-09-2014 Artikel over beheerder Jos Le 

Coq MDKL Tilburg 

Maandblad de Uitstraling 

Goirle/Riel 

 

Aan interne publicaties is invulling gegeven door maandelijks een vrijwilligersbulletin uit te brengen, waarbij er een 

overzicht werd gegeven over de activiteiten die stichting MDKL heeft gedraaid, en werd er managementinformatie 

gedeeld met de vrijwilligers binnen de stichting. 

Voor wat betreft externe publicaties aan de doelgroep werd gebruik gemaakt van ons publicatiebord aan de 

buitenzijde van het gebouw, onze agenda en fotoverslagen op de website. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Projecten van stichting MDKL in het jaar 2014  
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Hieronder vind u een opsomming met kort verslag van de projecten welke de stichting MDKL in het jaar 2014 heeft 

gerealiseerd of welke in 2014 zijn gestart: 

 

Project huis band 

De huis band wordt muzikaal geleid door Arno Swelsen en de band bestaat uit een 5 koppige stabiele kern. Doel van 

de huis band is het opluisteren van bestaande evenementen welke op de locaties van de stichting worden 

aangeboden, en het uitnodigen tot het mee muziek maken binnen de veilige omgeving van de stichting. De huis 

band repeteert iedere dinsdag van de week, en de laatste repetitie van iedere maand is opengesteld voor het 

publiek. Dit jaar heeft de Huis Band in het kader van maatschappelijke versterking een tweetal optredens gehad 

tijdens lustrumvieringen en straatmarkt/jaarmarkten. 

Project boutenmannetje 

In het kader van de productenlijn van onze shop “Veterans-Finest” zijn we continu op zoek naar producten welke we 

onder eigen regie of eigen beheer kunnen ontwikkelen en vervaardigen.  Het project boutenmannetje is hier een 

mooi voorbeeld van. In het kader van ondersteuning bij activering wordt dit product met veteranen in de eigen 

werkplaats vervaardigd en via de eigen shop verkocht. 

Project glazen 

Dit project ligt in het verlengde van het bovenstaand project en heeft dezelfde strekking. Dit jaar heeft de stichting 

aan dit project de opdracht te danken om voor de Militaire Oorlog en dienstslachtoffer Dagen een glas te 

ontwikkelen. Dit glas wordt uitgereikt aan de bezoekers van de MOD dagen in 2015 en 2016. Hier geldt ook dat het 

product door veteranen wordt vervaardigd. 

Project repair-day 

Een aangeboden reparatie wordt door de vakmensen vooraf beoordeeld. Als de reparatie vervolgens 

aangenomen wordt, gaat de bezoeker samen met de aanwezige vakmensen actief met de reparatie aan de 

slag. Zo valt er meteen ook wat van te leren. Elektrische apparaten, gebruiksvoorwerpen, kleding, 

fietsen, speelgoed, … alles wat het niet meer doet, is welkom en maakt kans op een geslaagde reparatie. 

Reparaties worden zo veel als mogelijk met onze vaklui uit de doelgroep uitgevoerd, en is daarmee een 

een instrument om de maatschappij en het centrum met elkaar te verbinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Even voorstellen: mijn naam is Hub. Gielissen. 
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Sinds enkele maanden ben ik in contact met MDKL. Ik ben dan wel geen ‘militair veteraan’, de 
doelgroep waarop MDKL zich met name richt, maar eerder een ‘humanitair veteraan’. Het grootste 
gedeelte van mijn loopbaan heb ik doorgebracht in ontwikkelingslanden en de laatste jaren vooral 

in zogenaamde post-conflict landen, zoals Georgië, Afghanistan, Kosovo, Bosnië, Rwanda, Tsjaad 
en de Oekraïne Ik werkte er in internationale teams in programma’s gericht op het versterken van 
lokale organisaties en overheden wat in de vaktaal ook wel ‘capacity development’ wordt 

genoemd.  
 
Vanuit mijn ervaring in conflictgebieden en organisatieontwikkeling raakte in met Eric den Hertog 

in gesprek over het reilen en zeilen van MDKL. Zo ben ik momenteel betrokken bij het opzetten en 
uitvoeren van een terugblik op de doelstelling en het functioneren van MDKL om vandaaruit 
leerpunten te verzamelen die kunnen worden gebruikt bij het ontwikkelen van het toekomstige 

ondernemingsplan. Vanaf komende maand januari zal daarmee een begin worden gemaakt.  
 
Ik zie MDKL-Nederland dan ook als een lerende organisatie. Er wordt kritisch gekeken naar de 

wijze waarop bestuur, directie en medewerkers hun voornemens t.b.v. veteranen gestalte 
proberen te geven. Dat zal gebeuren met de mensen uit al de eigen geledingen; ook zal er 
geluisterd worden naar de externe partnerorganisaties om te zien wat hun ervaringen zijn in de 

samenwerking met MDKL.  
 
Je zou MDKL kunnen beschouwen als een voertuig. De voorgenomen terugblik en planning is dan 

als een operatie om de organisatie in goede conditie te houden. De tocht op de weg naar het 
hoofddoel kan dan nog beter worden uitgevoerd: het leveren van een bijdrage aan het welzijn van 
veteranen. 

 
Persoonlijk vind ik het vanuit mijn ervaring en professionele achtergrond een uitdaging om aan dit 
proces bij MDKL te kunnen meewerken. 

 
Hub. Gielissen 
Beek 

 

 

 

 
  
Bijlagen: 
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Vragenlijst evaluatie pilotproject “presentie in de 0-de lijns VOC vanuit het LZV”  
 
Inleiding  

Het LZV onderkent het belang en de waarde van de nuldelijns ondersteuning. De Dienst Geestelijke Verzorging 
Defensie (DGV) levert binnen het LZV een nuldelijns aanbod, en de Basis en Dienstencentrum 
Bedrijfsmaatschappelijk werk (DC BMW) eerstelijns aanbod. Deze instellingen van het LZV hebben mogelijkheden om 
de nuldelijns initiatieven te ondersteunen, en daar waar nodig outreachend zorg aan te bieden.  
 
De afspraak die is gemaakt ten aanzien van de presentie in de nulde lijn:  

DC BMW, DGV en de Basis verzorgen, in een onderlinge afstemming op hoofdlijnen, presentie op verschillende 
veteranenontmoetingscentra verspreid over het hele land. Een aantal ontmoetingscentra hebben een gezamenlijke 
intentieverklaring ondertekend en zijn verenigd in het Veteranen OntmoetingsCentra (VOC), waarin de scheiding van 
taken tussen het nuldelijns initiatief en de professionele hulpverlening wordt gewaarborgd. Daarnaast zijn de geestelijk 
verzorgers en (bedrijfs)maatschappelijk werkers present bij de meest uiteenlopende initiatieven rondom veteranen en 
hun systeem. Men is daar waar de veteranen zijn. Voor DGV en DC BMW kan dit ook op kazernes, op oefeningen en 
tijdens uitzendingen zijn. Deze organisaties treden in principe geüniformeerd op. Inzet is het bieden van informatie en 
advies over de hulpverlening specifieke diensten voor veteranen uit dienst door de Basis, DC BMW en DGV, maar 
ook over het ketenzorg systeem van het LZV. Uitgangspunten zijn het laagdrempelige aanbod, het creëren van een 
vertrouwensrelatie om waar nodig doorgeleiding naar professionele hulpverlening te waarborgen. Kernwoorden zijn 
presentie, professionaliteit, afstemming, het bouwen van vertrouwen.  
 
De taak van de medewerkers die bijdragen aan presentie:  

Ondersteuning die DGV, DCBMW en De Basis, op basis van de eigen instellingssignatuur, positie en beschikbare 
middelen, kunnen bieden: - presentie en laagdrempelige benadering, initieel gericht op de ondersteuning van de 
nuldelijnshelper - informatiebron voor de hierboven genoemde partijen; - ontwikkelen van kennis en vaardigheden: 
training en scholing; - richtlijnen en hulp voor verwijzing naar professionele hulp; - bieden van informatie door hand-
outs, richtlijnen, verwijzingen naar website; - ondersteuning ter plaatse, of via telefoon en mail: vraagbaak. In principe 
wordt er bij immateriële hulpvragen altijd doorverwezen naar het Veteranenloket en is de ondersteuning vanuit het 
LZV vooral gericht op advisering van nuldelijnshelper hoe om te gaan met (het probleem van) de hulpvragende 
veteraan/relatie.  
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Doel van deze evaluatie vragenlijst:  

In het kader van de evaluatie van het pilotproject “presentie in de 0-lijns veteranen initiatieven” worden de bevindingen 
in het pilotproject van zowel de medewerkers van het DCBMW, Stichting de Basis en de DGV als de vijf bezochte 
VOC medewerkers geanonimiseerd verzameld.  
Het evaluatierapport dat zal worden opgemaakt als resultaat van deze evaluatie vormt de basis voor besluitvorming 
ten aanzien van het vervolg dat gegeven wordt aan de verbinding tussen het LZV en de Nulde lijn.  
 
Evaluatie vragen:  

1. Hoe heeft uw VOC de presentie van de DGV’er / DCBMW-er / MW-er van de Basis ervaren?  

2. Welke medewerkers zijn bij uw VOC geweest?  

3. Hoe heeft u de frequentie van de aanwezigheid ervaren?  

4. Hoe heeft u de bereikbaarheid van de medewerker ervaren?  

5. Heeft u zelf wel eens contact opgenomen met een medewerker van DGV, DCBMW of de Basis met het verzoek om 
bij u langs te komen? Zo ja, werd daar gehoor aan gegeven?  

6. Werd de komst van de medewerker (altijd) van tevoren aangekondigd?  

7. Hoe hebben de veteranen die uw VOC bezoeken de presentie gewaardeerd?  

8. Wat was positief?  

9. Waarover was u / waren de VOC bezoekers minder tevreden?  

10. Wat zou er verbeterd kunnen worden?  
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De onderstaande informatie is verzonden om op te nemen in de Digitale-Sociale-Kaart.nl. 

Aanmelden organisatiegegevens Digitale-Sociale-Kaart.nl. 

Organisatie: Stichting MDKL-Nederland  

Afdeling: 
 

Adres: Hellebroek 37  

Postadres: 
 

Postcode: 6361AA  

Plaats: Nuth  

Telefoon: 06-22559114  

Fax: 
 

E-mail: info@mdkl.nl  

Internetadres: www.mdkl.nl  

Contactpersoon vragenlijst: E. den Hertog  

Functie: directeur algemeen  

Contactpersoon Organisatie: E. den Hertog  

Functie: directeur algemeen  

E-mail: hertog2@xs4all.nl  

Telefoon: 06-22559114  

 

1- Doelstelling: 

Ondersteuning bieden en dienstverlenend aan een ieder welke direct of indirect met 

defensie te maken heeft (gehad), in het sociaal-maatschappelijk perspectief. Het geven van 

voorlichting, advies en ondersteuning/begeleiding op basis van mantelzorg (0e lijn.  

 

2- Doelgroepen: 

post actieve, actieve, dienstslachtoffers, veteranen, overig geüniformeerde (politie, 

brandweer, hulpverleners) en hun directe partners of omgeving.  

 

3- Activiteiten: 

exploitatie huiskamer, geven van advies, ontspannende activiteiten, 

activering/reactivering, cursus/training collega mantelzorgers, bemiddeling en begeleiding 

naar de professionele hulpverlening, ambulante ondersteuning, verzorgen van 

post/briefadressen, vertrouwensfunctie, 24 uur bereikbaarheidsdienst  

 

4- Locaties: 

Vestiging Nuth: Hellebroek 37 6361 AA Nuth vestiging Tilburg: Professor Lorenzstraat 

12 5021 NS Tilburg vestiging Hank: In t Rietwerf 32 4273 CG Hank vestiging Vught: 

Reutsedijk 7 5264 PC Vught vestiging Beilen: t Spiek 78 9411 KZ Beilen voor alle 

vestigingen geldt het centraal nummer: 06-22559114  

 

5- Werkgebied: 

provincie Zeeland/Brabant West: ambulante dienstverlening Provincie Brabant: Hank, 
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Tilburg, provincie Limburg: Nuth provincie Groningen: Beilen  

 

6- Trefwoorden: 

Inloopvoorziening  

 

Aangemelde dienst, activiteit, programma of project 

Dienst e.d. 

Maatschappelijke Dienstverlening & Kameraadschap Legereenheden  

Doel 

Hoofddoel is het aanbieden van een veilige plek in huiskamerstijl welke herkenning biedt 

aan de doelgroep, waar vanuit ervaringsdeskundigheid begrip is voor situaties.  

Toelichting 

Tijdens de openingstijden vrije inloop voor de doelgroep. daarnaast 24 uurs 

bereikbaarheidsdienst via telefoon 06-22559114  

Contactpersoon E. Den Hertog  

Telefoon 06-22559114  

E-mail info@mdkl.nl  

Voor wie 
 

Vrouwen ja  

Mannen ja  

Autochtonen ja  

Allochtonen ja  

Minimum leeftijd 10  

Maximum leeftijd 100  

Voor iedereen ja  

Kinderen 
 

Jongeren 
 

Volwassenen 
 

Ouderen 
 

Herintreders 
 

Langdurig werkzoekenden 
 

Schoolverlaters 
 

Allochtonen 
 

Arbeidsgehandicapten 
 

Lich. beperking 
 

Verst. beperking 
 

Slachtoffers van geweld 
 

Psychosociale probl. 
 

Verslaafden 
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Daklozen 
 

Justitieklanten 
 

Werkgebied 
 

Wijken 
 

Gemeenten 
 

Regio 
 

Nederland ja  

Categorie-

indeling   

Dagbesteding en 

activering  
ja  

Te weten 
 

verschillende activeringsmogelijkheden aanwezig, van werkplaats en 

technisch onderhoud, educatieve programma's, tot hobby activiteiten en 

ontspanning.  

Hobby of vrije 

tijd  
ja  

Te weten 
 
regelmatig aanbieden van hobby en vrije tijd bestedende activiteiten  

Hulpverlening 
 
ja  

Te weten 
 

verschillende professionele disciplines zijn regelmatig aanwezig op de 

voorzieningen, daarnaast op basis van ervaringsdeskundigheid binnen 

het bereik van de mantelzorg verstrekken van informatie en advies.  

Onderzoek en 

advies  
ja  

Te weten 
 

individuele vraagstelling en gesprekken worden op basis van 

ervaringsdeskundigheid welke vallen binnen de kaders van mantelzorg 

verstrekt, begeleid en ondersteund. het persoonlijk functioneren van de 

vrager staat daarbij centraal.  

Persoonlijke 

ontplooiing  
ja  

Te weten 
 

alle activerende programma's worden op de behoefte van de bezoeker 

geënt, rekening houdend met de mogelijkheden en onmogelijkheden 

van de bezoeker. programma's zijn individueel en worden afgestemd op 

behoefte. de bezoeker/deelnemer staat centraal en behoud de regie.  

Opleiding 
 
nee  

Te weten 
  

Oriëntatie naar 

werk  
nee  

Te weten 
  

Intensieve 

begeleiding  
ja  

Te weten 
 

de programma's waar de stichting in voorziet voor haar doelgroep zijn 

geënt op basis van de visie dat het succes afhankelijk is van de 

persoonlijke afstemming op individuele behoefte.  
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Deelname criteria 
  

Werkloosheidsduur 
 
is geen criterium  

Te weten 
  

Taalvaardigheid 
 
is geen criterium  

Te weten 
  

Minimale opleiding 
 
is geen criterium  

Te weten 
  

Gewenste motivatie 
 
is criterium  

Te weten 
 
de bezoeker moet zelf willen of het nut ervan inzien.  

Persoonlijke beperkingen 
 
is geen criterium  

Te weten 
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Beschouwing bij jaarverslag MDKL-Nederland “Van continuïteit naar duurzaamheid” 
De Stichting MDKL Nederland is net als de overige aangesloten Veteranenontmoetingscentra in het 
samenwerkingsverband V.O.C. autonoom in zijn handelen. Dit geldt natuurlijk ook voor de buiten dit 
samenwerkingsverband opererende veteranenontmoetingscentra of inloophuizen. 
 Het jaarverslag van de Stichting MDKL NL getuigt van deze autonomie  en, tevens van de groei welke de 
Stichting de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Autonomie is een mooi goed om te bezitten, maar kan ook 
leiden tot een kokerview. Deels wordt dit binnen de Stichting opgelost door het werken met meerdere 
sublocaties en beheerders in Nederland, thans 4 locaties en 1 mobiele post.  Deels wordt dit voorkomen door 
vanaf het begin betrokken te zijn bij de nuldelijn (aftrap oktober 2010) en lid te zijn van de Samenwerkende 
V.O.C. onder het project Nuldelijnsondersteuning (NOS). Het jaarverslag van de Stichting MDKL NL zou niet 
compleet zijn zonder stil te staan bij bovenstaande zaken.  Ik trek hierbij de grens wat ruimer naar het 
samenwerkingsverband waar de Stichting MDKL deel van uitmaakt. 
 
NOS, nuldelijn en samenwerkende V.O.C. 
Vanaf 2013 worden alle V.O.C. in het samenwerkingsverband financieel gesubsidieerd door het fonds voor 
vrede, veiligheid en veteranenzorg (vfonds).  Onze activiteiten worden derhalve mede mogelijk gemaakt door 
het vfonds met middelen uit de Nationale Postcode Loterij en de BankGiro Loterij. Stichting MDKL bevee lt 
daarom de  deelname aan deze loterijen aan. De samenwerking met het vfonds is voortreffelijk, indien er bv 
zaken nodig zijn voor evenementen wordt het zelfs bezorgd op locatie.  
Deze subsidie heeft na ruim 2 jaar de volgende ingrijpende consequenties gehad: 
-Alle V.O.C. vanaf de startlijn 2013 bestaan nog en leren welke bedrijfsvoeringmaatregelen genomen kunnen 
worden om zo zelfstandig mogelijk te worden. Nieuwe V.O.C.’s kunnen toetreden. Stichting MDKL heeft vanaf 
het begin stelselmatig laten zien hoe met kleine projecten, zoals onder andere de eigen web shop “veterans 
finest”, inzet van EHBO post “Mad Medic” en inzet van eigen werkplaats onder de vlag van “repair -day”, als ook 
verhuur van o.a. tentenmateriaal en overige hardware, inkomsten t.b.v. de stichting kunnen worden 
gegenereerd. Ook de inzet op het Malieveld gedurende de NLVD dagevenement is een voorbeeld van activering 
en organiseren van de eigen bedrijfsvoering. 
-Op elk samenwerkend V.O.C. zijn thans geschoolde nuldelijnsondersteuners actief. Outreachende 
ondersteuning aan veteranen door (in het project opgeleide) nuldelijnshelpers vindt plaats, mensen worden uit 
hun sociaal isolement gehaald en gereactiveerd op de ontmoetingscentra. 
-Er is sprake van een convenantstructuur, intentieverklaring naar de zorg, intensieve samenwerking met het 
veteranenloket, klachtenprocedure en verregaande samenwerking met het Veteranenplatform (Vp).  
-Kwartaalverantwoording wordt afgelegd over oa bezoekers aantallen. 
-Websites en locaties zijn voorzien van een footprint (logo, afbeeldingen, brochures en dergelijke) van het 
vfonds, de sociale kaart veteranen (disk-v), verwijzingen naar alle relevante spelers. Er is een centrale digitale 
voordeur (www.veteranenontmoetingscentra.nl) en er wordt gewerkt aan het opzetten van een stichting 
Samenwerkende V.O.C., eigen bestuur en rekeningnummer. 
-De training V.O.C. “Veteranenhelper” wordt gefinancierd vanuit de subsidie vfonds en het project NOS en 
vormt een specifieke aanvulling op de training nuldelijnshelper van de NOS. De V.O.C. training is specifiek 
bedoeld voor vrijwilligers die langdurig en frequent in contact zijn met de doelgroep en gericht op het lang 
kunnen  “volhouden” (copingsgedrag) van de schaarse vrijwilligers in veteranenland. De V.O.C. training is 
opgezet en ontwikkeld door de Stichting MDKL-Nederland en wordt door 2 externe trainers verzorgd. 
-Bedrijfsplan, jaarverslag en financiële overzichten zullen in 2015 verder worden aangescherpt. Dit is ook het 
(voorziene) laatste jaar van subsidie door (enkel) het vfonds via het project NOS. De afspraken over deze 
plannen zijn reeds gemaakt in 2013, aan het begin van het NOS. De Stichting MDKL hanteert al vanaf 2011 een 
jaarverslag en beschikt over een meerjaren missie, visie en doelstellingen. 
Zaken die nog voor verbetering vatbaar zijn: 
-Onder het principe één voor allen, allen voor één zou gekeken worden naar onderlinge hulp en ondersteuning. 
Hier is nog veel in te bereiken. De financieel zwakkere V.O.C. worden op dit moment nog niet extra 
ondersteund door de financieel sterkere V.O.C. omdat er geen zicht is op stappen die gezet worden ter 
verbetering van de situatie. Stichting MDKL-Nederland heeft bv al sinds 2013 de coaching van huidige leden aan 
tafel gedaan en thans nog de coaching van Stichting De Molenhoeve. Ook hier neemt de Stichting MDKL-
Nederland haar voortrekkersrol. Ook het werken met 3 kleinere sublocaties biedt veel kennis en 
ervaringsgegevens. 

http://www.veteranenontmoetingscentra.nl/
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-Op het gebied van communicatie wordt het v-fonds, de disk-v (www.disk-veteranen.nl (Op de Digitale Sociale 
Kaart Veteranen staan organisaties die zich inzetten voor erkenning, waardering, nuldelijn ondersteuning en 
zorg voor veteranen en hun relaties.)) en de NOS nog te weinig benoemd in de media uitingen. Onderlinge 
afstemming lijkt hier verder nodig. Communicatie op sociale media is door de Stichting MDKL uitgebannen, deze 
media vallen niet binnen de door ons in het communicatieprotocol van de stichting vastgestelde 
communicatiekanalen en er is nauwelijks grip op wat daar allemaal gebeurt. De samenwerkende V.O.C. hebben 
per vestiging 1 coördinator in de disk-v. De rol van de coördinator kan worden versterkt, de projectleider NOS 
heeft hier voor 2015 een plan op geschreven. 
-Bestuurlijke en bedrijfsmatige aspecten zijn en blijven binnen de Samenwerkende V.O.C. een punt van zorg. 
Een enkel V.O.C. zou zonder de subsidie van het v-fonds min of meer zelfstandig verder kunnen, maar het gros 
kan niet zonder een structurele subsidie. De borging van deze subsidie moet aan de orde komen in 2015. 
-Het kwartaaloverleg van de samenwerkende V.O.C. wordt teveel gedomineerd door financiën waardoor 
kwaliteitsimpulsen uitblijven. De structurele subsidie op basis van instandhouding V.O.C.(openingsuren) kan 
hierin weer verandering brengen. Overleg over voorwaarden is een absolute pre zodat hier geen onnodige tijd 
of emoties verloren gaan. Deels aanhouden van de subsidie v-fonds is aan te bevelen in verband met de huidige 
afspraken en footprint onder het project NOS. 
-Borging na 2015. Indien de huidige subsidie aan het project NOS in zijn geheel komt te vervallen, bestaat het 
risico dat alle moeite en inzet en vooral, al het opgebouwde over de jaren 2013 t/m 2015 niet kan worden 
gecontinueerd. Daarmee zou de doelgroep, de samenwerking tussen de professionele instanties en de 
“nuldelijn” in gevaar komen. De Stichting MDKL-NL is van mening dat de Samenwerkende V.O.C. als het project 
NOS bewezen hebben om gecontinueerd te worden en structureel gesubsidieerd dienen te worden op 
instandhouding.  
 
Vp/Vi 
Bestuur Vereniging Veteranenplatform heeft in 2014 het voortouw genomen om op de locaties ECHO’S Home 
HBS vergaderingen te plannen. Hiermee wordt aan de aangesloten leden het voorbeeld gegeven welke 
mogelijkheden er zijn om als veteranenverband bij elkaar te komen. De ECHOS Homes HBS staan bv ook 
genoemd in de Raamregeling reüniefaciliteiten (RRF). De Vz Samenwerkende V.O.C. is deelnemer aan het in de 
algemene bestuursvergaderingen van het Vp en zal in het voorjaar buitengewoon lidmaatschap van de (dan) 
Stichting Samenwerkende V.O.C. aanvragen. Vp en V.O.C. werken sinds 2013 in toenemende mate samen.   
De Stichting Veteraneninstituut en de V.O.C. onderhouden goede banden. Zeker nu via de NOS de relatie met 
het veteranenloket formeel vorm gekregen heeft. Concluderend kan ik zeggen dat de samenwerkende V.O.C. 
een duidelijk gedefinieerde gesprekspartner geworden in het veteranenlandschap.  
 

http://www.disk-veteranen.nl/

