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Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag van stichting MDKL over het jaar 2011. Het jaar stond in het teken van 

verdieping van de organisatie. Om dit te bereiken heeft het stichtingsbestuur besloten aan te sturen 

op een consoliderend jaar. 

Onze inloopvoorziening heeft een metamorfose ondergaan, waardoor deze efficiënter wordt benut. 

In het kader van uitbreiding is aan onze collectie een display met vitrine toegevoegd welke handelt 

over de politie. Ook heeft de stichting werk gemaakt om zich meer in te zetten voor de partners van 

onze doelgroep, en zo heeft de stichting maandelijks een partnercontactavond georganiseerd welke 

aardig constant werd bezocht.  

Het bestuur heeft gedurende het jaar alle partners (exclusief Curaçao) binnen het werkverband van 

de gedefinieerde ontmoetingscentra bezocht, en getracht op basis van overeenstemming en 

afstemming met hen samen te werken. Een bijzondere vorm hiervan is de gezamenlijke  manifestatie 

van de veteranen ontmoetingscentra tijdens de NLVD. Daarnaast heeft de stichting enkele 

dienstverlenende activiteiten weten te ontplooien t.b.v. eerste lijn LZV partners, waaronder onder 

andere Mondriaanzorg groep en DCBMW. Ook heeft stichting MDKL conform het gestelde doel voor 

2012 zich namens de veteranen ontmoetingscentra weten te presenteren tijdens de Landmacht 

dagen te Oirschot. Er werden klinische lessen verzorgd op verzoek van een hospice en een 

verzorgingshuis  in Brunssum over oorlogstrauma en hoe men hiermee overweg kan. Daarnaast heeft 

het bestuur een cursus ontwikkeld over dienst verlenen binnen onze eigen stichting. 

Een andere belangrijke zaak is dat stichting MDKL hard heeft gewerkt aan het gestelde doel om in 

2012 voor tenminste voor 35% in haar eigen financiële middelen te gaan voorzien. Hiervoor heeft 

stichting MDKL een aantal zaken gelanceerd, zoals het presenteren van Veterans-Finest (de cadeau 

shop van de stichting) tijdens manifestaties,  het deelnemen aan braderieën en markten waar 

overtollig materiaal te koop werd aangeboden,  het serieus exploiteren van onze werkplaats en het 

verhuren van materieel, even als het draaien van kinderfeesten en verhuur van onze EHBO ploeg. Dit 

alles inclusief het werven van sponsoren en het ontvangen van verschillende giften, maakt dat voor 

het lopende jaar 2012 de stichting voor tenminste 67% van haar exploitatiekosten zelfstandig heeft 

weten te dekken. Hiermee heeft de stichting in 2012 aangetoond dat langzamerhand ook de 

financiële kant van de organisatie wordt bijgetrokken, en is ze serieus op weg op basis van 

volwassenheid, naar stabiliteit.  

    

                                               Eric den Hertog 

                                               Voorzitter stichting MDKL 
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Overzicht activiteiten 2012 

In het onderstaande schema vindt u een overzicht van de activiteiten die stichting MDKL in het 

afgelopen jaar heeft gedraaid. 

Datum                                                  Activiteit                                             Plaats 

03-01-2012 Nieuwjaarsreceptie BOSS  MDKL Nuth 15 deelnemers 

14-01-2012 Nieuwjaarsreceptie MDKL MDKL Nuth 35 deelnemers 

11-01-2012 Thuisfrontavond vrouwen MDKL Nuth  7 deelnemers 

14-01-2012 Nieuwjaarsborrel oud mariniers Echterbosch 

07-02-2012 Soos BOSS kring Zuid MDKL Nuth 7 deelnemers 

08-02-2012 Thuisfrontavond vrouwen Bios Sittard 7 deelnemers  

02-02-2012 Werkbezoek Aasted-Madzen MDKL Nuth 

22-02-2012 Haringhappen  MDKL Nuth 11 deelnemers 

06-03-2012 Soos BOSS kring Zuid MDKL Nuth   6 deelnemers 

07-03-2012 Thuisfrontavond vrouwen MDKL Nuth  7 deelnemers 

10-03-2012 Cursus Herhaling vrijwilliger MDKL Nuth   6 deelnemers 

18-03-2012 Herdenking BOSS kring zuid MDKL Nuth 28 deelnemers 

03-04-2012 Soos BOSS kring Zuid MDKL Nuth  9 deelnemers 

04-04-2012 Thuisfrontavond vrouwen MDKL Nuth 8 deelnemers 

09-04-2012 Paasbrunch MDKL Nuth 59 deelnemers 

12-04-2012 Regimentsborrel BOSS Assen 

14-04-2012 Jaarvergadering BOSS MDKL Nuth 25 deelnemers 

15-04-2012 Motorgroep Blue Helmets MDKL Nuth 15 deelnemers 

20-04-2012 Scouting Brunssum  MDKL Nuth 33 deelnemers 

30-04-2012 Deelname koninginnenmarkt  Nuth 

01-05-2012 Soos BOSS kring Zuid MDKL Nuth 07 deelnemers 

03-05-2012 DIG uitreiking Maasbracht 

04-05-2012 Dodenherdenking  Brunssum 

05-05-2012 Bevrijdingsdag  

09-05-2012 Thuisfrontavond vrouwen MDKL Nuth 6 deelnemers 

11-05-2012 DIG uitreiking  Roermond 

12-05-2012 Open landmacht dagen Oirschot 

12-05-2012 Symposium vet. Voor de klas Doorn 

13-05-2012 Open landmacht dagen Oirschot 

14-05-2012 Dag van de verpleging Sevagram 300 bezoekers 

24-05-2012 Herhaling EHBO MDKL Nuth  3 deelnemers 

05-06-2012 Soos BOSS kring Zuid MDKL Nuth 6 deelnemers 

05-06-2012 Blue Helmets BBQ MDKL Nuth 11 deelnemers 

10-06-2012 MDKL ruimt OP! MDKL Nuth  

12-06-2012 MDKL tuinproject  Kasteel Vaesrade 3deelnemer 

13-06-2012 Thuisfrontavond vrouwen uitgevallen 

19-06-2012 MDKL tuinproject Kasteel Vaesrade  3deelnemer 

19-06-2012 Zijactief fietsavond MDKL Nuth 20 deelnemers 

22-06-2012 Kinderfeestje MDKL Nuth   9 deelnemers 

23-06-2012 Limburgse veteranen dag Roermond 

24-06-2012 Veteranen dag Beek Beek 55 deelnemers 

26-06-2012 Klinische les PTSS MDKL Nuth 23 deelnemers 

28-06-2012 Zomerfeest Mondriaan  Heerlen 
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29-06-2012 Pitstop MC Veterans MDKL Nuth 42 deelnemers 

30-06-2012 Landelijke veteranen dag Den Haag 

03-07-2012 Soos BOSS kring Zuid MDKL Nuth   7 deelnemers 

04-07-2012 Kinderfeestje MDKL Nuth 11 deelnemers 

11-07-2012 Thuisfrontavond vrouwen MDKL Nuth   6 deelnemers 

15-07-2012 EHBO zeswegen Heerlen 

26-07-2012 Sjommelmert Roermond Roermond 

28-07-2012 Kinderfeestje MDKL Nuth   5 deelnemers 

05-08-2012 MDKL 6-kamp Heeze          48 deelnemers 

07-08-2012 Soos BOSS kring Zuid MDKL Nuth  8 deelnemers 

08-08-2012 Thuisfrontavond vrouwen MDKL Nuth 10 deelnemers 

18-08-2012 Zomer barbecue MDKL Nuth 43 deelnemers 

14-08-2012 Opening MDKL Kruiningen MDKL Kruiningen 

18-08-2012 Music 4 Vets MDKL Nuth  7 deelnemers 

25-08-2012 Reünie MFO (ISB) MDKL Nuth   8 deelnemers 

01-09-2012 Natres BBQ MDKL Nuth 23 deelnemers 

01-09-2012 Nationale herdenking Indië Roermond 

02-09-2012 Historische optocht  Ransdaal      10 deelnemers 

09-09-2012 Open monumentendag MDKL Nuth    27 bezoekers 

05-09-2012 BOSS herdenkingsrit MDKL Nuth 10 deelnemers 

12-09-2012 Thuisfrontavond vrouwen MDKL Nuth   7 deelnemers 

15-09-2012 Vrijwilligers dag MDKL Overloon       6 deelnemers 

17-09-2012 Ondersteuning lezing Bosnie Beek             45 deelnemers 

21-09-2012 Vrijwilligers Campus Kerkrade    1700 leerlingen 

29-09-2012 Kinderfeest MDKL Nuth  8 deelnemers 

29-09-2012 Music 4 Vets MDKL Nuth 14 deelnemers 

02-10-2012 BOSS kring reunie MDKL Nuth 15 deelnemers 

07-10-2012 Mondriaan Run Heerlen 

07-10-2012 The taste of ‘44 Heerlen 

10-10-2012 Thuisfrontavond vrouwen MDKL Nuth 

11-10-2012 Bijeenkomst stage VMBO MDKL Nuth 18 deelnemers 

24-10-2012 ondernemerstreffen MDKL Nuth 15 deelnemers 

03-11-2012 Opening MDKL Beilen MDKL Beilen 

04-11-2012 Music 4 Vets  MDKL Nuth    58 bezoekers 

06-11-2012 Soos BOSS kring Zuid MDKL Nuth  8 deelnemers 

14-11-2012 Thuisfrontavond vrouwen MDKL Nuth 10 deelnemers 

04-12-2012 Soos BOSS kring Zuid MDKL Nuth 9 deelnemers 

10-12-2012 VOC avondwake VOC breed 

12-12-2012 Thuisfrontavond vrouwen MDKL Nuth 8 deelnemers 

26-12-2012 Kerst inn  MDKL Nuth 35 deelnemers 

 

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

OVERLEGVORMEN INTERN 2012 

14-01-2012 Vrijwilligersoverleg MDKL MDKL Nuth 

11-02-2012 Vrijwilligersoverleg MDKL MDKL Nuth 

10-03-2012 Vrijwilligersoverleg MDKL  uitgevallen 

14-04-2012 Vrijwilligersoverleg MDKL uitgevallen 
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05-05-2012 Vrijwilligersoverleg MDKL uitgevallen 

09-06-2012 Vrijwilligersoverleg MDKL MDKL Nuth 

14-07-2012 Vrijwilligersoverleg MDKL MDKL Nuth 

11-08-2012 Vrijwilligersoverleg MDKL uitgevallen 

14-08-2012 Managementoverleg MDKL MDKL Kruiningen 

07-09-2012 Managementoverleg MDKL MDKL Nuth 

08-09-2012 Vrijwilligersoverleg MDKL MDKL Nuth 

22-09-2012 Managementoverleg MDKL MDKL Den Bosch 

13-10-2012 Vrijwilligersoverleg MDKL MDKL Nuth 

26-10-2012 Managementoverleg MDKL MDKL Hank 

02-11-2012 Managementoverleg MDKL MDKL Kruiningen 

02-11-2012 Managementoverleg MDKL MDKL Vught 

03-11-2012 Managementoverleg MDKL MDKL Beilen 

10-11-2012 Vrijwilligersoverleg MDKL MDKL Nuth 

22-12-2012 Vrijwilligersoverleg MDKL MDKL Nuth 

 

OVERZICHT OVERLEGVORMEN/SYMPOSIA EXTERN 2012 

09-01-2012 Werkgroep BSN Doorn 

13-01-2012 Overleg Werkplein Heerlen 

26-01-2012 Overleg gemeente Beek MDKL Nuth 

13-02-2012 Overleg Frank Marcus Doorn 

15-03-2012 Overleg WOC Doorn 

15-03-2012 Werkgroep BSN Doorn 

26-03-2012 Overleg Open Monumenten 
Dagen 

Nuth 

03-04-2012 Overleg Open Monumenten 
Dagen 

Nuth 

06-04-2012 Overleg WOC Hilversum 

16-04-2012 Werkgroep BSN Doorn 

26-04-2012 Overleg NLVD Den Haag 

28-04-2012 Overleg CLASS dagen Oirschot 

12-05-2012 Symposium  Doorn 

08-06-2012 Overleg WOC Schaarsbergen 

07-05-2012 Werkbezoek VC bollenstreek MDKL 

15-05-2012 Gesprek burgemeester Goirle 

29-05-2012 Gesprek Evert Nijkamp MDKL  

30-05-2012 Afscheid Lkol de vd Schueren Amersfoort 

02-06-2012 Opening Werkbezoek Veendam 

02-06-2012 ECHO’s Werkbezoek  Havelte 

12-06-2012 Interview Lenny Koppert  MDKL Master project DCBMW 

23-06-2012 Mw Übachs Hospice Brunssum Voorber. Klinische les PTSS 

16-07-2012 Bestuur BOSS Zuid Reunie & dodenherdenking 

30-07-2012 Overleg Mondriaan Mondriaan Run 2012 

14-08-2012 Opening Dependance  Kruiningen 

27-08-2012 Overleg Open Monumenten 
Dagen 

Nuth 

31-08-2012 Overleg WOC MDKL 

26-10-2012 Opening Dependance Hank 
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29-10-2012 Conferentie onderwijs V-fonds Wageningen 

02-11-2012  Werkbezoek MDKL Vught Vught 

02-11-2012     Werkbezoek Molenhoeve Veendam 

03-11-2012 Opening Dependance Beilen 

05-11-2012 Overleg VNN MDKL 

16-11-2012 Overleg WOC Doorn 

 

Educatie/stages e.d. welke binnen het bereik van stichting MDKL vallen in 2012 

Sintermeertencollege 
Valkenburgerweg 219 

6419 AT Heerlen 

Dhr L. den Hertog 
HAVO/VWO 3e jaar 

(snuffel stage) 

04-04 t/m 05-04 2012 
(16 uur) 

Graaf Huyn College  
Jos Klijnenlaan 683  

6164 AP Geleen 

Dhr R. Steenman 
HAVO/VWO 3e jaar 

(maatschappelijke stage) 

13-04 12-05 13-05 19-05 
(30 uur) 

Scouting de Landgraaf 
Landgraaf 12 Brunssum 

33 scouts t/m 11 jaar 
(bewust dodenherdenking) 

 

20-04-2012  
(educatie) 

Basisschool Sint Aloysius 
Brusselsestraat 46 

6211 PG Maastricht 

44 leerlingen  t/m 12 jaar 
(WO II project) 

(educatie) 

Heemhof 
Semmelweisstraat 14 

6442 BH Brunssum 

(klinische les Trauma) 
25 vrijwilligers 

26-06-2012 
(educatie) 

MAS stage markt  
Kerkrade 

1700 VMBO leerlingen 
(Parkstad breed) 

21-09-2012 
(presentatie) 

Sintermeertencollege 
Valkenburgerweg 219 

6419 AT Heerlen 

Ashley Kuypaers 
HAVO/VWO 3e jaar 

(maatschappelijke stage) 

05-11-2012 – 14-03-2013 
(30 uur) 

Sintermeertencollege 
Valkenburgerweg 219 

6419 AT Heerlen 

Wesley van Veenen 
HAVO/VWO 3e jaar 

(maatschappelijke stage) 

05-11-2012 – 14-03-2013 
(30 uur) 

Sintermeertencollege 
Valkenburgerweg 219 

6419 AT Heerlen 

Bart Mulkens 
HAVO/VWO 3e jaar 

(maatschappelijke stage) 

05-11-2012 – 14-03-2013 
(30 uur) 

Sintermeertencollege 
Valkenburgerweg 219 

6419 AT Heerlen 

Ryan Retra 
HAVO/VWO 3e jaar 

(maatschappelijke stage) 

05-11-2012 – 14-03-2013 
(30 uur) 

Romboutscollege LVO 
Schoolstraat 16 Brunssum 

Maick Holtus 
LVO 3e jaar 

(maatschappelijke stage) 

05-11-2012 – 14-03-2013 
(30 uur) 

Romboutscollege LVO 
Schoolstraat 16 Brunssum 

 

Trevor Peppermans 
LVO 3e jaar 

(maatschappelijke stage) 

05-11-2012 – 14-03-2013 
(30 uur) 

Sintermeertencollege 
Valkenburgerweg 219 

6419 AT Heerlen 

Jimmy van de Wardt 
 

(maatschappelijke stage) 

05-11-2012 – 14-03-2013 
(30 uur) 
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In totaal zijn er binnen de stichting MDKL 256 uur aan stageplaatsen ingevuld door LVO en VWO 

studenten. 

Daarnaast werd er door de stichting MDKL in 2012 de cursus “veteranenvrijwilliger” verzorgd op het 

veteranenontmoetingscentrum De oude Stomp in Alphen aan de Rijn. Deze cursus werd door de 

stichting MDKL gratis aangeboden en werd gevolgd door 16 personen.  Cursusdata waren: 09-10, 16-

10, 23-10, 30-10, 06-11, 13-11 

Naam                         Bijzonderheden                        Organisatie   

Ronald Weeber  VCVP/VJV 
 

Greetje Eilander  
 

VCVP/VJV 
 

Jos Le Coq  MDKL Tilburg 
(beheerder) 

Sindy Raes GGZ west noord Brabant 
(maatschappelijk werk) 

MDKL ambulant 
(dienstverlener) 

Bart van Lier  MDKL Tilburg 
 

Lodewijk Grooters  VOCDB 
(bestuur) 

Lars Meyer  Veteranen Beverwijk 
 

 

Anjana de Wit 
 

 VOCDB 
(therapeute) 

Willem Hemerik 
 

 VOCDB 
 

Ton van de Graaf 
 

 VOCDB 
 

J. C. de Jager 
 

 VOCDB 
 

Jos Leenheer 
 

 VOCDB 
(bestuur) 

Helen Verschoor 
 

 VOCDB 

Wilma Bakker 
 

 
 

MDKL Tilburg 

Jos Schoeman  MDKL Kruiningen 
(beheerder) 

Joop Dijk  De Oude Stomp 
(bestuur) 
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Jaaroverzicht cijfers 2011 

In onderstaande diagrammen ziet u een overzicht van de inloop cijfers behaald in 2011.  

Maand                           Veteranen                 Dienstslachtoffers      Overig                         Totaal 

januari 77 2 42 121 

februari 119 1 56 176 

maart 95 1 95 191 

april 98 4 97 199 

mei 92 2 86 180 

juni 112 1 65 178 

juli 114 1 73 188 

augustus 166 2 151 319 

september 125 2 199 326 

oktober 148 2 158 308 

november 127 3 103 233 

december 98  98 196 

 

Totaal aantal bezoekers 2011 

Aantallen doorverwijzingen 2011: 

CAP            :3                                     Huisarts :2 

VDCBMW :2                                     ABP         :1 

De BASIS  :2                                                                       
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Onderstaande grafiek geeft de maandelijkse virtuele bezoekers van onze website zien over het jaar 

2011. 

 

website bezoekers 2011 

De meeste hits zijn geregistreerd op de volgende pagina’s: 

Fotoverslagen, contactgegevens, Materieel & collectie en gastenverblijf scoorden gemiddeld het 

hoogst. 

Daarop volgend, Inloopvoorziening, Evenementen & speciale activiteiten en info. 

Als minst bezocht werd de agenda geregistreerd. 
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Jaaroverzicht cijfers 2012 

In onderstaande diagrammen ziet u een overzicht van de inloop cijfers behaald in 2012. 

Overzicht aantallen bezoekers MDKL Nuth 2012 

  
Veteranen                       dienstslachtoffers          overig                             totaal 

 

 

Overzicht aantallen bezoekers MDKL Kruiningen 2012 

v.a. 14-08-2012 

Veteranen                           dienstslachtoffers              overig                                 totaal 

18  8 26                AUGUSTUS 

19  5 24               SEPTEMBER 

16  2 18                   OKTOBER 

12  4 16               NOVEMBER 

X X X       X 

 

 

Overzicht aantallen bezoekers MDKL Beilen 2012 

v.a. 03-11-2012 

Veteranen                           dienstslachtoffers              overig                                 totaal 

8  2    10            NOVEMBER 

          

 

138 2 121  261                 JANUARI             

98 4 91  193               FEBRUARI 

125 2 119  246                    MAART 

146 2 143  291                       APRIL 

85 2 365  453                          MEI 

168 4 148  320                         JUNI 

113  109  222                          JULI 

138 4 153  295             AUGUSTUS 

124 3 134  261            SEPTEMBER 

167 4 140  311                OKTOBER 

172 3 98  273            NOVEMBER 

104 3 93  200  DECEMBER 
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Overzicht bezoekers MDKL Vught 2012 

v.a. 01-10-2012 

Veteranen                           dienstslachtoffers              overig                                    totaal 

63 7 113 183                 OKTOBER 

52 6 80 138             NOVEMBER 

34 6 52  92                DECEMBER 

 

Overzicht bezoekers MDKL Hank 2012 

v.a. 26-10-2012 

Veteranen                           dienstslachtoffers              overig                                    totaal 

26  4 30                   OKTOBER 

9  1 10             NOVEMBER 

20  5 25                 DECEMBER 

 

Overzicht ambulante dienstverlening MDKL-Nederland 2012 

Totaal 

 

38                                                                        JANUARI 

41                                                                      FEBRUARI 

48                                                                           MAART 

39 APRIL 

47 MEI 

29 JUNI 

48 JULI 

48 AUGUSTUS 

47 SEPTEMBER 

48 OKTOBER 

49                                                                   NOVEMBER 

47  DECEMBER 
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Aantallen doorverwijzingen in 2012: 

CAP            :4                                          Huisarts :1 

VDCBMW :2                                          AMW      :1 

De BASIS  :1 

 

Bovenstaande gegevens maken duidelijk dat stichting MDKL een belangrijke rol vervult binnen de 

nulde lijn.  De stichting is in de ambulante sector verantwoordelijk voor 482 contacten op jaarbasis. 

Daarnaast is MDKL-Nederland met haar dependances verantwoordelijk voor 3583 bezoekers op 

jaarbasis.  

Stichting breed is MDKL-Nederland verantwoordelijk voor 4065 bezoekers/contacten op jaarbasis. 

Dit resulteert in een gemiddelde van ruim 338 bezoekers/contacten op maandbasis in het jaar 2012. 
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Onderstaande grafiek geeft de maandelijkse virtuele bezoekers van onze website zien over het jaar 

2012. 
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Website bezoekers 2012 

Omschrijving                                                  Aantallen               Tijdspad 

Fotoverslagen                                                   3187                v.a.   5-3-2012 
Veterans Finest                                                1506                 v.a. 29-2-2012   
Outdooractiviteiten & sponsoren                      926                 v.a. 24-2-2012 
 
                       } restauratie                              1103                 v.a. 24-2-2012                 
Prive collectie}onze voertuigen                       1450                 
                       } collectie                                  1356 
 
Verslagen & media                                          1953                 v.a. 24-2-2012 
Wie zijn wij                                                       3416                v.a. 24-2-2012 
Links                                                                 1459                 v.a. 24-2-2012 
Agenda                                                               342                 v.a.   9-5-2011 
Downloads                                                       3486                 v.a.   9-5-2011 
Welkom-homepage                                         2502                 v.a.   9-5-2011  
Contactgegevens(email)                                    900 
 
                    } Evenementen & activiteiten      2834 
                    } Educatie & recreatie                  1875 
Faciliteiten  }Gastenverblijf & opvang             2570 
                    }Advies & begeleiding                  2342 
                    }Activering                                    2562 
                    }Diensten & producten brochure 2559 
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Conclusie: 

Als we de gemeten bezoekersaantallen van 2011 en 2012 met elkaar vergelijken en plaatsen in een 

gemeenschappelijke diagram, dan zien we dat de lijndiagrammen van 2011 en 2012 nagenoeg 

hetzelfde patroon weergeven, en we zien tegelijkertijd een razende toename van bezoekers in 2012, 

hetgeen de groei van stichting MDKL onderbouwt. 
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Onderstaande grafiek geeft een combinatie weer van het website gedrag over 2011 en 2012 weer. 
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Uit feedback is naar voren gekomen dat de bezoeker van de website de website overzichtelijker vindt 

en dat er alle informatie snel te vinden is waarnaar men op zoek is. 
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Financieel overzicht stichting MDKL 2011    

 

Fondsen & giftenwerving 2012 

Stichting MDKL 

 

Datum:             Fonds/Relatie:                               Status: 

11-02-2012 Kon. Pit Pro Rege Toegekend 

€ 2.500,- 

08-04-2012 Kon. Pit Pro Rege Project 

€ 1.200,- 

04-2012 persoonlijk Gift 

€  350,- 

06-2012 Veteranen Instituut Gift 

€  200,- 

12-07-2012 Directeur Veteranen Instituut Toegekend uit BS Noodfonds 

€ 2.500,- 

08-2012 Frans Gijzel Stichting Heerlen Afgewezen 

€ 1.200,- 

Giften in natura 

DMO defensie PSU/PGU divers 

DCBMW defensie Banner VOC 

SVI  9 computers en 1 fax 

SVI DVD “gesneuveld” 

Inloophuis “de treffer” 2 sta tafels 

Inloophuis “de oude stomp” 1 camouflagenet 

Inloophuis “de veldpost” 1 etalagepop 

 

Overzicht inkomsten en uitgaven stichting MDKL over het jaar 2012: 

Uitgaven stichting MDKL                                                   Inkomsten stichting MDKL 

€ 25.873,27 € 17.557.50 

 

Uit bovenstaand blijkt dat de stichting een negatief saldo heeft van € 8.315.77 

Algemene opmerking: het negatieve saldo wordt volledig gedragen door de familie Den Hertog. 

Conclusie: stichting MDKL heeft op basis van eigen inspanning voor meer dan 67.8% in haar 

exploitatiekosten zelfstandig kunnen voorzien. 
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Maandverslagen over het jaar 2012 

Januari/februari 2012 

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 2012 toe. 

 
Vermeldenswaard zijn de bezoekersaantallen van 2011, maar liefst 2615 bezoekers welke gebruik hebben 
gemaakt van de inloopvoorziening van de stichting. Daarvan werden er 10 bezoekers doorgeleid naar de 
professionele zorg. Onze website werd in 2011 met 15659 hits bezocht. Verdere verdieping van aantallen en 
inzichten kunnen jullie lezen in het aankomend jaarverslag van de stichting. 
 
Om maar meteen met de deur in huis te vallen, Finy heeft een stukje geschreven over het kerstdiner. 
Onderstaand het ingezonden stuk: 

                  
Op vrijdag 30 december 2011 werd de stichting MDKL bezocht door L1-TV, welk een tv reportage maakte over 
de stichting, met als insteek de doorgroei naar een landelijk dekkend netwerk van veteranencentra. Daarnaast 
werd de veteranen pin-up verjaardag kalender ook even onder de aandacht gebracht. Het resultaat werd op de 
televisie uitgestraald op 02 januari 2012. Tevens was deze dag het radio-interview vanaf 12.00 uur te beluisteren 
bij L1-radio.   
 
Op 03 januari was de BOSS kring zuid weer bij ons te gast. Tijdens deze goed bezochte bijeenkomst werd 
binnen de kring de nieuwjaarsreceptie gehouden. Er waren 15 deelnemers. Onder het genot van hapjes en 
drankjes werd gezelligheid met een hoofdletter geschreven. 
 
Met de BOSS kring zuid is afgesproken dat de stichting MDKL een vaste rubriek krijgt in het maandelijkse info 
blad van de kring. 
 
Veteranenstichting Amsterdam heeft ons gesponsord met het laten maken van 100 stuks MDKL stickers. 
Daarnaast heeft Roy Schonewille een sponsor gevonden voor nog eens 50 stuks. De stickers worden als bron 
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van  inkomsten aan geïnteresseerden verkocht voor de prijs van € 1,50 onder het motto: steun de stichting, koop 
een sticker! Hartelijk dank aan Veteranenstichting Amsterdam en Roy. 
 
De kalender verkoop gaat gestaag verder, op dit moment komen er nog steeds gemiddeld een 3-5 bestellingen 
per dag binnen. Inschatting is dat dit naar aanleiding van de vele mediamomenten is welke de kalender uitvoerig 
onder de aandacht hebben gebracht. 
 
Ons computer systeem heeft een fikse virusinfectie opgelopen waardoor het voor de stichting momenteel 
onmogelijk is met de computers verbinding te maken met het internet. Onze ervaringsdeskundige Fred Oostdam 
heeft aangegeven deze problemen binnenkort voor de stichting op te lossen. Jos zal de computers opschonen en 
op nieuw installeren zodat we in 2012 probleemloos digitaal kunnen blijven werken. Hiervoor heeft de stichting 
een externe harde schijf aangeschaft, zodat alle gegevens m.b.t. de stichting geen risico meer lopen bij een 
crash van het computersysteem. 
 
Er is een start gemaakt met het opruimen van onze werkplaats, zodat deze zodra hij gereed is, weer inzetbaar is 
ten gunste van de stichting. Vanaf dat moment gaat de stichting een bijdrage vragen voor het gebruik van 
gereedschap en brug. Op deze manier tracht het bestuur invulling te geven aan het genereren van financiële 
middelen t.b.v. de stichting.  
 
In het landelijk perspectief heeft er een verandering plaatsgevonden. Stichting Veteranen Noord Nederland heeft 
te kennen gegeven dat ze geen samenwerkingsverbanden aangaan en hun eigen koers gaan aanlopen. Dit 
houdt in dat zij niet meer in het landelijk werkverband zitten. Daarnaast heeft de veteranenvereniging uit Curaçao 
de intentieverklaring getekend, en zijn daarmee aangesloten binnen het collectief landelijk werkverband van VOC 
(veteranenontmoetingscentra). Stichting MDKL en stichting veteranen Amsterdam hebben het dringend advies 
aan de voorzitter van de VOC gegeven, het jaar 2012 niet verder te gebruiken voor doorontwikkeling, maar dit 
jaar te besteden aan het consolideren en het aangaan van onderlinge werkverbanden van de bij de VOC 
aangesloten deelnemende organisaties. Dit advies werd door de voorzitter met ons gedeeld en dit voorstel wordt 
ten uitvoer gebracht. Even een adempauze is meer dan welkom en zelfs noodzakelijk. 
 
Op 14 januari hebben we onze eerste vrijwilligersoverleg gehouden. Er werd teruggekeken op 2011 en het beleid 
welke het bestuur voor ogen heeft in 2012 werd bespreekbaar gemaakt. De belangrijkste afspraken op een rijtje: 
 

 Vrijwilligers die niet actief of onregelmatig present zijn op de stichting, nemen niet meer deel aan het 
vrijwilligersoverleg. Het vrijwilligersoverleg zal in de toekomst enkel een werkoverleg worden waarbinnen 
met elkaar maandelijks wordt geëvalueerd, planningen gemaakt worden voor de komende periode, en 
ervaringen met elkaar worden uitgewisseld. Dit alles heeft betrekking op de daadwerkelijke uitvoering 
van het takenpakket van de actieve vrijwilligers. De overige (niet actieve) vrijwilligers en de vrienden van 
de stichting worden maandelijks op de hoogte gehouden via het vrijwilligersbulletin, en benaderd voor 
hand en spandiensten op het moment dat dit nodig blijkt. 

 2012 is voor de stichting het jaar van stabiliseren, wat inhoudt dat we in principe onze 
stichtingsontwikkelingen zo veel als mogelijk beperken en de kwaliteit van ons dienstverlenend aanbod 
proberen te handhaven. Daarnaast heeft de stichting zichzelf de opdracht gegeven tenminste voor 25% 
van de gemaakte onkosten in 2012 zelfstandig te dragen. Voorbeelden hiervoor zijn: het stellen van een 
uurtarief voor gebruik werkplaats, het verder ontwikkelen van onze shopartikelen (veterans finest) en het 
actief op zoek gaan naar sponsoren en donateurs. 

 Bestellingen die gedaan worden via de stichting lopen enkel en alleen door tussenkomst van de 
voorzitter, dit omdat de stichting ook de garagekorting krijgt op onderdelen of verf. Dit houdt in dat als je 
iets nodig hebt, dit bij de voorzitter aangeeft, deze doet de prijs opvraag, bij akkoord betaal je aan de 
voorzitter en pas dan bestelt de voorzitter het gevraagde artikel. 

 Vanaf heden is er een vrijwilliger van dienst die de bezoekers voorziet van koffie, thee of frisdranken. De 
vrijwilliger van dienst is er verantwoordelijk voor dat bezoekers betalen voor hun consumptie, á € 0,50. 
Indien de vrijwilliger van dienst vind dat hiervan afgeweken dient te worden, wordt dit overlegd met de 
voorzitter van de stichting. 
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Vanaf nu hebben we er een vrijwilliger bij, Dirk Jan. Hij wordt voor de duur van een maand gekoppeld aan Wim 
om ingewerkt te raken, en zal daarna zelfstandig als vrijwilliger onze gelederen versterken. Van harte welkom 
Dirk Jan! 
 
Onze nieuwjaarsreceptie, welke we gehouden hebben op 14 januari was een succes, er waren maar liefst 36 
deelnemers. Een mooie en geslaagde middag! 
 
Ook de contactavonden voor partners van veteranen loopt erg lekker, inmiddels zijn er weer twee nieuwe 
gezichten bijgekomen. Voor informatie is het belangrijk regelmatig onze website in de gaten te houden. 
 
Op donderdag 02 februari is er een werkbezoek geweest op onze locatie door Ine Aasted-Matzen, lid van de 2e 
kamer CDA. Op dit moment wordt er gekeken of stichting MDKL in samenwerking met de stichting Humanitas 
een zomer camp kan draaien voor kinderen van PTSS ouders. Het voorstel is dit verder te onderzoeken en de 
koppeling te maken met het VI en defensie, zodat er een hecht samenwerkingsverband ontstaat met een 
maximum aan rendement voor de doelgroep. Als er ontwikkelingen zijn in die richting zullen we jullie verder op de 
hoogte brengen. Ook Lidwina onze GV-ster was deze dag aanwezig op de stichting. 
 
Vrijdag 03 februari mochten we Erik Kuiper (VI veteranen voor de klas) op onze locatie ontvangen. Er is met het 
bestuur gesproken over invulling van een stuk educatie in de regio Limburg. Het idee is dat stichting MDKL het 
aanspreekpunt wordt voor het project veteranen voor de klas, en krijgt vanuit dit project ook de verantwoording 
voor het ten uitvoer brengen en de planning. De ervaringsdeskundigen krijgen hiervoor een korte cursus, welke 
op locatie verzorgd wordt door Erik Kuiper. Meer info volgt spoedig. 
 
Het bestuur heeft het sociaal jaarverslag van de stichting over het jaar 2011 afgesloten, het is een heus boekwerk 
geworden welke inzicht geeft in het reilen en zeilen van de stichting in 2011. Dit document wordt bijgevoegd in 
het kwaliteitshandboek van de stichting. Alle vrienden, en vrijwilligers van de stichting krijgen hiervan een digitale 
versie aangereikt via de webmaster. Voor degenen die niet beschikken over een computer zal het bestuur een 
papieren versie beschikbaar stellen. 
 
Op 07 februari heeft de BOSS kring Zuid weer haar soosactiviteit binnen stichting MDKL gehouden. Ondanks het 
uiterst koude en barre weer was de opkomst best goed, er waren 7 deelnemers. De BOSS heeft ons een 
Klewang uit Atjeh en een kris geschonken ter uitbreiding van onze collectie. We danken de schenker hier hartelijk 
voor. 
 
Woensdag 08 februari was het dan weer zover, thuisfrontavond voor partners van veteranen. Deze keer zijn ze 
met een clubje van 7 naar de bioscoop geweest, het was een gezellige avond.  
 
Het bestuur van de stichting is bezocht door een reporter van koninklijke Pit Pro Rege, weke een artikel schrijft in 
hun krantje. Hiervoor zijn ook twee bezoekers telefonisch geïnterviewd. We wachten met spanning het artikel af. 
 
Op dit moment is het definitief dat we aanwezig zullen zijn tijdens de Landmacht dagen in Oirschot. We staan 
daar met een opstelling van twee tenten, welke ingericht zullen zijn als huiskamer en promotietent. Tijdens deze 
manifestatie zal ook “de Veldpost” uit Amsterdam onze stand versterken. Wat vragen we van onze vrijwilligers? 
Presentie met jullie voertuig tijdens deze manifestatie. Op dit moment loopt er bij 17 HRSTL een aanvraag om op 
de kazerne te blijven overnachten. Het bestuur houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen. De data die hiervoor 
gereserveerd zijn: vrijdag 11 t/m zondag 13 mei 2012. Laat het bestuur a.u.b. tijdig weten of je met je voertuig 
aanwezig bent. 
 
Op dinsdag 21 februari om 24.00 uur nemen we afscheid van de carnaval. De stichting is benadert om 
medewerking te verlenen aan dit spektakel. Om 24.00 uur zal een legervoertuig namens de stichting de 
jeugdprins en zijn gezellen van Grijzegrubben naar Nuth rijden. De stichting krijgt hiervoor een bedrag van € 80,- 
als vergoeding. 
 



20 
 

Zaterdag 25 februari volgen de EHBO-ers van onze stichting vanaf 10.00 uur de herhalingscursus. Deze is ons 
gesponsord geworden door de EHBO vereniging van Gulpen/Wittem. Onze hartelijke dank aan deze organisatie 
voor deze ondersteuning! 
 
Voor wat betreft de landelijke werkgroep Buddy Support is er veel te melden. Het bestuur zal jullie op de hoogte 
brengen van de ontwikkelingen en positie tijdens het vrijwilligersoverleg van 10 maart a.s. 
 
Op verzoek van Dirk Jan is er besloten dat hij voorlopig vriend blijft van de stichting. We hopen dat Dirk Jan zich 
thuis gaat voelen binnen onze stichting. 
 
Vrijdag 10 februari heeft Eric namens stichting MDKL bij 11 MECHBRIG de voorbereiding op uitzending naar 
Curaçao mogen bijwonen. Verschillende sprekers gaven versterkt met dia’s of power point inzicht in hoe e.e.a. 
geregeld is en waar men rekening mee moet houden. De disciplines die aan het woord kwamen waren: Militaire 
post/verzending, commandant marine op Curaçao, Dienst geestelijke verzorging, DCBMW en de 
compagniescommandant van de uit te zenden eenheid. Er werd ingegaan op de procedures die gevolgd dienen 
te worden vanuit het thuisfront naar het gebied en van het gebied naar het thuisfront. Daarnaast werd er 
voorlichting gegeven over het uitzendgebied en de taakstellingen van de uit te zenden militairen in het 
uitzendgebied. MDKL heeft hiermee een beetje inzicht gekregen in een stukje voorbereiding van het uit te zenden 
personeel, en kan hiermee haar voordeel doen bij advisering en bijstand aan bijvoorbeeld het thuisfront. 

 
Maart/april 2012 
 

Op maandag 05 maart was het dan eindelijk zover, de deelnemers van de stichting Veteranen 
Amsterdam hebben de cursus buddy support conform het MDKL model  afgesloten met het behalen van 
het certificaat. Tijdens de cursus is er veel geleerd, gelachen en zijn er ervaringen rijkelijk onderling 
uitgewisseld. Na het behalen van de certificaten is er een kleine enquête onder de deelnemers 
verspreid, teneinde inzicht te krijgen over het tevredenheidsgehalte van de cursisten. Op basis van de 
uitkomst zal het cursuspakket indien nodig worden aangepast, zodat het volledig sluit op de 
verwachtingen en behoeften van de volgende cursisten. 
 
Dinsdag 06 maart was er weer de maandelijkse soos bijeenkomst van de BOSS kring zuid. De 
gesprekken als vanouds, een gezellige middag van oude kameraden onderling. 
 
Op woensdag  07 maart was er weer een vrouwen contact avond. Dit keer was er een leuke avond 
verzorgd door een verkoper van Tupper ware. Een gezellige avond, veel gelachen, dipsausjes gemaakt, 
op en top gezelligheid. 
 
Tijdens de maand Maart is er erg hard gewerkt aan het professionaliseren en restylen van onze 
website. Mede door de ondersteuning van Hans en Fred, zijn er een aantal aanpassingen gedaan door 
onze webmaster, waardoor de informatie nog overzichtelijker en in onze huisstijl passend bereikbaar is 
voor geïnteresseerden. Een woord van dank is dan hier ook op zijn plaats voor het vele werk wat deze 
mensen gezamenlijk hebben verzet! 
 
Op 18 maart werden de slachtoffers weer herdacht door de leden van de BOSS kring zuid. Na een 
gezamenlijke Heilige mis werd op het gemeentehuis onder belangstelling kransen en bloemstukken 
gelegd, waarna na het blazen van de Last Post, men zich naar het MDKL begaf voor de informele 
afsluiting. De stichting gaf akte de préséance met een 4 tal voertuigen ter opluistering van het ontvangst 
van de BOSS leden op het gemeentehuis.  De opkomst was met 28 deelnemers wat aan de lage kant, 
maar de sfeer was gezellig. De locoburgemeester van de gemeente Nuth kreeg het sociaal jaarverslag 
overhandigd. 
 



21 
 

Ook in de werkplaats zijn de handen flink uit de mouwen gestoken. Er kwam een nieuw 
gereedschapsbord, een nieuwe werkbank en de werkplaats werd schoongemaakt en opnieuw 
ingedeeld. Al het overtollige materiaal werd ui gesorteerd en afgevoerd. Een deel van het overtollig 
gereedschap werd aan de stichting MDAV in Amsterdam geschonken. 
 

Inmiddels is de voorzitter van de BOSS overleden. De bedoeling was een afscheidsfeest voor alle 
vrienden en bekenden  waar Chiem zelf nog bij was, welke gehouden zou worden op donderdag 22 
maart j.l. Echter, toen wij onderweg waren met de voorzitster van de kring Zuid, kwam de melding 
binnen dat hij inmiddels helaas overleden was. We hebben die dag waardig afscheid genomen van 
Chiem en zijn vrouw en kinderen een goed hart onder de riem gestoken. 
 
Op dinsdag 03 april was er binnen het MDKL weer een soos middag voor de leden van de BOSS kring 
Zuid georganiseerd. Ondanks het droevige bovenstaand bericht zocht men steun bij elkaar en werd het 
toch nog een min of meer gezellige middag voor de aanwezige deelnemers. De opkomst was weer als 
vanouds, 9 stoters gezellig bijeen aan de tafel. 
 
Woensdag 04 april war er weer een partnercontactavond op het MDKL. Dit keer werd er door de 
deelnemers onder de deskundige leiding van Carla Frantzen geknutseld aan paasstukjes. Als vanouds 
een zeer geslaagde en gezellige avond. Het resultaat mag gezien worden, en iedereen keerde 
huiswaarts met zijn eigen paasstukje. 
 
Op 04 en 05 april werd er door een leerling van het Sintermeertencollege uit Heerlen een sociale stage 
vervult. Tevredenheid bij de stagiaire en bij de organisatie was wederzijds. Het ging om een 
snuffelstage van 16 uur. 
 
Via Jan Breij, kreeg stichting MDKL de tip om een verzoek om een gift in te dienen bij de Frans Gijzels 
stichting te Heerlen. De Frans Gijzels stichting is een Rotary club welke initiatieven in het 
maatschappelijk perspectief kunnen steunen met een jaarlijkse gift van maximaal € 2500,-. Op 03 april 
hebben we een verzoek ingediend, begeleid met onze brochure en het sociaal laarverslag van de 
stichting. 
 
Vrijdag 06 april waren alle bestuurders van de gedefinieerde veteranen ontmoetingscentra te gast bij de 
inspecteur generaal, op zijn werkplek de Zwaluwenberg te Hilversum. Hier vond symbolisch de 
doorstart plaats van het werkverband van de ontmoetingscentra. 
 
Maandag 09 april organiseerde stichting MDKL weer haar jaarlijkse paasbrunch voor veteranen, 
dienstslachtoffers, partners en (ex)defensiepersoneel. Uit de inschrijving bleek al dat het een drukke 
dag zou worden, maar liefst 63 inschrijvingen! Voor Marlies was dit dus weer erg vroeg uit de veren om 
de gasten te verrassen met een geweldig paasbuffet. Het bestuur werd deze dag goed ondersteund 
door vrijwilligers Lei en Finy, en vrienden Roy Nijskens en Stefan Aarts. Een geweldig succes, met als 
klap op de vuurpijl de lancering Music 4 Vets, live muziek welke gespeeld werd door Mark, en 
uitnodigde tot meezingen en mee musiceren. Een speciaal woord van dank gaat natuurlijk ook uit naar  
Pastoor L’oyrte, die ons mee nam in de paasgedachte en de aanwezige voertuigen zegende. Voor de 
uitgebreide foto impressie kijk op onze website.  
 
Op donderdag 12 april is namens stichting MDKL Marlies mee geweest met de BOSS naar Assen. 
 
Op 14 april startte Rob (stagiaire van Graaf Huyn college uit Geleen) met het inhalen van zijn 30 uur 
maatschappelijke stage. Rob zal op de volgende dagen stage lopen bij stichting MDKL: 12, 13 en 19 
mei a.s. We wensen Rob veel plezier toe. 
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Zaterdag 14 april Hield de BOSS kring Zuid haar algemene ledenvergadering bij stichting MDKL. De 
opkomst was goed te noemen, maar liefst 15 leden namen deel. Stichting MDKL en haar aanwezige 
vrijwilligers faciliteerden en voorzagen de leden van koffie, thee, fris e.a. 
 
Op zondag 15 april werd de stichting MDKL vereerd met een bezoek van een delegatie van de 
motorclub Blue Helmets. Er werd onderling kennis gemaakt onder het genot van een kop koffie. De 
foto’s van deze happening staan op onze website. 
 
20 april werden de deelnemende scouts uit Brunssum door een veteraan op het MDKL voorbereid op 
de dodenherdenking op 4 mei a.s. In totaal ging het om een groep van 33 meisjes van 8 tot 11 jaar. Het 
doel was gevoel krijgen bij wat er zoal bij dodenherdenking speelt en leeft. 
 
Alles bij elkaar een bijzonder drukke maand, met veel activiteiten, grote en kleine, welke zich in een rap 
tempo opvolgden. En we zijn er nog niet, de maand Mei wordt zeker niet minder druk! Het bestuur wil 
dan ook iedereen heel hartelijk danken voor jullie hulp en steun in de afgelopen maanden. Zonder jullie 
konden we dit niet realiseren voor onze bezoekers! 
 
Mei/juni 2012 
 

Het gaat razendsnel, april was een drukke maand, maar mei doet er niet onder voor. 
 
Op 30 april nam stichting MDKL deel aan de Koninginnenmarkt in Nuth. De stand werd opgesierd met 
een viertal voertuigen van de stichting. In de stand werd naast de verkoop van overtollig materiaal ook 
voorlichting gegeven aan het publiek over onze stichting. Veel bezoekers geweest, veel interesse voor 
voertuigen en werkzaamheden van onze stichting. De verkoop bracht een kleine maar toch 
respectabele € 71,- op. 
 
De Kolonel de van der Schueren heeft met zijn echtgenote een gift gedaan aan de stichting van maar 
liefst € 350,-. Hiervoor werd hij en zijn vrouw hartelijk bedankt namens alle vrijwilligers, bestuur en 
bezoekers van de stichting. 
 
Op 01 mei was er weer als vanouds de soos van de BOSS kring zuid.  
 
Op 03 mei is het bestuur op uitnodiging aanwezig geweest tijdens de uitreiking van het draaginsigne 
gewonden aan een bezoeker van onze stichting, Richard Spierts. De uitreiking vond plaats in besloten 
kring op het gemeentehuis in Maasbracht. Na de plechtigheid waarbij de burgemeester de dig 
overhandigde aan Richard, was er tijd voor informeel en persoonlijke felicitaties. 
 
04 mei werden de doden weer herdacht. Stichting MDKL was op persoonlijke uitnodiging aanwezig in 
Brunssum. Na de heilige mis en de plechtigheden op de begraafplaats werd er nog na afloop met elkaar 
onder het genot van een hapje en een drankje nagepraat in “der Brickeoave.” 
 
De MDKL dependance in Goirle (Brabant) is een feit, de eigenaar heeft toestemming gegeven aan 
stichting MDKL om in die regio het pand te gebruiken voor een inloopvoorziening voor veteranen. Op 15 
mei heeft het bestuur van stichting MDKL een gesprek met de burgemeester in Goirle om af te 
stemmen en te onderzoeken op  welke steun en in welke vorm we kunnen rekenen bij dit project. Het 
huis krijgt de naam “het Drieskenshuis”. Voor deze naam is gekozen omdat de eigenaar van het pand 
Drieskens heet. We houden jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. In het pand moet erg 
veel gebeuren, en er zal in de komende tijd dan ook met behulp van veteranen uit de regio veel in het 
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pand worden opgeknapt. De beheerder van deze locatie is de heer Jos Le Coq, en wordt bijgestaan 
door Jos Schoeman (secretaris MDKL). 
 
Op 07 mei kwam er een bestuur afvaardiging vanuit de Duin- en Bollenstreek (Zuid Holland) kennis 
maken op locatie van stichting MDKL. Tijdens dit kennismakingsgesprek werd al snel duidelijk dat deze 
groep mensen op correcte wijze en doordacht bezig zijn een inloopvoorziening in hun regio te creëren. 
Hun houding heeft het bestuur van stichting MDKL doen besluiten dat zij onder de vlag van stichting 
MDKL vallend een dependance vormen in hun regio. De dependance krijgt een sub bestuur en valt 
hiërarchisch onder het hoofdbestuur van stichting MDKL. Deze dependance heeft nog geen fysieke 
locatie, en maakt voorlopig gebruik van haar contacten met o.m. scouting van bestaande locaties om te 
voorzien in contactmiddagen/avonden en themadagen voor veteranen en diens partners. Later zal 
stichting MDKL hen bijstaan in het realiseren van een MDKL inloopvoorziening in hun regio. Het sub 
bestuur in de Duin- en Bollenstreek bestaat uit: de heer Lodewijk Grooters (voorzitter), de heer Jos 
Leenheer (secretaris) en een penningmeester. 
 
Op 09 mei was er weer een partner contactavond. Met 7 deelneemsters werd er zijn best geschilderd 
aan keramische beelden. Gezellige avond. 
 
Op 12 mei bezocht Marlies namens stichting MDKL het symposium “veteranen voor de klas” in Doorn. 
Dit symposium geeft bestuurders van organisaties inzicht in hoe dit project vorm en gestalte wordt 
gegeven, welke input en inspanning er wordt gevraagd van de organisaties welke zich namens het VI 
zich koppelen aan dit project. De volgende stap is in de eigen regio veteranen informeren en uitnodigen 
voor het bijwonen van een introductieseminar, welke door het VI op locatie in de eigen regio, in nader 
overleg met de organisaties worden gepland. 
 
11, 12 en 13 mei was stichting MDKL een van de vele standhouders op de CLAS dagen van de 
Landmacht. Het was er bere druk, maar liefst 117000 bezoekers. Een pluim aan het MDKL team, er is 
heel hard gewerkt, en we hebben een hoop lol gehad. Naar schatting heeft de stichting voor € 100,- aan 
goederen verkocht. 
Rob (onze stagiaire) heeft een middag op verzoek van de vereniging van de luchtmacht uitgeholpen op 
hun stand. Voor Rob was deze stage niet alleen leuk, maar vooral leerzaam en heel speciaal. Foto’s 
staan op onze site. 
 
14 mei was stichting MDKL verantwoordelijk voor het invullen van het programma voor de dag van de 
verpleging op Sevagram in Heerlen. Om 0.700 uur werd er opgebouwd, en om 11.00 uur werden de 
eerste bezoekers welkom geheten in een echte MASH unit. De inwendige mens werd versterkt vanuit 
een heuse veldkeuken, welke werd gedraaid door Alan Bax uit Zeeland. Geweldig weer maakte het 
plaatje compleet. We kunnen terugkijken op een geweldige dag van de verpleging, waarin de 
complimenten niet van de lucht waren aan stichting MDKL, maar vooral ook aan de vrijwilligers die deze 
dag mede mogelijk hebben gemaakt. Chapeau! Foto’s worden op onze site geplaatst. Deze dag bracht 
de stichting maar liefst € 1500,- op, maar veel belangrijker nog: een aanvraag voor barbecue verzorging 
op het terrein van stichting MDKL voor een groep gehandicapten, en een aanvraag van de Mondriaan 
zorggroep of wij ook iets voor hen kunnen betekenen. De gesprekken hierover lopen nog en als er meer 
info is volgt deze. 
 
Op 16 mei was het bestuur van stichting MDKL in gesprek met de Gravin. Er werd kennis gemaakt en 
afspraken gemaakt over mogelijk het starten van het tuinproject, waarbij veteranen e.a. in de activering 
onderhoud plegen aan de kasteeltuin. Er werd een vervolgafspraak gepland. Verdere info volgt. 
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De Blue Helmets hebben weer van zich laten horen, en er is een barbecue inclusief overnachting 
gepland op 05 juni a.s. 
 
Onze aanvraag voor projectsubsidie voor de aanschaf van twee boogtenten is door Koninklijke Pit Pro 
Rege aan ons toegekend. Binnenkort mogen we € 1200,- op onze rekening verwachten. 
 
Op 24 mei namen onze EHBO-ers van stichting MDKL deel aan de herhalingscursus welke op onze 
locatie werd verzorgd door EHBO vereniging Gulpen-Wittem. Deze cursus werd ons geheel gratis 
aangeboden en onze EHBO diploma’s zijn dus weer verlengd. Een hartelijk woord van dank aan de 
voorzitster van deze vereniging. 
 
Mede met de afspraken voor grote beurten en APK voor twee auto’s in de maand juli, mag het bestuur 
wel stellen dat we al aardig op weg zijn om aan het gestelde doel in 2012, om tenminste 60% van onze 
exploitatiekosten zelfstandig te dekken, te voldoen.   
 
Inmiddels is er de beloofde container geplaatst, en zal er in de maand juli en augustus ons magazijn 
opgeruimd gaan worden. We vragen hiervoor medewerking van onze vrienden en vrijwilligers. 
 
Mondriaan zorg heeft van zich laten horen en er heeft een gesprek plaats gehad over het verzoek van 
steun tijdens het jeugd zomerfeest welke door de stichting Mondriaan op 28 juni plaats vindt. De 
bedoeling is dat stichting MDKL op “ruige” wijze haar medewerking verleent om de kinderen een 
onvergetelijke indruk te bezorgen aan deze dag. Dit is een belangrijk event, daar Mondriaan een van de 
LZV partners is uit de ketenzorg voor veteranen. 
 
Dinsdag 05 juni was het een drukke dag, ’s middags had de BOSS kring zuid weer haar maandelijks 
treffen, en rond 17.00 uur ontvingen we een groep Blue Helmets voor afronding van hun buitenlandrit. 
Er werd gezellig gebarbecued en een gedeelte bleef ter overnachting in de inloop van de stichting. 
Foto’s zijn geplaatst op de Website. 
 
Zoals aan het begin van het jaar besproken heeft het bestuur zich ten doel gesteld in 2012 tenminste 
voor 35% in haar exploitatiekosten te voorzien. 
Het verheugt me om jullie namens het bestuur te kunnen mededelen dat de financiële tussenbalans 
boven verwachting uitvalt, inmiddels zitten we in de 6e maand van het lopende jaar en heeft de stichting 
al ruim € 6600,- in eigen financiën voorzien. Dit bedrag wordt gevormd door sponsoren, projectsubsidie, 
giften en eigen verkoop uit “Veterans Finest”. Als we deze trend kunnen voortzetten zou dat geweldig 
zijn, maar reeds nu mag je voorzichtig concluderen dat we 60% hebben gehaald i.p.v. de gestelde 35%! 
Een pluim en een bijzonder woord van dank aan allen die hieraan hebben meegewerkt! 
 
Op zaterdag 09 juni namen we gezamenlijk de draad weer op en werd een re-start gemaakt met het 
vrijwilligersoverleg. Iedereen die aanwezig was kreeg een hand-out met de agenda van de stichting, en 
overige relevante managementinformatie. Naast de bespreking van deze documenten gaf het bestuur 
inzicht in de ontwikkelingen die eraan zitten te komen. Zo werd er o.m. gesproken over de dependance 
te Goirle, en de ontwikkelingen in de Duin en Bollenstreek.  
 
Zondag 10 juni hield stichting MDKL haar eerste garageverkoop, met als doel, opschonen van haar 
magazijn en overtollig materiaal omzetten in financiële middelen. Hoewel de opkomst aan de magere 
kant was, heeft de stichting haar budget toch met € 100,- Euro kunnen aanvullen. Geweldig weer, veel 
plezier, maar ook de lering getrokken dat dit soort acties beter gekoppeld kunnen worden aan een 
activiteit, zodat er meer bezoekers komen. 
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Op dinsdag 12 juni gaf stichting MDKL haar medewerking aan een master studieopdracht van 
kapiteinse Lenny Koppert, een van de master studenten van het DCBMW. Deze dag bestond uit een 
open interview aan: bezoekers van de stichting, vrienden verbonden aan de stichting en management 
van de stichting, met als kernvraag: “wat betekent een veteranenontmoetingscentrum als stichting 
MDKL nu voor jou persoonlijk”. Aantal deelnemers aan dit interview was 10 koppig groot, waaronder 
oud verzet strijders, Leden van de BOSS, Libanonveteranen, politie veteraan, vrienden en vrijwilligers 
van de stichting en voorzitter van de stichting. Het interview werd in de middag afgesloten met een 
eenvoudige lunch. 
 
Een vraag die ik samen met het bestuur van stichting veteranen Beek een jaar geleden heb uitgezet en 
die door de NUV is opgepakt. Het is gelukt. Binnen een jaar heeft de minister het besluit afgerond, een 
versterkend stukje erkenning, en zeker niet onbelangrijk voor de toenmalige partners binnen het 
thuisfront. 
Stichting MDKL is in dit proces zijdelings betrokken geweest en is trots op het behaalde resultaat. De 
aanvraagformulieren zijn als PDF te downloaden op de website van SVI.  

Met uw brief van 2 januari jl. heeft u mij verzocht om de zogenaamde ‘zilveren roos’ als waardering uit te doen reiken aan alle 

partners van veteranen. De broche in de vorm van een ‘zilveren roos’ is in 1994 door de Koninklijke Landmacht ingevoerd. De 

‘zilveren roos’ is bedoeld als blijk van waardering van de uitgezonden militair voor die persoon die tijdens de uitzendperiode het 

meeste voor hem of haar betekend heeft. Het Veteranen Platform heeft mij geadviseerd invulling te geven aan uw verzoek. 

Het doet mij genoegen u te informeren dat ik besloten heb de ‘zilveren roos’ ter beschikking te stellen aan die veteraan die nog 

steeds een relatie heeft met degene die destijds tijdens de uitzending het meest belangrijk voor hem of haar was en deze toen 

niet heeft gekregen. De veteraan reikt vervolgens zelf de ‘zilveren roos’ uit, net als de uitgezonden militair van nu dat doet. 

Ik heb het Veteraneninstituut gevraagd ruime aandacht te geven aan dit besluit en de uitvoering daarvan op zich te nemen. 

 

DE MINISTER VAN DEFENSIE 

Drs J.S.J. Hillen 

Op dinsdag 19 juni werd er weer door een clubje enthousiaste mensen gewerkt in de kasteeltuin van 
Vaesrade, in het kader van dienstverlening en activering. ’S Avonds was de afdeling van Zij-Actief bij de 
stichting MDKL te gast, ter afsluiting van hun fietstocht.  
 
De dependance MDKL in de Duin en Bollenstreek gaat niet door, de beheerders hebben ervoor 
gekozen om een eigen stichting op te richten, met eigen bestuursbevoegdheid. SVDB werd gewezen op 
de consequenties van deze beslissing en de mogelijkheden en onmogelijkheden werden met hen 
besproken. We wensen de regio Duin en Bollenstreek en haar bestuur veel succes toe. 
 
Zondag 24 juni was het dan weer zover, MDKL stond de stichting veteranen Beek bij in de uitvoering 
van hun lokale veteranendag. De opkomst was niet gering, hoewel het aantal af te halen veteranen 
langzaam maar zeker jaarlijks afneemt. Het weer speelde niet echt mee, maar desondanks was het een 
waardige veteranendag. Dit mag blijken uit de onderstaande mails: 
       Hallo vrienden van MDKL, 
 
       De zesde samenkomst is weer verleden tijd. Ja wat wil je ? 
       VETERANENDAG BEEK is toch een klein stukje geschiedenis. 
       Ik ben heel tevreden naar huis gegaan. Een andere opzet, een vernieuwing. 
       Gelukkig blijkt dat de samenwerking met de voormalige COBMI ook haar voortbestaan in de nieuwe stichting heeft getoond. 
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       Alhoewel het aantal vm.COBMI leden zeer schamel was ongeacht om welke reden ook hoop ik toch dat de VETERANENDAG in 
        Beek  behouden kan blijven. 
        Hartstikke bedankt en groetjes van de oud gedienden. 
 
        JacH. 
 
Eric 

 

Ik heb vandaag weer heel veel glanzende oogjes gezien. Mensen die weer eens gezellig over hun verleden konden praten.  

 

Over het algemeen is de eerste stap naar modernisering goed ontvangen. De muzikale intermezzo's, het betrekken van de partners en uiteraard 

jullie veldkeuken. Je hebt ook gezien dat er weer nieuwe gezichten waren. Het prille begin van de opleving, naar ik hoop.  

Er zijn al twee mensen die hebben aangeboden ons te gaan helpen, wederom een goed teken. 

 

Namens alle aanwezigen kan ik rustig zeggen: heel erg bedankt. Jullie inbreng is een sleutel tot het succes. De volgende grote uitdaging wordt 

het rondkrijgen van een fundamentele financiële ondersteuning. Dan kunnen we ook de kosten van de participanten gaan overnemen. 

 

Langs deze weg dan ook het klemmende verzoek om onze dank door te geven aan je achterban. Tot zaterdag in Den Haag.  

 
Alvast bedankt 

 
 
Dinsdag 26 juni gaf stichting MDKL een klinische les aan 25 vrijwilligers van het hospice “Heemhof” uit 
Brunssum met als thema: oorlogstrauma, hoe gaan we hiermee om? Na afloop kreeg ieder deelnemer 
een hand-out uitgereikt met onder meer folders van LZV, adressen van Mondriaan PsyQ, en brochures 
over veteranenzorg van het DCMBW en natuurlijk onze eigen brochure. 
 
Donderdag 28 juni gaven Roy, Marlies, Ellis, Renald en Wim akte de presente tijdens het afsluiten van 
het schooljaar van de jeugd van Mondriaanzorg, een van de LZV partners. Een heus kinderspektakel. 
Ondanks de enorme hitte was deze dag voor de kids zeer geslaagd, en ook de leiding was dik tevreden. 
We komen op 30 juli opnieuw in gesprek met Mondriaanzorggroep om te kijken hoe we dienstverlenend 
kunnen zijn tijdens de Mondriaanrun 2012. Later hierover meer. 
De fotoverslagen staan op onze site. 
 
Vrijdag 29 juni verzamelden  de motorrijders zich op het MDKL om vervolgens vanuit de regio zuid op te 
rijden naar het verzamelpunt in Doorn. De dag erna komen alle motorrijders verzameld uit de regio’s 
gezamenlijk rijdend het Malieveld op tijdens de NLVD. Aantal deelnemers die vanaf het MDKL 
vertrokken waren 40. Men kreeg koffie, thee en 2 broodjes de man als een verlaat gezamenlijk ontbijt. 
Foto’s staan onder fotoverslagen. 
 
 
30 juni was The Big Day, Nederlandse Veteranen Dag in Den Haag! Stichting MDKL en Stichting 
Veteranen Amsterdam hebben de Veteranen Ontmoetings Centra maximaal vertegenwoordigd met een 
geweldige stand, live muziek van Mark Scernek (een Amerikaanse veteraan), veel gezelligheid en give 
away’s als de oranje NLVD tas met folders van de VOC, een heuse Nederlandse leeuw die de 
gezamenlijke flyers verdeelde aan veteranen en geïnteresseerden op het Malieveld, sigaren en appels 
voor de dorst. Het weer speelde fantastisch mee, de hele dag ruim 24 graden en volop zon. Er werd 
kennis gemaakt met de voorzitter van de veteranen vereniging Curaçao, Ruud de Dood. Hoe ruud dacht 
over deze dag blijkt uit onderstaande mail: 
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Gents,  
Het was me een genoegen om vandaag een aantal van jullie te ontmoeten. Speciale complimenten aan Eric en Eugene voor de professionele 
stand op de veteranen dag in Den Haag. In de korte tijd dat ik aanwezig was in de tent, heb ik al kunnen waarnemen dat veel veteranen de 
sfeer en gezelligheid op prijs stellen en graag een praatje komen maken. Laagdrempelig en professioneel! Precies wat we willen en nodig 
hebben. 
De opvang van en persoonlijke aandacht voor de oude 2e Wereldoorlog veteraan in samenwerking met Hendrik Jan was 
hartverwarmend. Hieruit blijkt de goede samenwerking tussen de professionele hulpverleners van Defensie en de Veteranen Ontmoetings 
Centra.  
De belangstellende bezoeken van ZKH prins Willem Alexander en de Minister President dhr Mark Rutte gaven ook blijk van erkenning en 
interesse in de ingeslagen weg. Persoonlijk was ik onder de indruk van de inhoudelijke vragen van de prins. Ik denk dat hij een prima opvolger 
is van zijn opa. 
Ik ben alleen maar gesterkt in mijn gevoel dat we samen dezelfde waarden, normen en doelen nastreven en ben blij een aantal van jullie 
vandaag persoonlijk te hebben leren kennen.  
Veteranen dag 2012 was mede door jullie inzet een groot succes en ik ben blij het een keer te hebben meegemaakt.  
Mijn mede-bestuursleden hebben me vandaag gemaild dat de Veteranen dag op Curaçao gisteren ook prima is verlopen. De opkomst was goed 
en de Gouverneur van Curaçao en de Vertegenwoordiger van Nederland waren eveneens aanwezig, dus ook daar een geslaagde dag. 
  
met vriendelijke groet en hopelijk tot spoedig ziens, 
Ruud de Dood 
Veteranen Vereniging Curaçao 
 
Naast heel veel bekenden en veteranen hebben we veel hoogwaardigheidsbekleders in onze VOC 
stand mogen ontvangen, waaronder onder meer de IGK Oostendorp en zijn adjudant Petter, Berend 
Berendsen, minister president Mark Rutte en als klap op de vuurpijl hebben we een 10 minuten durend 
onderhoud gevoerd met ZKH prins Willem Alexander. In een woord een geweldige dag om vaak aan 
terug te denken. De foto’s staan op onze site onder fotoverslagen. 
 
Juli/augustus 
 
We beginnen dit bulletin met een verslag over Bill, een vaste bezoeker van onze stichting, welke met 
ons mee was naar de NLVD, overigens voor de eerste keer in zijn leven. 
 
Speciale ervaring voor oud gediende BOSS 
 
Willem “Bill” Smits is op 23-03-1923 geboren. Tot 30-06-2012 was hij nog nooit tijdens de Nederlandse Veteranen Dag in Den 
Haag geweest. De vrijwilligers en het bestuur van stichting MDKL te Nuth hebben de NLVD 2012 aangegrepen om met “Bill” naar 
de veteranen dag te komen en hem daar een paar mooie uren te bezorgen op deze dag. 
 
“Bill” is met een Amerikaanse veteraan naar Den Haag gereisd, waar hij werd opgevangen in een feestelijke tent op het 
Malieveld. De gezamenlijke Veteranen Ontmoeting Centra (VOC) stonden namelijk met een 64 m2 grote huiskamer midden op het 
Malieveld. Na een eerste inspectie en een lekkere kop koffie is “Bill” al wandelend over het Malieveld naar de historische 
voertuigen gebracht, die het defilé zouden afsluiten. “Bill” heeft in het laatste voertuig (een Amerikaanse WWII truck) gedurende 
het hele defilé gestaan, gezwaaid en gesalueerd. Met zijn 89 jaar was hij een van de oudste aanwezigen op deze dag. 
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Na het defilé is “Bill” terug gebracht naar de huiskamer. Hier heeft hij geluisterd naar de live muziek in de tent, het bezoek van de 
kroonprins en de premier minister mogen meemaken, waarbij er even contact is geweest. Daarna heeft hij nog even gesproken 
met de inspecteur-generaal en als laatste nog een gesprek gevoerd met een 93 jarige oud stoter uit Limburg. Al met al een zeer 
geslaagde dag met veel mooie herinneringen. 
 

                                      
 

 
 
Op dinsdag 03 juli was weer de oude vertrouwde BOSS soos. Speciaal aan deze dag was dat de 
voorzitster Elly Pisters van de regio zuid jarig was. Ze trakteerde de aanwezige oud stoters op vlaai. De 
opkomst viel een beetje tegen, 7 deelnemers. Als vanouds werden herinneringen opgehaald en 
ervaringen met elkaar gedeeld onder de oud gediende. 
 
Op woensdag 04 juli vierde Jiri (zoontje van Wilbert) op het MDKL zijn verjaardagsfeestje. Het werd een 
bijzonder feestje, in legerstijl. Jiri en zijn vriendjes/vriendinnetjes hebben een leuke middag gehad, 
verkleed als echte militairen met marcheren, een bezoek aan het museum MDKL, leuke spellen in het 
bos en als klap op de vuurpijl een mooie rit in een legervoertuig. De middag werd door vrijwilligers 
Renald en Jeanne verzorgd en de jonge soldaten kregen na afloop een heus certificaat en een leuk 
aandenken mee naar huis. De foto’s staan online op onze website. 
 
De partner contactavond werd dit keer erg mager bezocht, we wijten dit aan de vakantieperiode. In 
totaal waren er maar drie deelneemsters. Toch zat de sfeer er weer lekker in, er werd veel gelachen en 
af en toe wat serieuzer gepraat. We hopen dat we onze nieuwkomers Martine en Liet vaker mogen 
begroeten tijdens deze avonden. 
 
Zondag 15 juli was stichting MDKL verantwoordelijk voor de EHBO invulling tijdens het straatfeest te 
Zeswegen. Het weer zat niet echt mee, en de bezoekers aantallen vielen daardoor wat tegen. Het 
MDKL EHBO team werd bemand door Eric, Jeanne en Marlies. Ze werden bijgestaan door Gerrie. 
 
Maandag 16 juli hield het bestuur van de BOSS kring Zuid haar bestuursvergadering bij ons op locatie. 
Samen met het bestuur van stichting MDKL werd er gespard over hoe we in 2013 de dodenherdenking 
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van de BOSS het beste vorm kunnen geven. Er werden door het bestuur van stichting MDKL een aantal 
tips gegeven. Het is dus even afwachten wat er vanaf 2013 gaat gebeuren. 
 
Op 26 juli was de stichting te vinden op de Sjommelmert in Roermond. Het was enorm warm weer, en 
erg druk. Desondanks heeft de stichting niet veel omzet gedraaid, met aftrek van de huur bleven er een 
kleine € 25,- over. Het bestuur heeft dan ook besloten dat gezien het rendement en de inspanning 
versus de afstand niet in verhouding staan, en dat daarmee de Sjommelmert niet binnen het bereik van 
de MDKL activiteiten valt. 
 
Zaterdag 28 juli was stichting MDKL weer verantwoordelijk voor het organiseren van een kinder 
verjaardagsfeest. De organisatie was in handen van Jeanne, Stefan, Marlies en Ellis. De foto’s zijn te 
bezichtigen op onze website. Het was een kleine groep, maar gezelligheid werd er met een hoofdletter 
geschreven. 
 
Dan even nieuws van onze dependance in Kruiningen (Zeeland). De beheerders Els en Renee de Vos 
hebben flink aan de weg getimmerd, de locatie Kruiningen is klaar om in gebruik te nemen. Inmiddels 
heeft de maatschappelijk werkster van “de Basis” al een bezoek gebracht en is bereid om te gaan 
samenwerken. De locatie wordt op 14 augustus a.s. feestelijk maar in klein gezelschap officieel 
geopend.  
 
Er hebben op 30 juli j.l. gesprekken plaats gevonden tussen het stichtingsbestuur en het 
evenementenbureau van onze LZV partner Mondriaan zorg, met als doel verkenning of stichting MDKL 
kan meewerken aan hun jaarlijks terugkerend spektakel “Mondriaan run” genaamd. Dit loopspektakel 
wordt voor de 30e  keer dit jaar georganiseerd. Stichting MDKL zal hierbij aanwezig zijn ter 
ondersteuning, en stelt voertuigen langs het parcours ten toon. Daarnaast zal de stichting in het kader 
van genereren van meer bekendheid, een info stand inrichten en zich zo presenteren aan bezoekers. 
Dit alles staat gepland op 7 oktober. 
 
De stichting is naarstig op zoek naar nieuwe vrijwilligers, welke het team komen versterken. Hiervoor 
heeft het bestuur enkele vacatures uitgezet bij de vrijwilligerscentrale van Parkstad. Daarnaast zal de 
stichting zichzelf presenteren op 21 september tijdens de stagecampus in Kerkrade. Hier zal ze 
aanwezig zijn met een aantrekkelijke info stand en is daarmee bereikbaar voor studenten welke op zoek 
zijn naar een sociale stageplaats. 
 
 
Op 05 augustus was stichting MDKL verantwoordelijk voor het ten uitvoer brengen van een heuse 6-
kamp op een familiecamping te Heeze. De verschillende onderdelen werden bemand door vrijwilligers 
en vrienden van de stichting. Als fotograaf was Gerrie mee. De verschillende onderdelen bestonden uit: 
60 meter geweerzwemmen, oversteek met brancard over 60 meter, 60 meter cat crawlen, munitiekist 
werpen, hindernisbaan, brancardrace met improvisatie en 120 meter voertuigslepen. Er waren 8 teams 
van elk 6 deelnemers. Het enthousiasme was erg hoog, echter, het parcours werd als zwaar bevonden. 
Het weer was fantastisch, en al met al was het een zeer geslaagde middag, georganiseerd voor de 
oudere jeugd en jong volwassenen. De foto’s liegen er dan ook niet om en zijn te bewonderen op onze 
site. 
 
Dinsdag 07 augustus waren de leden van de BOSS kring zuid weer bij ons te gast. Het was een kleine 
maar toch gezellige opkomst, de deelnemers hebben een leuke soosmiddag gehad bij stichting MDKL. 
 
Woensdag 08 augustus was er weer een partnercontact avond. 10 deelneemsters waarvan twee 
nieuwe. Er werd weer op zijn best gelachen, geschilderd en bij gekletst.  
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Onze website werd in de eerste 8 dagen van de maand augustus erg veel bezocht, er waren 1563 
geregistreerde bezoekers die onze site hebben bekeken. Dit is logisch te verklaren, gezien het aantal 
fotoverslagen van de afgelopen evenementen welke werden gepubliceerd. Ook de aantallen bezoekers 
stijgen nog steeds, zo werden er al op 08 augustus maar liefst 111 bezoekers geregistreerd. 
 
Op 14 augustus heeft het voltallig stichtingsbestuur in de gemeente Kruiningen (zeeland) de 
dependance van stichting MDKL officieel geopend. De lokale pers PZC heeft een mooi stuk in de 
regionale krant gezet. Vanaf nu heeft de stichting MDKL een dependance als huiskamerproject in de 
gemeente Zeeland, met als beheerders, Els en Renee de Vos. We wensen hen veel succes toe in de 
komende jaren en hopen op een prettige samenwerking! 
 
18 augustus organiseerden we op de locatie in Nuth onze enige echte onvervalste zomerbarbecue. De 
opkomst was redelijk goed, er deden maar liefst 45 deelnemers mee. Ook Music 4 vets was 
vertegenwoordigd tijdens deze happening, en er werd onder de deelnemers spontaan een klein orkestje 
gevormd. Ondanks de enorme hitte was het een geweldig succes. De foto’s staan op onze website 
online. 
 
Na een korte week rust was het dan zover, 25 augustus was het reünie verband vanuit de ISB weer te 
gast bij ons. Het was een kleine maar zeer gezellige groep van 8 man. Na ontvangst met koffie en vlaai 
en uitgebreid met elkaar weer in gesprek te zijn, werd er na een eenvoudige broodmaaltijd een mooie 
rondrit door het Limburgse landschap gereden. Bij terugkomst brandde de barbecue al en schoof men 
aan voor een lekkere barbecue. Rond 19.00 werd de reünie officieel afgesloten en gingen de 
deelnemers voldaan huiswaarts. Al met al een geslaagde reünie. De foto’s staan online op onze 
website. 
 
September/oktober  

De maand september begon voor de stichting erg positief, op 01 september registreerde de stichting 
maar liefst 31 bezoekers! Dit hoge aantal had te maken met een barbecue welke we organiseerden 
voor de D-cie van het Natresbat. Er waren 23 deelnemers, een gezellige sfeer en veel complimenten 
naar de stichting voor de uitleg en het werk wat deze stichting in het maatschappelijk perspectief doet. 
Iedereen was zeer tevreden en onder de indruk van deze voorziening en we hebben het gevoel dat er 
menig nog eens terug komt voor een kop koffie, aandacht of de collectie. Jeanne heeft foto’s gemaakt 
welke op de website te bezichtigen zijn. 
 
Voor de maand augustus (vakantiemaand) kan het MDKL het volgende melden: bezoekersaantallen op 
de voorziening Nuth: 295. Voor de voorziening in Kruiningen waren het er 26. Als kanttekening mag 
worden vermeld dat de voorziening in Kruiningen pas vanaf 14 augustus registreert. Bij de start van de 
voorziening in Nuth registreerden we in de eerste maand (maart) 19 bezoekers in 2010.  
Zeer zeker geen slechte start voor Kruiningen, zeker niet als je bedenkt dat zij pas een halve maand 
registreren. Foto’s van de voorziening staan op onze website onder de rubriek fotoverslagen. Dit is een 
tijdelijke oplossing, later is er een definitieve toevoeging op onze website. 
 
Op 02 september was de stichting MDKL te vinden in de historische optocht van Ransdaal, waar er 
namens de stichting maar liefst 7 voertuigen mee reden. Het was mooi weer en er was veel 
belangstelling voor de optocht. Heel veel mooi oud landbouwmaterieel, veel mooie groepen en 
uiteindelijk een kort gesprek met de burgemeester van Ransdaal en de burgemeester van Valkenburg, 
maakte deze dag compleet. De foto’s staan natuurlijk op de website. 
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Op 07 september was de voorzitter van de stichting MDKL te beluisteren tijdens een live uitzending van 
de lokale omroep L1. Tijdens dit programma werd er een stelling voorgelegd waar men gevraagd op 
reageert met “eens of oneens”. Daarna krijgt de stellingnemer een minuut de tijd om zijn stellingname 
toe te lichten. Het onderwerp was: “Nederland moet zich terugtrekken uit het traject JSF”. Het 
geluidsfragment is te beluisteren via onze website onder de rubriek Media. 
 
Op 08 september was het bestuur in gesprek met de vrijwilligers van de locatie in Nuth. Tijdens het 
vrijwilligersoverleg werd het probleem vrijwilligers en werving goed onder de loep genomen. Uitkomst 
van het overleg is dat de stichting op actieve wijze en passieve wijze gaat werven ter uitbreiding van 
ons vrijwilligersbestand. Hiervoor zal het bestuur een plan ontwikkelen en start het bestuur naderhand 
de wervingscampagne. Meer info hierover is terug te vinden in het vrijwilligersverslag van de maand 
september. 
 
Zondag, stralend weer en goede zin. Het is 09 september, de Nationale Open Monumentendag. Voor 
deze dag heeft de stichting op het voorterrein haar wagenpark opgepoetst en staat er een boog tent als 
info en verkooppunt voor “Veteran’s Finest”. Voor deze dag hebben we Hans van de vereniging van 
KLU personeel regio Zuid op ons terrein de ruimte gegeven om de vereniging te promoten. Voor ons is 
dit een van de manieren om samenwerking daar waar mogelijk, aan te gaan met gelijkgestemden. Het 
was een mooie dag, met veel bezoekers. De foto’s staan op onze website onder fotoverslagen. 
 
Zaterdag 15 september was onze vrijwilligers dag weer aan de beurt. Dit jaar zijn we met de vrijwilligers 
op kosten van de stichting naar het oorlogs en verzetsmuseum in Overloon gegaan. Helaas was de 
opkomst maar aan de magere kant, maar dat mocht de pret niet drukken. Na een gezellige middag en 
een lekker diner ter afsluiting, keerden we gezamenlijk huiswaarts. In januari 2013 nemen we onze 
vrijwilligers mee naar het JFC te Brunssum, waar ons een rondleiding en een borrel wordt aangeboden 
namens de officiersvereniging aldaar. 
 
Op 17 september was de stichting MDKL present tijdens de lezing van Maurice Danielse (voorzitter 
veteranen Beek) over Yugoslavia en Afghanistan. Onze rol hierbij was in gesprek kunnen gaan met 
mensen/veteranen die na de lezing met indirecte en directe hulpvragen rondliepen. Stichting MDKL 
steunt deze lezing met materieel en met haar aanwezigheid. 
 
Inmiddels heeft het bestuur een besluit genomen aangaande onze statische opstelling van de Foerier in 
ons museum. Deze werd met medewerking van vrijwilligers geruimd en maakte plaats voor onze winkel 
“Veterans Finest”. We hopen dat de winkel op deze manier een actieve bijdrage gaat leveren in het 
vergroten van ons financieel rendement. Tevens is er in de inloop een mediahoek ingericht voor 
bezoekers welke niet over een PC beschikken. Op deze manier probeert de stichting op basis van 
service aan haar doelgroep de E-omgeving beschikbaar en toegankelijk te maken voor haar doelgroep. 
 
Ook werd er in de maand september de restauratie van ons wachthuis afgerond. Het resultaat is echt 
de moeite waard, en het pronkstuk uit 1961 is hiermee een tweede leven gegund en krijgt een speciale 
plek op een bordes op het terrein van onze stichting. De foto’s van de restauratie zijn te zien op onze 
website onder de rubriek restauratie. 
 
Ook aan de MAS-stage markt in Kerkrade nam stichting MDKL deel met een stand. Vanuit de hele regio 
Parkstad werden  de leerlingen die hun maatschappelijke stage moeten gaan vervullen per bussen naar 
de Campus gebracht. In totaal waren het er een kleine 1700. Voor de stichting MDKL betekende dit dat 
we met een drietal leerlingen al een stage overeenkomst zijn aangegaan voor december, en er zijn nog 
een 8 tal leerlingen die we nog gaan benaderen. Het was een super goede dag, en we hebben veel 
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kunnen netwerken met vrijwilligersorganisaties in onze directe omgeving. De foto’s van deze dag staan 
op onze website onder fotoverslagen. 
 
Stichting MDKL is op 22 september heeft een verkennend en oriënterend gesprek gehad met het 
veteranencafé in Den Bosch. Het gesprek was bedoeld om te kijken of er een verbinding met elkander 
is en of dit voldoende is om als dependance van de stichting MDKL door te groeien naar een 
inloopvoorziening voor die regio. Het gesprek was positief en als er meer te melden is horen jullie dit via 
het bulletin. 
 
Op 29 september draaide het vrijwilligersteam weer een kinderfeest. Een bijzonder geslaagd en gezellig 
feestje met 6 deelnemers. De foto’s staan online op onze website. 
 
Ook kwam “Music 4 Vets” weer samen in de avonduren op 29 september. Ons instrumentarium is 
aardig gegroeid, zo beschikt “Music 4 Vets” over een elektrische sologitaar, elektrische bas, twee 
akoestische gitaren, een drumstel, bongo’s en verschillende tamboerijnen. Er werd op zijn best 
gezamenlijk gespeeld, een hele gezellige avond, maar ook een vruchtbare avond, immers, er werd hard 
gewerkt aan een eigen repertoire onder leiding van Mark Chernek. Foto’s staan op onze website. 
 
Een berichtje van onze dependance uit Kruiningen, daar wordt flink aan de weg getimmerd. 
 
Hier een eerste verslagje vanuit Kruiningen  
En heb zowaar ook nog veel ontwikkelingen te melden  
Zo is er een ontmoeting geweest met de burgemeester ,die het initiatief geweldig vond maar 
voorlopig niks kon betekenen voor de stichting (ligt het nu bij ons om aan te geven dat ze er niet 
omheen kunnen ) 
Dit gezegd hebbende gelijk de volgende stap gezet en de eerste contacten met de WMO zijn gezet en 
daar komt begin volgende maand dus de eerste aanmelding naar de stichting uit voort  . 
Mochten de ontwikkelingen niet hard genoeg gaan dan neemt  de Nederlandse unifil  vereniging 
Contact met je op om iets te gaan organiseren  zodat er aandacht komt voor de situatie die er onder 
de (mede)veteranen heerst dit zou dus plaats moeten gaan vinden in een van de eerste weekenden 
van december verder bericht  over deze ontwikkelingen hierover volgt  . 
 
Ik wens een ieder succes met zijn of haar doel  
Tot de volgende briefing  
Mvg  
MDKL Kruiningen  
Els en Rene  

 

 

We beginnen deze maand op 2 oktober met de reünie van de BOSS kring Zuid. De opkomst bestond uit 
15 deelnemers die kennis maakten met de kookkunsten van stichting MDKL. Er werd een heus 
feestmaal opgediend van maar liefst drie gangen. Het was een bijzonder gezellige reünie, wat bleek uit 
het langer blijven plakken van de gasten als normaal. Het bestuur van de BOSS kring Zuid was dik 
tevreden, en heeft aangekondigd volgend jaar weer terug te willen vallen op stichting MDKL en haar 
diensten. 
 
Inmiddels is er veel gebeurd, er zijn veel gesprekken gevoerd met verschillende organisaties en 
individuele personen. Resultaat van deze gesprekken is dat de stichting MDKL is uitgebreid met 1 
inloophuis, te weten: inloophuis Ouwestomp MDKL te Vught, een huiskamer Het Veteraantje te Beilen, 
een huiskamer te Hank De beheerders zijn respectievelijk Jeroen Stam voor de locatie Vught en Eric & 
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Jeanette de Vries voor de locatie Beilen. Voor de locatie Hank is het beheer in handen van Erwin de 
Wit. 
 
Momenteel bestaat de stichting uit de volgende fysieke  locaties: 
 
Vestiging Kruiningen:                                                               Vestiging Beilen: (Veteraantje) 
(huiskamer)                                                                              (huiskamer) 
Lijnbaan 4                                                                                ’t Spiek 78 
4416 BM Kruiningen                                                                9411 KZ Beilen 
Telefoon: 06 51709755                                                            Telefoon: 06 11733935 
Beheerders: Els & Rene de Vos                                              Beheerders: Eric & Jeanette de Vries 
Openingstijden: ma t/m vr van 09.00 tot 17.00 uur                  Openingstijden: iedere 1e en 3e zaterdag                                           
                                                                                                 van de maand van 11.00 tot 17.00 uur 
 
Vestiging Nuth:                                                                         Vestiging Vught: (Ouwestomp) 
(multi centrum)                                                                         (inloophuis) 
Hellebroek 37                                                                           Reutsedijk 7 
6361 AA Nuth                                                                           5264 PC Vught 
Telefoon: 06 22559114                                                            Telefoon: 06 22445111 
Beheerders: Eric & Marlies den Hertog                                    Beheerder: Jeroen Stam 
Openingstijden: iedere dag van 09.00 tot 17.00 uur                 Openingstijden: iedere dinsdag en       
24/7  bereikbaar                                                                        donderdag van 9.30 t0t 17.00 uur 
 
Vestiging Tilburg:                                                                            Vestiging Hank: 
(huiskamer)                                                                                     (huiskamer) 
Professor Lorenzstraat 12                                                               In 't Rietwerf 32 
Tilburg                                                                                             4273 CG Hank 
Telefoon: 06 55342308                                                                   Telefoon: 06 27081584 
Beheerder: Jos Le Coq                                                                    Beheerder: Erwin de Wit 
Openingstijden: nog niet bekend                                                     Openingstijden: Laatste vrijdag  
                                                                                                         van de maand vanaf 19.00 uur 
 
Inmiddels hebben alle voorzieningen de intentieverklaring LZV ondertekend, als ook de gedragscode 
van het MDKL. Iedere voorziening beschikt nu over de volgende documenten: Startdocument Visie, 
Jaarverslag 2011, Statuten MDKL, Uittreksel KVK MDKL, Protocol werving en de huisregels MDKL. 
Daaraan verbonden werd het document communicatie toegevoegd. In de planning staat dat de stichting 
in januari 2013 een afstemmingsweekeind wil beleggen, om elkaar te leren kennen en af te stemmen op 
elkaar. Veel werk voor de boeg dus. 
 
Inmiddels is de container mede door Renald zover voorbereid dat ons materiaal kan worden gesorteerd 
en goed kan worden opgeborgen. Hier wordt hard aan gewerkt, we proberen voor de winter ons 
magazijn opgeruimd te hebben.  
 

Inmiddels heeft de verhuurder de sleutels overhandigd aan de huurder, en kan beheerder Jos gaan 
plannen om de inloopvoorziening toegankelijk te maken voor het publiek. 
 

Stichting MDKL heeft zich van haar beste kant laten zien op zondag 7 oktober, zo was er een delegatie 
van voertuigen ter ondersteuning van LZV partner Mondriaan zorggroep aanwezig tijdens de 
“Mondriaanrun” 2012, en was de stichting te vinden in het centrum van Heerlen met een infostand 
tijdens het evenement “the taste of ‘44”. Van het laatste evenement mag worden gezegd dat het een 
bijzonder geslaagd evenement was. De foto’s staan online op onze website. 
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Inmiddels heeft stichting MDKL de afdeling Thuisfrontzaken KL uitgenodigd om op 04 november kennis 
te maken op locatie Nuth, met Music 4 Vets. Hierop werd zeer positief gereageerd, er komt een 
delegatie kennis maken en praten over koppeling en verloop tussen beiden. 
 
De MDKL cursus vrijwilliger werd op 09 oktober gestart op OC de Oude Stomp in Alphen aan de Rijn. 
Onder leiding van Hendrik-jan werd er kennis met elkaar gemaakt en werden de eerste stappen in de 
cursus met elkaar gezet. Een gemêleerd gezelschap van maar liefst 17 cursisten. De sfeer zat er goed 
in, er werd serieus met elkaar gewerkt maar ook veel gelachen. 
 
Op 18 oktober was het dan zover: om 10.00 uur rolde er een grote dieplader voor en werd er een laro 
GWT overgedragen aan stichting MDKL ter restauratie. Onder grote belangstelling van een 4-tal 
stagiaires werd er snel het plan opgepakt om de auto eens te onderwerpen aan een kritische blik. Al 
snel werd er door de jeugd overalls aan getrokken en werd er een start gemaakt met het lossteken van 
de losse verflagen, welke in de loop van de jaren op het voertuig zijn aangebracht.  
 
0p 23 oktober werd het MDKL vereerd met een bezoek van de lokale heemkundevereniging uit 
Schimmert. Er werden verhalen uitgewisseld onder het genot van een kop koffie. Na een uitleg over de 
stichting en een aangesloten rondleiding keerde de heemkundevereniging met een voldaan gevoel 
huiswaarts. 
 
Tijdens de avond op 24 oktober had de stichting MDKL bezoek van het netwerkverband ARAGHNOS 
uit Maastricht. Onder volle aandacht kon het netwerkverband kennis nemen van de presentatie van 
deze stichting, gevolgd door een vragenronde en een rondleiding door de stichting. Daarna was het 
gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.  
 
Op 26 oktober was het dan zover: een delegatie van het stichtingsbestuur versterkt met vrijwilliger 
Renald maakt zich op voor de opening van MDKL Hank. Bij aankomst werden de meegebrachte spullen 
overgedragen aan Erwin, de beheerder van de voorziening. Jeroen Stam, beheerder van MDKL Vught, 
was ook aanwezig bij de opening. Veel veteranen uit de omgeving waren aanwezig, zo ook de overste 
Koch, als afvaardiging van de inspecteur generaal, woonde de ceremonie bij. Een gezellige opening, 
met oude veteranen, en jonge veteranen. Een mooi gemengd gezelschap, zoals we dat kennen binnen 
de stichting MDKL. De foto’s staan online op de website onder de rubriek MDKL Hank. Het 
hoofdbestuur wenst Erwin en zijn vrouw alle goeds toe, en hoopt op een goede en vruchtbare 
samenwerking. 
 
November/december 2012 

De maand is nog maar net begonnen en de agenda staat weer bol van de afspraken. Zo reisde een 
delegatie van het hoofdbestuur op vrijdag 02 november af naar Groningen, om daar te overnachten en 
bijtijds op de opening te kunnen zijn van onze dependance te Beilen aanwezig te kunnen zijn. Het werd 
een gecombineerde rit, met als tussenstops: onze dependance te Vught, vervolgens een bezoek aan 
stichting veteranen Molenhoeve te Veendam, om ten slotte op de overnachtingsplaats aan te komen. 
 
Op de dependance te Vught heeft het bestuur gesproken met beheerder Jeroen Stam en hebben we in 
de locatie Vught een plaats gevonden voor het plenair afstemmingsoverleg weekeinde in Januari 2013. 
Info hierover volgt zo snel mogelijk. In Veendam hebben we een verhelderend gesprek gehad met Bert 
Nanninga, op basis van onduidelijkheden en vragen vanuit zijn zijde. Tevens werd door het bestuur 
aangegeven dat we het op prijs zouden stellen dat de Molenhoeve vertegenwoordigd zou zijn tijdens de 
opening van MDKL Beilen. 
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Op 03 november waren namens de bestaande organisaties in de regio tijdens de opening in Beilen 
aanwezig: Roy Schuurmans namens VNN en Patrick namens stichting veteranen Veendam 
(Molenhoeve). Een gezellige dag, met een goede opkomst tijdens de opening van het huiskamerproject 
MDKL met als beheerders Eric en Jeanette de Vries. Het hoofdbestuur van stichting MDKL wenst hen 
veel succes toe. De foto’s van de opening staan op onze website onder de dependance Beilen. 
 
Tijdens Music 4 Vets op 04 November j.l. mochten we maar liefst 58 bezoekers welkom heten en een 
geweldig gezellige middag aanbieden. Tijdens deze bijeenkomst waren er veteranen van allerlei 
uitzendingen verenigd, van WOII tot actief dienenden. Natuurlijk ontbraken de partners en kinderen van 
veteranen deze middag niet, en ook zij waren rijkelijk vertegenwoordigd. Ook O & O en afdeling 
Thuisfrontzaken waren aanwezig, evenals de geestelijke verzorgster uit de regio Zuid. Zij konden aan 
de levende lijve Music 4 Vets ervaren, hetgeen zeer positief werd ontvangen. Tijdens deze avond 
werden we door stagiaire Jimmy bijgestaan in de bediening van onze gasten. Afgesproken is dat O & O 
op beleidsniveau met elkaar kijkt naar de mogelijkheden tot ondersteuning van Music 4 Vets naar de 
toekomst. Hiervan verwacht het hoofdbestuur MDKL op termijn een terugkoppeling. Zo gauw meer 
bekend is informeren we jullie via dit bulletin. Inmiddels heeft Music 4 Vets contact gelegd met Erwin de 
Wit van MDKL Hank, om ook bij hem op locatie te komen spelen voor de veteranen in de regio. Info 
hierover volgt zo spoedig als mogelijk. 
 
Dankzij Jeanette de Vries is het assortiment van “Veterans-Finest” uitgebreid met een aantal 
gegraveerde wijnglazen. Deze glazen worden handmatig gegraveerd met o.m. het MDKL logo. Naar de 
toekomst toe zouden er eventueel glazen aan toegevoegd kunnen worden met bij voorbeeld het 
veteranenlogo. Jeanette, heel hartelijk dank! 
 
 
 
Op vrijdag 09 november werden we aangenaam verrast door het bezoek van de overste Koch, 
stafofficier en adjudant van de inspecteur generaal. Na een eenvoudige lunch namen we de overste 
mee in een rondleiding door dit centrum en maakten we hem deelgenoot van de drive en intentie van 
waaruit we dit centrum runnen. De adjudant heeft in de afgelopen twee weken kennis genomen van de 
stichting MDKL-Nederland op de volgende voorzieningen: MDKL Hank, MDKL Vught en MDKL Nuth. 
Op zijn verzoek heeft het bestuur het startdocument visie en prognose naar hem verstuurd. 
 
Op zondag 11 november liepen Ashley en Wesley als stagiaires rond op de voorziening in Nuth. 
Gezamenlijk werden de bladeren in de tuin opgeruimd, werd er een start gemaakt met het aanleggen 
van inventarisatielijsten van materieel uit het magazijn en werd er geschuurd aan de LARO GWT. 
 
Dinsdag 13 november was de laatste cursusavond MDKL veteranenvrijwilliger in Alphen ad Rijn. Na 
een stukje film van 7 minuten en een gedegen terugblik op de afgelopen 1 1/2 maand werden door dhr. 
Hendrik-Jan van Tilburg aan 17 cursisten het certificaat overhandigd. Daarmee heeft de stichting MDKL 
tot dusverre in totaal 34 cursisten opgeleid volgens het MDKL model veteranenvrijwilliger. Het bestuur 
dankt dan ook oprecht Hendrik-Jan voor het geven van de cursus. 
 
14 november, alweer tijd voor partnercontact avond. Dit keer gezelligheid ten voeten uit, immers, tupper 
ware avondje met Robert is altijd lachen gieren brullen. Deze avond waren er maar liefst 10 
deelneemsters. 
 
Op 21 november waren de medewerkers van het CDC op de vestiging van MDKL te Nuth te gast. 
Onder het genot van koffie en vlaai werd met elkaar de diepte ingegaan op basis van visie en 
uitvoering, anders gezegd: hoe de stichting MDKL een meerwaarde heeft voor haar doelgroep in het 



36 
 

veteranenlandschap. Het was een gezellige ochtend, en na een rondleiding op locatie is het gezelschap 
na een externe lunch langzaam richting het noorden vertrokken. Men nam een zeer positieve indruk 
mee. 
 
Op 22 december was het bestuur op uitnodiging te gast op de Zwaluwenberg in Hilversum, waar de IGK 
Zijn afscheid hield en de nieuwe IGK zichzelf voorstelde. Vrijwel alle bekenden waren aanwezig, een 
gezellige sfeer, mooie toespraken en lekker eten, welk werd verzorgd door Alan Bakx met zijn 
veldkeuken. 
 
Zaterdag middag, 24 november, buiten is het guur, binnen brandt de kachel. Niets aan de hand, totdat 
stagiair Bart Mulkens met zijn ouders met een grote zak van sinterklaas op zijn rug binnen komt. Bart 
vertelde dat hij onderweg sinterklaas tegen was gekomen en hem had gevraagd dit bij de mannen van 
het MDKL af te geven. Een geweldig gebaar van een stagiair, hieruit blijkt dat er echt gevoel is voor de 
veteranen van onze stichting. Tevens deden hij en zijn vader een aanbod wat we niet konden afslaan, 
namelijk zij komen met drie man trompet spelen tijdens de kerst inn op tweede kerstdag! Wat een 
enorm enthousiasme! Bart, hartelijk dank! 
 
De laatste loodjes van dit jaar wegen natuurlijk het zwaarst. Gelukkig heb ik gedurende het afgelopen 
jaar al een en ander gedaan aan het sociaal jaarverslag van de stichting, waardoor het nu even wat 
makkelijker wordt. 
 
De stichting heeft in december afscheid genomen van de dependance in Kruiningen. We wensen Els en 
Rene de Vos veel succes met het voortzetten van hun huiskamer voor veteranen in Zeeland. 
 
Op 04 december was alweer de laatste soos dag van de BOSS kring Zuid. De opkomst was als 
vanouds, 7 deelnemers. Er werd gezellig bij gekletst onder het genot van een kop koffie of iets sterkers. 
Rond 16.30 uur keerde een ieder voldaan huiswaarts. 
 
10 december, 20.15 uur. De landelijke avondwake gaat van start. Tijdens deze wake zijn er 
verschillende inloophuizen open. Tijdens de wake draait de film “Gesneuveld” op Nederland 2. Namens 
de voorzieningen van stichting MDKL waren geopend: de MDKL voorziening in Beilen, de voorziening in 
Hank en de voorziening in Nuth. Stichting MDKL heeft de avondwake met een kleine 26 mensen 
gehouden. Na de avondwake zijn we onder een drankje met elkaar nog even in gesprek geweest, en is 
iedereen met een goed gevoel huiswaarts gekeerd. 
 
Op 22 december kwamen de vrienden en vrijwilligers van de stichting MDKL bijeen voor een gezellige 
avond. Er waren 23 deelnemers, en de zaal zat goed vol. Iedere vrijwilliger kreeg een presentje mee 
jaar huis en een kerstgroet.  
 
Als aller laatste evenement stond onze vertrouwde kerst-inn op tweede kerstdag op het programma. 
Voor deze keer hebben we iets speciaals bedacht en werd de inloopvoorziening omgetoverd tot 
steengrill restaurant. Met de inschrijving zaten we goed, maar liefst 32 deelnemers. Precies genoeg om 
zo een activiteit te draaien. Na wat probleempjes te hebben gehad met de elektra (hoofdzekering), was 
het een onvergetelijke avond. Bart (stagiaire) zorgde met zijn vader en broers voor muzikale opluistering 
met blaasinstrumenten. Iedereen heeft erg genoten en heeft het zich lekker laten smaken.  
 
We kijken terug op een druk maar vruchtbaar jaar. Het bestuur bedankt iedereen voor alle inspanningen 
die zijn verricht om voor onze doelgroep een gevarieerd programma aan te kunnen bieden in 2012. Nu 
op naar 2013. Iedereen een fijne jaarwisseling en tot volgend jaar! 
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Overzicht ontwikkelingen MDKL 2012 

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

doelen in 2012. 

Doelstelling                                                   tijdslimiet                                     behaald 

                                                                                                                           ja               nee  

Werkbezoeken VOC partners Gehele jaar X  

Samenwerken VOC partners Gehele jaar   

Programma’s thuisfront Gehele jaar X  

Gezamenlijke presentatie NLVD Juni 2012 X  

VOC presentatie tijdens CLAS Mei 2012 X  

Ontwikkelen opleiding dienstverl. September 2012 X  

Opfriscursus vrijwilligers MDKL        X 

Cursus vrijwilliger voor VOC partners Oktober 2012 X  

Herindelen inloopvoorziening MDKL Maart 2012        X  

Start dependance MDKL Zeeland Eind augustus 2012 X  

Samenwerking LZV partners Doorlopend X  

Educatieve programma’s/stages Eind mei 2012 X  

Financiële borging MDKL 2012 Doorlopend  X  

Start nieuwe projecten (music4vets)  X  

Presentatie tijdens stage markt September 2012 X  

 

Overzicht ontwikkelingen MDKL 2012 

In 2012 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. 

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. Daarnaast heeft  de stichting 

op basis van haar startdocument Visie Prognose en Kans (2010) zich doorontwikkeld wat heeft geleid 

tot expansie van de organisatie, en zijn er 5 dependances doorontwikkeld en gestart in de 

verschillende regio’s. 

Een ander belangrijk punt welk stichting MDKL in het kader van samenwerkingsverbanden in 2012 

heeft gerealiseerd, is de aanwezigheid van de stichting op de NLVD. Het uitganspunt hierbij was met 

meerdere nulde lijn partners akte de préséance te geven en op basis van buddysupport een 

toegevoegde waarde leveren aan het feestelijke aspect van dit evenement. 

Tevens was stichting MDKL als vertegenwoordiger van de nulde lijn aanwezig te zijn tijdens de 

landmacht dagen 2012 te Oirschot. Daar heeft stichting MDKL naast het presenteren van de eigen 

stichting, informatie verstrekt aan bezoekers en belangstellenden over de gedefinieerde veteranen 

ontmoetingscentra elders in het land, vanuit een mobiele huiskamer. 
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Stichting MDKL zal in het lopende jaar 2013 trachten wederom een actieve bijdrage te leveren aan 

het tot stand komen van een landelijk overkoepelende organisatie binnen de wereld van 

buddysupport, en invulling  op basis van de nieuwe veteranenwet en de een loket gedachte.  

Financieel gezien zal de stichting ernaar streven om ten minste 80% van haar exploitatiekosten terug 

te verdienen, teneinde het bestaansrecht voor 2013 verder te stabiliseren. 

Voor de aanwezigheid van partners uit de LZV-structuren wordt vermeld dat de aanwezigheid van de 

bedrijfsmaatschappelijk werkenden van het CDC in 2013 maandelijks zullen blijven voortzetten, op 

structurele basis, conform afspraak met de stuurgroep LZV. 

 

In het jaar 2012 heeft de stichting MDKL conform het visiedocument “Visie, Prognose &Kans” uit 

2010 van de stichting haar voorziening verder uitgebreid met de navolgende infra: 

Vestiging Beilen: (Veteraantje) 
(huiskamer) 
’t Spiek 78 
9411 KZ Beilen 
Telefoon: 06 11733935 
Beheerders: Eric & Jeanette de Vries 
Openingstijden: iedere 1e en 3e zaterdag                                           
van de maand van 11.00 tot 17.00 uur 
 
Vestiging Nuth:                                                                         Vestiging Vught: (Ouwestomp) 
(multi centrum)                                                                         (inloophuis) 
Hellebroek 37                                                                           Reutsedijk 7 
6361 AA Nuth                                                                           5264 PC Vught 
Telefoon: 06 22559114                                                            Telefoon: 06 22445111 
Beheerders: Eric & Marlies den Hertog                                    Beheerder: Jeroen Stam 
Openingstijden: iedere dag van 09.00 tot 17.00 uur                 Openingstijden: iedere dinsdag en       
24/7  bereikbaar                                                                        donderdag van 9.30 t0t 17.00 uur 
 
Vestiging Tilburg:                                                                       Vestiging Hank: 
(inloophuis)                                                                                (huiskamer) 
Professor Lorenzstraat 12                                                          In 't Rietwerf 32 
Tilburg                                                                                        4273 CG Hank 
Telefoon: 06 55342308                                                              Telefoon: 06 27081584 
Beheerder: Jos Le Coq                                                               Beheerder: Erwin de Wit 
Openingstijden: nog niet bekend                                                Openingstijden: Laatste vrijdag  
                                                                                                    van de maand vanaf 19.00 uur 
 
Met dit aantal aan voorzieningen biedt de stichting MDKL een infrastructuur aan, welke volgens de 
landelijke LZV indeling haar bereik heeft in de regio’s Noord, Midden en Zuid. Hiermee heeft de stichting 
in 2012 haar sub-doel bereikt, om uiteindelijk in 2015 conform haar visiedocument door te groeien naar 
een landelijk bestrijk. Stichting MDKL is tot deze uitbreiding overgegaan omdat in de jaren 2011 en 
2012 is gebleken dat met grote regelmaat bezoekers uit de genoemde regio’s de voorziening in Nuth 
opzochten voor bezoek, advies of ondersteuning bij individuele vraagstukken. Hiermee heeft het 
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bestuur van stichting MDKL aangetoond dat er behoefte is aan infra in deze regio’s, op gelijkwaardige 
basis van kwaliteit zoals de voorziening in Nuth. 
 
In 2013 zal het bestuur van MDKL-Nederland onderzoeken of, en hoe er een intensievere afstemming 
en samenwerking kan worden aangegaan tussen het LZV en stichting MDKL-Nederland. 

 

 

 

 

 

Externe contacten 

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

in 2012 heeft onderhouden  in het kader van buddysupport en samenwerking. 

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) 

*GGZ  WN Brabant 

*GGZ Limburg (mondriaan) 

*ABP/APG 

 

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

*Vereniging BNMO                                       *Vereniging veteranen Curaçao 

*Vereniging BOSS                                          *Identiteitsgroep ISB (MFO) 

*Vereniging  AVOM                                      *NATRES 

*Stichting veteranen Beek                          *Contact Oud Mariniers 

 

De bestaande contacten met fysieke ontmoeting/veteranencentra: 

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

*Stichting veteranen noord Nederland Smilde (veteranencentrum) 

*Stichting het Eldershoes Limburg (huiskamer voor veteranen) 

*Stichting de Treffer Eindhoven (inloophuis voor veteranen) 

*ECHO`s Home de landing Schaarsbergen (inloophuis voor veteranen e.a.) 

 

Overige nuttige contacten: 

*Rekwisietencommissie K.L.  Maaldrift 

 

 

 

 

 

 

Hieronder een overzicht van de professionele presentie van LZV partners binnen onze stichting: 

Maand             partner         aanwezig     bijzonderheden 

11-2011 DCBMW X snuffeldag neventakers  v-bmw      (03-11-2011) 

 MW BASIS X                                                                 (21-11-2011) 

 DGV -  

12-2011 DCBMW X                                                                  (09-12-2011) 

 MW BASIS X                                                                  (19-12-2011) 

 DGV X                                                                  (06-12-2011) 

01-2012 DCBMW X bmw Curaçao                                               (13-01-2012) 

 MW BASIS -  

 DGV -  

02-2012 DCBMW X                                                                  (23-02-2012) 

 MW BASIS X                                                                  (16-02-2012) 

 DGV X                                                                  (02-02-2012) 

03-2012 DCBMW X                                                                  (22-03-2012) 

 MW BASIS X                                                                  (14-03-2012) 

 DGV -  

04-2012 DCBMW X                                                                 (19-04-2012) 

 MW BASIS -  

 DGV -  

05-2012 DCBMW X                                                                 (17-05-2012) 

 MW BASIS -  
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 DGV X                                                                 (03-05-2012) 

06-2012 DCBMW X groepsgesprek mw Koppert                      (12-06-2012) 

 MW BASIS -  

 DGV -  

07-2012 DCBMW X                                                                 (19-07-2012) 

 MW BASIS -  

 DGV -  

08-2012 DCBMW X                                                                 (16-08-2012) 

 MW BASIS -  

 DGV -  

09-2012 DCBMW X                                                                 (20-09-2012) 

 MW BASIS -  

 DGV -  

10-2012 DCBMW X                                                                 (04-10-2012) 

 MW BASIS -  

 DGV X Afstemmingsgesprek                                  (16-10-2012) 

11-2012 DCBMW X       (15-11-2012) 

 MW BASIS X Bezoek Winand Visser 

 DGV X Bezoek locatie Vught      (27-11-2012) 

12-2012 DCBMW X        (20-12-2012) 

 MW BASIS -  

 DGV X Bezoek locatie Vught      (27-12-2012) 
 

 

 

 

 

Publiciteit & sociale media in 2012 

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

gedaan: 

02-03-2012 Artikel MDKL                                                                            Pit Pro Rege 

28-03-2012 Aankondiging Paasbrunch                                             Weekkrant Nuth 

02-01-2012  Filmfragment veteranencentrum Nuth                                          L1 TV 

09-04-2012 Vermelding kranslegging Nieuw Guinea monument      BAKSGEWIJS 

25-04-2012 Vermelding deelname Oranjemarkt                        Nuth & Omstreken 

27-04-2012 Aankondigingsbrief dag v.d.  verpleging                  Sevagram Heerlen 

30-04-2012 Artikel Goirle MDKL                     Nieuwsbrief Bond v Wapenbroeders 

02-05-2012 Start Dependence MDKL Goirle                                        Goirles Belang 

12-05-2012 Veteranencentrum Goirle                                             Brabants dagblad 

25-05-2012 Herdenking 2012 Nuth                                                  Info 82 BOSS Zuid 

27-05-2012 Aankondiging verkoop MDKL                            onlinepersbericht.com 

07-06-2012 Artikel dodenherdenking BOSS                              Strijdend Nederland 
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19-06-2012 Artikel over dag v.d. verpleging                                      Sevagram krant 

14-07-2012 Aankondiging zomer barbecue MDKL              onlinepersbericht.com 

07-08-2012 Artikel inloophuis MDKL Tholen                                         Thoolse Bode 

08-2012 Artikel over Marlies en MDKL                      Personeelsblad Sevagram 

15-08-2012 Artikel opening MDKL Kruiningen            PZC (dagblad voor Zeeland) 

08-2012 Artikel MDKL/NLVD                                                      Info 83 BOSS Zuid 

08-2012 Artikel collectie MDKL                                                Nuth & Omstreken 

07-09-2012 Stellingname JSF programma                                                       L1 radio 

09-2012 Artikel MDKL                                                                 vakblad De Genist 

09-2012 Artikel MDKL                                                 Vakblad  Veteranencontact 

09-2012 Artikel opening MDKL Kruiningen                                         De Kareoler 

09-09-2012 Fotoreportage kabelkrant  OMD                                       TV-groot Nuth 

10-2012 Artikel opening MDKL Kruiningen                                          Checkpoint 

02-11-2012 Artikel MDKL Vught                                                       Brabants Dagblad 

12-2012 Filmfragment veteranencentrum Vught                               TV Brabant 

 

Aan interne publicaties is invulling gegeven door maandelijks een vrijwilligersverslag 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. 

Samenvattend mag worden gesteld dat stichting MDKL in het jaar 2012 via de sociale media vrijwel 

maandelijks  in de belangstelling heeft gestaan, met als rendement landelijke naamsbekendheid in 

positieve zin. 
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Persoonlijke paragraaf 

Middels deze toegevoegde paragraaf wil ik even aandacht geven aan de flexibiliteit en de 

gezamenlijke drive binnen het gezin, welke nodig is om een dergelijke stichting te kunnen blijven 

continueren. 

In deze paragraaf zal ik trachten u inzage te geven in de persoonlijke situatie van het gezin, in relatie 

tot de stichting, de persoonlijke belasting, de valkuilen en de creativiteit van de gezinsleden. In het 

jaarverslag “van start naar volwassenheid” 2011 gaf ik in deze paragraaf hoe ik persoonlijk als 

voorzitter van mijn eigen stichting er in zit, dit keer is het woord aan een ander gezinslid, mijn 

dochter Ellis. 

“Ik ben trots op mijn vader en moeder dat ze dit doen, ze hadden ook kunnen zeggen dat ze het pand 

als stalling voor spullen gebruiken. Ze hebben echter besloten om er iets van te maken. Iets wat zo 

klein begonnen is, is nu zo groot en ze ondersteunen zoveel mensen, niet alleen om met ze te praten, 

maar ook een stukje gezelligheid, of ze te helpen met hun auto. Ze doen leuke activiteiten zoals een 

BBQ of een brunch, en met de kerst ook iets wat aanspreekt. Ik vind het leuk dat veteranen hieraan 

meedoen, dan zie je stralende gezichten en dat geeft een goed gevoel, lekker iets eten, aandacht en 

kletsen is wat aanslaat bij die mannen, vrouwen en kinderen. Ze komen dan ook regelmatig langs 

want ze voelen zich hier thuis. Ook voor de vrouwen van de veteranen is er iets, een vrouwen contact 

avond, dan komen ze bij elkaar en doen ze iets leuks. Ik vind het knap dat mijn vader en moeder er 

zoveel tijd in stoppen. Mijn vader is iedere dag bereikbaar en open. Soms is dat best lastig als we iets 

samen willen gaan doen, maar dan zijn er vrijwilligers en houden de stichting open. Mijn vader heeft 

wel de telefoon bij zich voor als er iets is. Dat vind ik echt knap.  

Omdat ik hun dochter ben krijg ik heel veel mee en als ik dat allemaal zo hoor denk ik vaak: ”goh dat 

is veel!”  Ik help ook wel eens mee en dan zie ik hoe hectisch het soms kan gaan en hoeveel 

voorbereiding er nodig is. Ik vind het ook mooi om te zien hoe een veteraan binnen komt voor het 

eerst, heel stil en afwachtend en na een paar keer komt hij vrolijk naar binnen. Die lach op hun 

gezicht  zegt tegen mij: “ja, wat pappa en mamma doen is goed, vooral als iemand zo kan stralen.” 

Natuurlijk zitten er ook van die dagen tussen dat ik denk: “moet dan nou?” Maar die horen er gewoon 

bij. Ik ondersteun mijn ouders hierin en ik ben echt trots op ze dat ze dit doen.” 

 

Door Ellis den Hertog (dochter 15 jaar) 
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Vrijwilliger uitgelicht 

“Het is al weer z’n twee jaar geleden dat ik Eric en MDKL heb leren kennen. 

In 2010 hielp ik iemand met verkoop van speelgoed en Sluban. Sluban is te vergelijken met Lego. 

Op de braderie in Zeswegen ontmoete zij Eric en MDKL met Legervoertuigen. Sluban heeft 

Legerthema’s met veel voertuigen, tanks, helikopters en toebehoren. Zij ging toen een 

samenwerkingsverband aan met verkoop van Sluban bij MDKL in Nuth. Zo ben ik in contact gekomen 

met de stichting. 

 

Om te beginnen ben ik een Libanon veteraan. Na mijn Horeca opleiding in 1981 moest ik in 

September de militaire dienst in als kok. Na drie maanden opleiding in Haarlem als kok op de mobiele 

veldkeuken, heb ik de keuze gemaakt om naar Libanon te gaan. Daarna drie maanden opleiding in 

Assen, waar ik in Maart 1982 vertrok naar Libanon.  

 

De Libanon tijd had zijn ups en downs, veel slechte en goede dingen gezien, maar ook erg veel van 

geleerd.  De invasie van Israël in Juni 1982 was minder, maar als kok heb je grote 

verantwoordelijkheden om toch iedere dag weer te koken voor 200 man, en daar ben ik best trots op. 

Bij thuiskomst in Rotterdam moest ik door privé omstandigheden gaan werken, en kwam als 

uitzendkracht overal terecht. Kok ben ik nooit meer geworden. 

 

Sinds November 2009 woon ik weer in Limburg en raakte opnieuw werkeloos door de recessie.  In de 

periode dat ik Eric leerde kennen, was hij in de voorbereiding voor de opleidingen voor zijn 

vrijwilligers. Ik had  zoiets van, dat lijkt mij ook wel wat, maar Eric vond het beter dat ik vriend zou zijn  

van MDKL, op basis van mijn ervaringsdeskundigheid.  

 

Nu, twee jaar later, had ik gelijk en kan ik met trots zeggen, dat ik vrijwilliger ben bij MDKL in Nuth. 

Een van mijn sterkste kanten is, het helpen  van andere mensen, thuis, in de buurt, MDKL, vrienden en 

kennissen. Ik sta altijd voor iedereen klaar. Ik heb een grote gedrevenheid, om dat te bereiken wat ik 

wil en ga daar de volle 200% voor. Zelf zie ik dat ook bij Eric. Zijn gedrevenheid en reacties is, dat je 

hard moet knokken om dat te bereiken wat je wilt. Het kost heel veel tijd en veel energie. Veel 

mensen zien dat niet en vinden alles maar heel normaal wat er gebeurd. 

 

Na een aantal gesprekken met Eric om vrijwilliger te worden, vond ik belangrijk om steun en 

toeverlaat te geven aan MDKL. Ook vond ik het belangrijk om voor mensen en kameraden te zijn,  die 

behoefte hebben aan aanspraak en steun. De activiteiten binnen MDKL spelen een grote rol, net als 

een kinder-middag, waar ik als Sergeant Puk samen met Jeanne de kinderen een fijn middag bezorg. 

De andere activiteiten zoals, Paasbrunch, BBQ,, Kerst-inn, enz, vind ik dat je er moet zijn als 

vrijwilliger voor steun en hulp, om die dag tot een succes te maken. 

 

Vanwege mijn gezondheid, kan ik moeilijk aan werk komen, maar daardoor ben ik zeven dagen in de  

week bij MDKL aanwezig. In de maanden dat ik er nu bij ben, is er al veel gebeurd zoals een 

computerhoek, winkeltje, hoek voor de muziek instrumenten en de grootste klus, het 

magazijn/container, opnieuw inrichten, uitsorteren, en inventariseren.  
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De periode tot nu toe heeft Eric mij goed leren kennen en is het belangrijk om op je vrijwilligers te 

kunnen steunen en zeker er op te rekenen wat van een vrijwilliger verwacht wordt. Voor 2013 hoop ik 

op veel meer positieve veranderingen, meer activiteiten en wil daar veel mee bezig zijn. Voor mij zelf 

vind ik, dat bezig ben met een tweede missie. Mijn eerste missie kan ik zeggen; MISSIE 

VOLBRACHT…..MAAR NIET VERGETEN 

 

Mijn tweede missie nu, is mijn missie nog niet volbracht, maar is iets waar je als stichting MDKL met 

vrijwilligers hard aan moet werken; “UNUS PRO OMNIBUS, OMNES PRO UNO”  

 

 
Door Renald (vrijwilliger locatie MDKL Nuth) 
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Beheerder uitgelicht 

 

 “Mijn naam is Erwin de Wit, woonachtig in Hank. 
Van 4 januari 1988 tot 1 augustus 1995 heb ik bij defensie gewerkt. Van november 1992 tot 
April 1993 ben ik uitgezonden geweest naar Bosnië en heb als verbindelaar bij het Transport 
bataljon in Busovaca gezeten.  
 
Het behoeft ongetwijfeld geen uitleg dat een uitzending een behoorlijk ingrijpende 
gebeurtenis is maar ik heb er geen schade aan overgehouden en kijk ondanks alles met een 
positief gevoel op mijn uitzending terug. Toch heb ik er jarenlang geen enkele aandacht meer 
aan geschonken. Wel voelde ik me veel meer betrokken met de 4e mei. Toch voelde ik me erg 
bezwaard om tussen de oude veteranen te gaan staan. Uiteindelijk heb ik dat toch gedaan en 
tot mijn grote verbazing werd ik meteen geaccepteerd. Sinds dien ben ik steeds meer voor de 
veteranen gaan doen waar het begon met chauffeuren van de oud Strijders naar de 
verschillende reünies en herdenkingen heb ik me ook als vrijwilliger gemeld bij het veteranen 
comité in het Land van Heusden en Altena. Als comité organiseren we elk jaar een lokale 
veteranen dag in onze regio. 
 
Dit is ontzettend dankbaar werk. Ik interesseer mij oprecht in hetgeen de veteranen hebben 
meegemaakt maakt niet uit of het een Indië veteraan of Afghanistan veteraan is en ik merk 
dat een luisterend oor ook gewaardeerd wordt. Naast het organiseren van dit soort 
activiteiten liep ik ook al geruime tijd met het idee om iets van een inloophuis te realiseren. 
 
 Dit inloophuis moet in de regio van Het Land van Heusden en Altena een veilige plaats zijn 
waar veteranen met elkaar een stuk gezelligheid kunnen delen. En een plaats waar ze als ze 
dit willen hun verhaal kwijt kunnen. Maar zoals dat vaak gaat met een hoofd vol ideeën 
blijven de meeste ideeën toch gewoon op de plank liggen. Tot ik eind vorig jaar voor mezelf 
de knoop heb gehakt en heb gezegd “ik ga het gewoon doen”. Niet wetende wat er allemaal 
bij komt kijken aan kosten en organisatie ben ik begin dit jaar gewoon begonnen met de 
verbouwing van de garage. Daar waar de focus in het begin volledig lag bij het fysiek 
realiseren van het inloophuis ontstond  in het begin van de zomer het besef dat er ook aan 
organisatie het nodige moet gebeuren. Na wat gegoogled te hebben werd het voor mij alleen 
maar ondoorzichtiger.  
 
Dit tot ik toevalligerwijs op de landmacht dagen Jos van het MDKL tegen het lijf liep. Jos 
stond in zijn Unifil outfit voor de tent en we raakten al snel in gesprek en dit was voor mij een 
beetje het feest der herkenning. Vragen over hoe, wat, wie en waar ik nog een antwoord op 
zocht heeft het MDKL al ingevuld. Ik had maar één gedachte “ik hoef het wiel niet meer uit te 
vinden”. Enige weken later ben ik vervolgens naar Nuth gereden om daar eens een keer te 
gaan kijken.  
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Na een goed gesprek met Eric was ik er voor mezelf al vrij snel uit. Ik had weliswaar nog 
genoeg verbouwwerk te gaan maar de fundering voor het inloophuis was gelegd. 
 
 Op 26 oktober jongstleden was het dan zover en heeft de opening in het bijzijn van Luitenant 
Kolonel Koch van het IGK plaats gevonden. Vanaf 19:00 uur hebben we een 30tal veteranen 
aanwezig variërend in leeftijd van 87 tot 23 ontvangen met koffie en cake. 
 
 Na een openingswoord van Kap Mar (BD) vd Brink en een emotioneel woord van mijn vriend 
ELNT Erik Smit heeft Erik Den Hertog kort toegelicht wat de rol van het MDKL is. Na deze 
formaliteiten hebben we het glas (oranjebitter) geheven en is het MDKL inloophuis formeel 
van start gegaan. Het inloophuis is elke laatste vrijdag van de maand vanaf 19:00 uur 
geopend. Veteranen of geïnteresseerden kunnen meer informatie over het inloophuis en over 
geplande activiteiten vinden op www.veteranen-altena.nl.” 
 

 
 
Door Erwin (beheerder MDKL Hank) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.veteranen-altena.nl/
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Projecten van stichting MDKL in het jaar 2012  

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

jaar 2012 heeft gerealiseerd of welke in 2012 zijn gestart: 

Project “Music 4 Vets” 

In december 2011 sprak het stichtingsbestuur informeel aan de koffietafel met veteraan Mark 

Chernek en werd het idee geboren om meer met muziek en veteranen te gaan doen. Na een 

startperiode van 4 maanden werd binnen de stichting MDKL tijdens grotere evenementen een try 

out gehouden o.m. tijdens de paasbrunch 2012, veteranen dag Beek en de NLVD 2012. Hierna waren 

we ervan overtuigd dat we moesten doorzetten en zo startte de eerste sessie onder de naam “Music 

4 Vets” tijdens de MDKL zomerbarbecue in 2012. Inmiddels heeft de organisatie van de NLVD 

toegezegd dat ”Music 4 Vets” met enige voorzichtigheid podiumtijd wordt gegund tijdens de NLVD 

2013. Voor het jaar 2013 heeft “Music 4 Vets” een benefietconcert gepland op 20 april a.s., en vindt 

veel steun van verschillende cover bands, welke hebben toegezegd mee te werken aan het 

benefietconcert. Dit concert is de spin off naar bekendheid onder veteranen. Met de opbrengst van 

het benefietconcert hoopt “Music 4 Vets”  instrumenten te kunnen aanschaffen zodat meer 

veteranen uitgenodigd kunnen worden mee te spelen. 

Naar de toekomst toe denkt “Music 4 Vets” te groeien naar een landelijk event, “Battle of the 

Hymns” genaamd, waarbij landelijk veteranen elkaar treffen en gezamenlijk muziek maken. 

Daarnaast wordt er gedacht om met “Music 4 Vets” en de Echo’s in de uitzendgebieden of de WZZ 

van het ministerie van defensie voor de uitgezonden militairen in de missiegebieden te gaan spelen. 

De motivatie hierachter is dat er in het uitzendgebied door stichting MDKL medewerking wordt 

verleend aan het aanbieden van een stukje ontspanning, en het grote voordeel is voor de militair in 

het missiegebied contact  met veteranen die zijn teruggekeerd vanuit missiegebieden naar de 

maatschappij. Stichting MDKL heeft zichzelf ten doel gesteld dit in 2013 verder uit te bouwen. 

Project “wachthuisje Veenhuizen” 

In augustus 2012 heeft de stichting MDKL van een gulle schenker een origineel wachthuisje 

geschonken gekregen, welk is gebouwd in 1961 bij het gevangeniswezen te Veenhuizen. Dit 

wachthuis wordt met o.a. veteranen in de activering weer gerestaureerd zodat een stuk cultuur 

historisch erfgoed bewaard blijft. Dit in het kader van activering. 

Project “Landrover GWT” (2013) 

Tijdens de CLAS dagen te Oirschot in mei j.l. is het bestuur gevraagd geworden of de stichting MDKL 

voor de rekwisietencommissie KL een landrover 109 GWT wil opknappen, als activeringstraject voor 

veteranen. Na onderling goed overleg met een afvaardiging van de rekwisietencommissie KL werd 

besloten deze klus te klaren. Voor de restauratie van dit object zijn er o.m. afspraken gemaakt met 

overige VOC’s, t.w. stichting Het Eldershoes en stichting de Oude Stomp. Stichting MDKL zal samen 

met mensen van stichting Het Eldershoes zorgen voor afbouw, restauratie en opbouw. Stichting de 

Oude Stomp gaat het spuit en lakwerk voor haar rekening nemen. Het benodigde materiaal voor 

restauratie wordt door de rekwisietencommissie KL verzorgd. Hiermee zoekt stichting MDKL de 
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verbinding en samenwerking  met overige VOC’s vanuit de VOC gedachte: “één voor allen, allen voor 

één”. 

Project “Landgoed kasteel Vaesrade” 

In juni 2012 is stichting MDKL dit project gestart met veteranen die graag in de tuin werken, op 

verzoek van de gravin van het kasteel Vaesrade. Het project wordt gevuld met veteranen die op basis 

van activering en dagbesteding via Mondriaanzorg PsyQ (LZV-partner) naar ons worden uitbesteedt. 

Inmiddels is de waterput opnieuw opgemetseld en hersteld, is er wat rooi werk gedaan en wordt er 

nog een rozenperkje aangelegd. Het project staat momenteel even op een laag pitje daar er te weinig 

veteranen zijn die ingezet kunnen worden op dit project. De prognose is dat dit in later stadium weer 

zal aantrekken. Een mooi voorbeeld van hoe de stichting zich kan inzetten in een breder 

maatschappelijk perspectief. 

Project “Missie Volbracht” 

Dit project wordt uitgevoerd door de stichting Veteranen Beek, waar stichting MDKL materieel en 

financieel steun aan verleent. Het betreft een foto expositie met als presentatie de militair in het 

uitzendgebied Bosnië en Afghanistan. Tijdens het project wordt er door presentaties gehouden door 

veteraan Maurice Daniëlse aandacht besteedt aan het werk en het leven van de militair in het 

missiegebied. Stichting MDKL heeft hiervoor missie gerelateerd materiaal beschikbaar gesteld ter 

expositie in vitrinekasten. Daarnaast zijn er prachtige fotocollages te bezichtigen met als doel: meer 

aandacht en begrip te creëren binnen de maatschappij voor deze groep militairen en hun werk. Het 

project loopt van 01-09 tot en met 29-09 2012 in de bibliotheek in Beek, en zal naar verwachting in 

de provincie Limburg op verschillende locaties worden voortgezet, voor de periode van één jaar. 

Project  “aanhanger” (2013) 

De stichting MDKL heeft in 2011 door tussenkomst van SVI via DMO een poly norm aanhanger 

gekregen, welke uit het missiegebied Tarin Kowt afkomstig is. De aanhanger wordt in 2013  met 

veteranen gerestaureerd en als pronkstukje aan het wagenpark van de stichting toegevoegd. 
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Bijlagen stichting MDKL 

 

Aanvulling beleidsnota stichting MDKL “visie, prognose & kans” 2010-2015 
Versie juli 2010 

 
Gelet op de ontwikkelingen van de laatste drie jaren, en gelet op de proactieve houding 
welke de stichting MDKL heeft aangenomen gedurende dit tijdsbestek, vertaald naar de 
weerstand t.o.v. stichting MDKL vanuit de VOC, spreekt stichting MDKL met de VOC het 
volgende af: 
 
1. Stichting MDKL bevriest tijdelijk haar beleidsnota, tot en met december 2013. 
Dit houdt concreet in dat tot eind 2013 de stichting MDKL geen verdere actie onderneemt 
tot expansie van haar eigen organisatie. 
 
2. Stichting MDKL zal geen kwaliteitsdocumenten meer ongevraagd delen met partners 
binnen de VOC, echter, VOC partners kunnen op aanvraag voorzien worden van 
kwaliteitsdocumenten van de stichting MDKL. 
 
3. De bestuursleden van stichting MDKL, welke zitting hebben tijdens de vergadering van de 
VOC, zullen haar deelname beperken tot enkel het delen van expertise en het verschaffen 
van inzicht. Enkel op basis van expliciete vraagstelling van partners binnen de VOC zullen de 
bestuurders van de stichting MDKL advies geven. 
 
4. Het bestuur van stichting MDKL spreekt met de VOC af dat de partners binnen de VOC tot 
december 2013 de tijd hebben om aan de kwaliteitseisen welke de stichting in haar 
startdocument heeft gesteld te voldoen. Indien bij de eindevaluatie blijkt dat dit niet gehaald 
wordt, zal stichting MDKL op basis van haar eigen beleidsnota haar ontwikkeling verder 
oppakken. 
 
5. Voorts blijft het aan het bestuur van stichting MDKL, gelet op haar eigen positie binnen 
het veteranenlandschap, (met uitzondering van bovenstaand) stappen te zetten ter 
verbetering of ter bevordering van de door de stichting aangeboden kwaliteit verder door te 
ontwikkelen en uit te voeren. Dit houdt in dat de stichting MDKL hiermee haar eigen 
autonomie en identiteit gedurende deze fase borgt. 
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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 dienstverlening 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, defensiemedewerkers, veteranen, overig 

geüniformeerde (politie, brandweer, hulpverleners) en hun directe partners of omgeving.  

 

3- Activiteiten: 

exploitatie huiskamer, geven van advies, ontspannende activiteiten met als doel het 

verkleinen van het sociaal isolement, activering/reactivering met als doel terugwinnen van 

persoonlijke eigenwaarde, 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, mobiele 
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veldkeuken welke inzetbaar is op elk denkbare locatie, voor alle vestigingen geldt het 

centraal nummer: 06-22559114  

 

5- Werkgebied: 

provincie Zeeland/Brabant West: ambulante dienstverlening Provincie Brabant: Hank, 

Tilburg, Vught provincie Limburg: Nuth provincie Groningen: Beilen  

Daarnaast kan MDKL-Nederland mobiele activering bieden op andere plaatsen buiten 

boven omschreven werkgebieden. 

 

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 uur 

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 
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Schoolverlaters 
 

Allochtonen 
 

Arbeidsgehandicapten 
 

Lich. beperking 
 

Verst. beperking 
 

Slachtoffers van geweld 
 

Psychosociale probl. 
 

Verslaafden 
 

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 op basis van afspraken met het LZV (landelijk 

zorgsysteem voor Veteranen), 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 
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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. 

Daarnaast voorziet stichting MDKL-Nederland in een aantal sociaal-

maatschappelijke stageplaatsen voor jeugdigen op MBO niveau, en is 

erkend leerbedrijf voor de hoge school zuid. 

Opleiding 
 
nee  

Te weten 
  

Oriëntatie naar 

werk  
ja  

Te weten 
 

Op basis van afspraken met UWV kan men werkervaring opdoen 

binnen de stichting MDKL met behoud van uitkering. 

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.  

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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AFSPRAKEN OMTRENT SAMENWERKING EN WENSELIJK GEDRAG VOC 

1. Inleiding 

Doel van de samenwerkende ontmoetingscentra en het VOC is het landelijk aanbieden van 

laagdrempelige opvang aan veteranen en zijn relatie en daarmee een bijdrage leveren aan de 

verwerking van psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis en de gevolgen 

daarvan. Daarvoor hebben de samenwerkende ontmoetingscentra een Intentieverklaring 

ondertekend. 

Aanleiding voor het maken van aanvullende afspraken is dat de onderlinge communicatie tussen de 

ontmoetingscentra tot op heden onvoldoende heeft bijgedragen aan het doel om in een 

samenwerkingsverband in Nederland aandacht te geven aan de behoeften van de veteraan, en de 

initiatieven daarvoor in stand te houden en uit te bouwen. Samenwerking kan alleen tot stand 

komen indien men respect heeft voor personen en voor elkaars positie en ideeën. Respectvol met 

elkaar omgaan betekent oprecht standpunten delen, naar elkaar luisteren, afspraken nakomen, en 

laster tegengaan. Het initiatief voor deze afspraken is genomen door de voorzitter van de VOC en is 

noodzakelijk om de samenwerking in de huidige samenstelling en voorzitterschap in VOC-verband 

voort te kunnen laten bestaan. Het is de keuze van het vfonds en de projectleider nuldelijn 

ondersteuning om de subsidierelatie vfonds te verbinden aan een samenwerkingsverband. 

De afspraken die hieronder zijn beschreven zijn bedoeld voor alle ontmoetingscentra die deel willen 

nemen aan het samenwerkingsverband VOC. De afspraken gelden voor de bestuursleden van de 

ontmoetingscentra en voor de vrijwilligers van deze centra. 

De afspraken zijn hieronder uitgeschreven en gaan in op 1 januari 2013. Hierdoor ontstaat een 

eenduidig/helder beeld over de wijze van samenwerken van de partijen in het VOC en voor de 

partijen die naast de VOC betrokken zijn in “Veteranenland”. 

Zonder inbreuk te doen op de zelfstandigheid van de deelnemende ontmoetingscentra en met 

erkenning van de meerwaarde van elk ontmoetingscentrum, wordt door het vfonds voor de 

komende drie jaar een subsidie verstrekt aan een samenwerkingsverband, niet aan een afzonderlijk 

ontmoetingscentrum. De ervaring met de samenwerking vanaf oktober 2010 tot heden tussen de 

ontmoetingscentra laat onvoldoende eenduidige samenwerking en wenselijk gedrag zien om een 

succesvolle subsidierelatie met het vfonds vorm te geven. Overigens is het samenwerkingsverband 

VOC niet afhankelijk van het verkrijgen van een subsidie van het vfonds. De ontmoetingscentra 

dienen ook zonder subsidie van het vfonds te kunnen en blijven bestaan en onderlinge 

samenwerking te zoeken.  

Deze afspraken zullen er na een periode van 3 maanden en aan de hand van de kwartaalrapportages 

geëvalueerd worden door de ontmoetingscentra en de projectleider. De evaluatie zal concreet 

ingaan op het nakomen van de onderstaande afspraken. Wanneer de afspraken aantoonbaar 

onvoldoende nagekomen zijn, volgt uitsluiting uit het samenwerkingsverband VOC en daarmee het 

recht om deel te nemen in de subsidierelatie met het vfonds. Elk OC heeft de voortdurende plicht om 

zijn deelname aan de VOC te onderhouden. 

2. Rol en mandaten voorzitter VOC 

De voorzitter vertegenwoordigt de VOC bij de volgende instanties: 
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- De Hoofddirectie Personeel van Defensie (HDP) 

- De Defensie Materieel en Organisatie (DMO) 

- De rekwisietencommissie CLAS 

- Het Project Versterking Nuldelijn ondersteuning Veteranenplatform (VP) 

- De Klantenraad Professioneel Opleiden van Vrijwilligers t.b.v. de nuldelijn ondersteuning 

- De Stuurgroep LZV 

- Het afstemmingsoverleg Nuldelijn ondersteuning en Hulpverleners   

- Bij aspirant-leden voor de VOC 

De voorzitter heeft een onafhankelijke en neutrale positie ten opzichte van de ontmoetingscentra, 

hun bestuursleden en hun vrijwilligers. De voorzitter ontvangt geen vergoeding voor zijn bijdrage aan 

het VOC. 

Het VOC geeft de voorzitter mandaat om sturing te geven aan het VOC en de respectievelijke 

ontmoetingscentra aan te spreken op de gemaakte afspraken. Daarnaast heeft de voorzitter het 

mandaat om bij aantoonbare schendingen van de in dit document gemaakte afspraken het voorstel 

tot uitsluiting van een OC in te dienen tijdens de VOC-vergadering.  

3. Afspraken  

In contact met en tussen de ontmoetingscentra, dan wel met derde partijen, staat het belang van de 

veteranen centraal. 

Met ‘we’ worden de ontmoetingscentra, hun besturen en vrijwilligers bedoeld. In de samenwerking 

is het volgende gedrag opbouwend en wenselijk: 

1. We treden iedere veteraan en elkaar en met respect en waardering tegemoet.  

2. We spreken elkaar aan op onwenselijkheden in gedrag en samenwerking. 

3. We komen op tijd en leveren stukken, dossiers en informatie op tijd aan.  

4. We komen afspraken na die we met elkaar hebben gemaakt, zoals de intentieverklaring LZV. 

5. We spreken neutraal of positief over andere ontmoetingscentra, zeker wanneer dat 

ontmoetingscentrum niet bij het gesprek aanwezig is. 

6. We gebruiken alleen de website of het sociale medium van het ontmoetingscentrum als 

officieel communicatiemiddel. Particuliere sociale media, als hyves, facebook etc. zijn geen 

officieel communicatiemiddel. 

7. We gebruiken email als bevestiging van mondelinge afspraken en voor de dossieropbouw 

(archivering). 

8. We spreken als bestuurslid of vrijwilliger van een ontmoetingscentrum met derde partijen 

over ons gezamenlijk doel om veteranen een nulde lijn voorziening te bieden. 

9. We maken in al onze contactenduidelijk vanuit welke rol we communiceren, dat kan zijn als 

bestuurslid, vrijwilliger van een ontmoetingscentrum óf op persoonlijke titel.  

10. We besteden binnen het ontmoetingscentrum - verantwoord en aantoonbaar  - de middelen 

en/of subsidie aan onze doelgroep, de veteranen. 

11. We tonen onze toegevoegde waarde aan in verslaglegging van de gehouden activiteiten ten 

behoeve van de veteraan en het samenwerkingsverband VOC. 

12. De voorzitter van het ontmoetingscentrum spreekt in het overleg van het VOC namens het 

gehele bestuur en afspraken worden gedragen door het hele bestuur 
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Aldus op ………. te  ………. overeengekomen 

Ontmoetingscentrum 
 

Voorzitter  Secretaris  Penningmeester  

Het Veteranenhuis  
 

  

De Veldpost  
 

  

De Oude stomp  
 

  

SVBZO  
 

  

Het Eldershoes  
 

  

Home-Base Support  
 

  

MDKL  
 

  

Curaçao  
 

  

 

Voorzitter VOC  
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