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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van stichting MDKL-Nederland over het jaar 2015. De titel op het voorblad geeft aan dat
de stichting het afgelopen jaar heeft gebruikt om na 2014 het niveau van haar dienstenpakket te handhaven, en
daar waar nodig verder te verfijnen. Mede door het laten uitvoeren van een interne en externe bedrijfsanalyse
timmert het bestuur voortdurend aan de weg en zijn we in staat om onze doelstellingen en visie voor de komende
vijf jaren te beleggen en te formuleren in ons document Visie, Kans en Prognose. Dit document is onze leidraad voor
de komende 5 jaren en bepaalt samen met ons bedrijfsplan de richting welke we volgen binnen de boven gestelde
termijn.
Dat duurzaamheid een absolute en erkende meerwaarde kan hebben voor het professionele zorgsysteem blijkt uit
het feit dat de voorziening in Nuth frequent wordt betrokken bij het oplossen van bepaalde casuïstiek, binnen de
begrenzing van de kaders van de nulde lijn. Zo werden dit jaar op basis van activering veteranen opgenomen in onze
programma’s, werd er een aantal keren een beroep op onze noodvoorziening gedaan en hebben we invulling
gegeven aan het plaatsen van een cliënt binnen ons centrum namens de reclassering.
Gedurende het lopende jaar heeft de stichting binnen het werkverband van de gedefinieerde ontmoetingscentra
(VOC) op basis van overeenstemming en afstemming met verschillende partners samengewerkt, ondersteund en
geparticipeerd. Zo heeft de stichting naar behoefte materiaal, kennis en expertise gedeeld met verschillende
ontmoetingscentra, heeft een afvaardiging van het bestuur actief geparticipeerd in de VOC overlegstructuren en
werd er op basis van dienstverlening ondersteund en samengewerkt m.b.t. regionale en landelijke manifestaties.
Ook heeft de stichting in het afgelopen jaar twee ontmoetingscentra gecoacht en na evaluatie hebben we besloten
deze trajecten in 2016 te handhaven. Over haar dependances is er te melden dat de voorziening in Beilen helaas
heeft moeten afhaken om ernstige gezondheidsredenen van de beheerder, en dat de locatie in Tilburg werd
opgeheven nadat de woningvereniging het pand waar wij het vruchtgebruik van hadden, hebben opgeëist voor
renovatie. Inmiddels is het beheer van onze mobiele post over gegaan naar een andere beheerder en is nu
gestationeerd in Beuningen. De participatie van MDKL-Nederland in relatie met het project NOS/VP bestond uit het
bijwonen van coördinatoren overlegvormen, het bezoeken van nuldelijns contactdagen en het ten uitvoer brengen
van infostands tijdens de Nationale Veteranen Dag in Den Haag, de Nationale Indië-Herdenking te Roermond en de
Nationale Militaire Taptoe te Rotterdam.
Dit jaar hebben 37 mensen de complementaire training MDKL veteranenvrijwilliger gevolgd , voor ons een bewijs dat
de MDKL/VOC training een absolute meerwaarde heeft in de kwaliteitsborging voor het project nulde lijn
ondersteuning. Ik spreek dan ook graag een speciaal woord van dank uit aan allen voor uw inzet waarmee u ook dit
jaar duurzaam heeft bijgedragen aan het welzijn van onze doelgroep!

Eric den Hertog
Voorzitter stichting MDKL-Nederland
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Overzicht activiteiten 2015:
In het onderstaande schema vindt u een overzicht van de activiteiten die de stichting in het afgelopen jaar heeft
gedraaid.
Datum

Activiteit

Plaats

06-01-2015

BOSS soos

MDKL Nuth

16-01-2015

Optreden huis band

Heerlen

24-01-2015

Winter barbecue

MDKL Beilen

10 deelnemers

24-01-2015

Nieuwjaarsreceptie

MDKL Nuth

20 deelnemers

03-02-2015

Boss soos

MDKL Nuth

8 deelnemers

17-02-2015

Open repetitie

19.00 – 22.00 uur 4 bezoekers

02-03-2015

MGR Hanssenschool

MDKL Nuth Educatie 17 pax

03-03-2015

MGR Hanssenschool

MDKL Nuth Educatie 17 pax

05-03-2015

MGR Hanssenschool

MDKL Nuth Educatie 17 pax

07-03-2015

Kinderfeest Mara

MDKL Nuth

08-03-2015

Mad Medic

Brunssum EHBO

21-03-2015

NL-DOET!

Brunssum

9 deelnemers

23-03-2015

verjaardagsfeest

MDKL Nuth

18 bezoekers

17-04-2015

Open repetitie

19.00 – 22.00 uur

07-04-2015

Boss soos

MDKL Nuth

14-04-2015

Open repetitie

19.00 – 22.00 uur

18-04-2015

Scouting bevers/welpen

MDKL Nuth

25-04-2015

Optreden Sevagram

Heerlen

45 bezoekers

05-05-2015

Boss soos

MDKL Nuth

8 deelnemers

05-05-2015

Bevrijding rit

Molenhoeve Winschoten

14-05-2015

Mad Medic

Hoensbroek EHBO

19-05-2015

Open repetitie

19.00 – 22.00 uur

03-06-2015

Boss soos

MDKL Nuth

11-06-2015

Lokale veteranen dag

MDKL Nuth (Schimmert)

11 deelnemers
50 toeschouwers

18 bezoekers

8 deelnemers

23 deelnemers

4 deelnemers

50 deelnemers
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16-06-2015

Open repetitie

19.00 – 22.00 uur

27-06-2015

NLVD

Den Haag

28-06-2015

Optreden Sevagram

Heerlen

36 bezoekers

07-07-2015

Boss soos

MDKL Nuth

7 deelnemers

08-07-2015

Workshop beeldhouwen

Brunssum

4 deelnemers

11-07-2015

Open dag Yard Sale

MDKL Nuth

30 bezoekers

14-07-2015

Open repetitie

19.00 – 22.00 uur

18-07-2015

Filmavond De Ruyter

MDKL Nuth

20-07-2015

Lokale veteranen dag

MDKL Hank (Altena)

23-07-2015

Mgr. Hanssen afsluiting WOII

MDKL Nuth

? -07-2015

Buurtfeest Noord

Molenhoeve Winschoten

04-08-2015

Boss soos

MDKL Nuth

18-08-2015

Open repetitie

19.00 – 22.00 uur

01-09-2015

Boss soos

MDKL Nuth

05-09-2015

Indie herdenking NOS/VOC

Roermond

13-09-2015

Open Monumenten Dag

Nuth promotie 200 bezoekers

14-09-2015

Boss plaquette onthulling

MDKL Nuth

30 deelnemers

24-09-2015

Taptoe stand NOS/V-fonds/VP

Rotterdam

2000 bezoekers

27-09-2015

Mad Medic

Mariarade EHBO

06-10-2015

Boss soos

MDKL Nuth

20-10-2015

Open repetitie

19.00 – 22.00 uur

31-10-2015

Halloween activiteit

MDKL Nuth

57 deelnemers

03-11-2015

Boss soos

MDKL Nuth

8 deelnemers

17-11-2015

BBQ Min Def

MDKL Nuth

30 deelnemers

01-12-2015

Boss soos

MDKL Nuth

6 deelnemers

15-12-2015

Open repetitie

19.00 – 22.00 uur

26-12-2015

kerstactiviteit

MDKL Nuth
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9000 bezoekers

51 bezoekers

6 deelnemers

8 deelnemers
2000 bezoekers

5 deelnemers

Overlegvormen welke stichting MDKL heeft gehouden of waar MDKL deel aan heeft genomen.
OVERLEGVORMEN INTERN 2015
16-01-2015

Management overleg

Eric, Jos, Hub Gielissen

26-01-2015

Kwaliteit interview

Lizzy, Hub Gielissen

31-01-2015

vrijwilligersoverleg

MDKL-Nuth

09-02-2015

Kwaliteit interview

Erwin, Hub Gielissen

10-02-2015

Kwaliteit interview

Finy, Hub Gielissen

11-02-2015

Kwaliteit interview

Hendrik-Jan, Hub Gielissen

18-02-2015

Kwaliteit interview

Peter Schmits, Hub Gielissen

19-02-2015

Kwaliteit interview

Henri Berkeveld, Hub Gielissen

22-02-2015

Kwaliteitsinterview

Pascal, Hub Gielissen

26-02-2015

Kwaliteitsinterview

Marielle strucks, Hub Gielissen

26-02-2015

Kwaliteitsinterview

Fien Janssen, Hub Gielissen

28-02-2015

Kwaliteitsinterview

Hub Gielissen, Hendrik-Jan

03-03-2015

Kwaliteitsinterview

Ruud Drukker, Hub Gielissen

05-03-2015

Kwaliteitsinterview

Ron Toonen, Hub Gielissen

07-03-2015

vrijwilligersoverleg

MDKL-Nuth

17-03-2015

Kwaliteitsinterview

Hub Gielissen, Frank Marcus

17-03-2015

Kwaliteitsinterview

Hub Gielissen, Mettes vd
Giessen

20-03-2015

Kwaliteitsinterview

Hub Gielissen, Jelmer de Jong

20-03-2015

Kwaliteitsinterview

Hub Gielissen, Berend
Berendsen

26-03-2015

Managementoverleg

Eric, Hub, Marlies

22-04-2015

Overleg R.v.A.

Eric, Raymond

02-05-2015

vrijwilligersoverleg

MDKL-Nuth

07-05-2015

Bestuur overleg

MDKL-Nuth

04-07-2015

vrijwilligersoverleg

MDKL-Nuth

05-09-2015

vrijwilligersoverleg

MDKL-Nuth
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07-11-2015

vrijwilligersoverleg

MDKL-Nuth

OVERZICHT OVERLEGVORMEN EXTERN 2015
30-01-2015

VOC overleg

Echo’s de Landing

21-02-2015

NLVD overleg

Spoorzicht Doetichem/MDKL

11-03-2015

Kennismaking ABP

Jaqueline locoderotondo

17-03-2015

Multidisciplinair overleg

Casus bezoeker Hoensbroek

23-03-2015

Gemeente Nuth

Open monumentendag

31-03-2015

Checkpoint

Interview nulde lijn

01-04-2015

afstemmingsoverleg

Mw. De Basis/MDKL

17-04-2015

Bijeenkomst nulde lijn

Heerlen

24-04-2015

VOC overleg

Zwaluwenberg Hilversum

04-05-2015

Coaching overleg Molenhoeve

MDKL Nuth

17-05-2015

Multidisciplinair overleg

Casus bezoeker Hoensbroek

26-05-2015

Coördinatoren overleg NOS

VI Doorn

28-05-2015

Casusbespreking Mondriaan

MDKL-Nuth

18-06-2015

Overleg Veteranenplatform

MDKL-Nuth

22-08-2015

Overleg coaching Molenhoeve

MDKL-Nuth

24-08-2015

Overleg coaching Hardenberg

MDKL-Nuth

18-09-2015

VOC overleg

VI Doorn

13-10-2015

Coördinatoren overleg NOS

Echo’s Ermelo

29-10-2015

Overleg coaching Arnhem

MDKL-Nuth

26-11-2015

Werkbezoek coaching

Hardenberg (vechtdal)

27-11-2015

VOC overleg

Treffer
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EDUCATIE/STAGES e.d. MDKL Nuth 2015:
Naam leerling:

Maroucha Kroezen

Klas:

HBO sociale studies 2e jaar

School:

Fonty’s Hogeschool Eindhoven

Stageperiode:

van 07-01-2015 tot 27-06-2015

Naam leerling:

Lieke vd Vorst

Klas:

HBO sociale studies 2 jaar

School:

Fonty’s Hogeschool Eindhoven

Stageperiode:

van 07-01-2015 tot 27-06-2015

Naam leerling:

Tessa Muré

Klas:

HBO sociale studies 2e jaar

School:

Fonty’s Hogeschool Eindhoven

Stageperiode:

van 07-01-2015 tot 27-06-2015

Naam leerling:

Kymo

Klas:

VMBO 3

School:

Cita-Verde Heerlen

Stageperiode:

van 29-04-2015 tot 24-05-2015

e

In totaal zijn er binnen de stichting MDKL 510 uur aan stageplaatsen ingevuld in het jaar 2015, 3 studenten uit HBO
social work van de hoge school Fonty’s Eindhoven werden 480 uur ingevuld, en door een leerling van het VMBO
werd er 30 uur stage gelopen.
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Daarnaast werd er door de stichting in 2015 de cursus “veteranenvrijwilliger VOC” verzorgd op het
veteranenontmoetingscentrum in Vught, Veteraneninstituut in Doorn, Deze cursus werd door de stichting MDKL
gratis aangeboden en werd gevolgd door 37 personen.
Training veteranenvrijwilliger VOC-MDKL model 2015

07-03 / 14-03-2015

Veteraneninstituut Doorn

10 cursisten

18-04 / 25-04-2015

De Ouwestomp Vught

12 cursisten

19-09 / 26-09-2015

Veteraneninstituut Doorn

15 cursisten

Overige trainingen MDKL-Nederland 2015
07-11-2015

Training social media

1 persoon Heerlen

07-11-2015

Training verantwoord
ondernemerschap

1 persoon Heerlen

13-10-2015

Training intervisie

1 persoon Ermelo

25-05-2015

Training juiste match

2 personen Doorn

25-05-2015

Training vinger aan de pols

2 personen Doorn

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

Overzicht aantallen bezoekers MDKL Nuth 2014
Veteranen
98
84
100
119
94
73
70
79
76
79
89
82

dienstslachtoffers
5
2
1
-

overig
115
121
79
284
113
62
87
355
69
82
79
82
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totaal
213
205
179
403
207
140
157
446
146
161
168
165

januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

Overzicht aantallen bezoekers MDKL Beilen 2014
Veteranen

2
3
18
16
18
4
4
2
2

dienstslachtoffers

overig

1
-

totaal

1
16
2
8
2
-

2
4
34
18
27
4
4
4
2

januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

Overzicht bezoekers MDKL Hank 2014
Veteranen

13
10
8
9
8
105
10
12
12
11
11
10

dienstslachtoffers

overig

5
1
-

totaal

1
2
2
2
20
2
2
1
2
3
2

14 januari
12 februari
10 maart
9 april
10 mei
130 juni
13 juli
14 augustus
13 september
13 oktober
14 november
12 december

Overzicht bezoekers MDKL Tilburg 2014
Veteranen

4
1
2
1
3
2
2
2
1
2
3
2

dienstslachtoffers

1
1
-

overig

totaal

8
2
6
3
2
1
3
2
2
2
5
3
10

11 januari
3 februari
8 maart
4 april
5 mei
3 juni
5 juli
4 augustus
3 september
5 oktober
8 november
5 december

Overzicht bezoekers mobiele post MDKL 2014
Veteranen

dienstslachtoffers

overig

totaal

Overzicht ambulante dienstverlening MDKL-Nederland 2014
Totaal

maand

9
6
7
8
6
7
5
11
12
12
9
12

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
Overzicht doorverwijzingen MDKL-Nederland 2014

Datum
29-01-2014
01-02-2014
17-02-2014
31-03-2014
20-06-2014
14-07-2014
27-08-2014
30-10-2014
16-12-2014
22-12-2014

discipline
CAP/APG
CAP
Mondriaan/behandelaar Reinier van Arkel
DGV
Veteranenloket
Overdracht MGGZ Utrecht
Veteranenloket
Huisarts
AMW Hoensbroek
Veteranenloket
Overzicht terug verwijzing naar MDKL-Nederland 2014

Datum
12-07-2014
19-08-2014

discipline
veteranenloket
veteranenloket

aard
Opvang/doorgeleiding MGGZ
Noodopvang
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28-08-2014
23-09-2014
15-10-2014
20-10-2014

Datum
15-04-2014 Nuth
12-07-2014 Nuth
13-07-2014 Nuth
24-09-2014 Nuth
11-10-2014 Nuth
03-11-2014 Nuth
29-10-2014 Beilen

veteranenloket
veteranenloket
MW de Basis
APG/Reclassering

Sociale ondersteuning
Sociale ondersteuning
Onderst. Bij activering
Sociale taakstraf

Overzicht noodvoorziening MDKL-Nederland 2014
aard
totaal
logeerfunctie
2 personen
Sociale noodvoorziening
1 persoon
Sociale noodvoorziening
1 persoon
logeerfunctie
1 persoon
logeerfunctie
2 personen
logeerfunctie
3 personen
logeerfunctie
1 persoon
Overzicht aantallen bezoekers MDKL Nuth 2015

Veteranen

dienstslachtoffers

overig

totaal

96

-

127

223

januari

107

-

74

181

februari

88

2

177

267

maart

94

-

141

235

april

74

-

79

153

mei

95

1

151

248

juni

69

107

176

juli

74

62

136

augustus

97

73

170

september

68

97

165

oktober

105

70

175

november

98

72

170

december

Overzicht aantallen bezoekers MDKL Beilen 2015
Veteranen

dienstslachtoffers
6

overig

-

totaal
4

10

Januari

Om gezondheidsredenen beheerder alle activiteiten voor Beilen gestopt t/m december 2015
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Overzicht bezoekers MDKL Hank 2015
Veteranen
15

dienstslachtoffers

overig
2

totaal
17

januari

13

1

14

februari

12

2

14

maart

Vakantie
8

2

10

mei

8

4

12

juni

7

3

10

juli

8

3

11

augustus

4

1

5

september

4

1

5

oktober

15

3

18

november

15

2

17

december

Overzicht bezoekers MDKL Tilburg 2015
Door het terug opeisen van het gebouw door TVB-Wonen is het project gestopt in november 2015
Overzicht bezoekers mobiele post MDKL 2015
Veteranen

dienstslachtoffers

overig

totaal

Overzicht ambulante dienstverlening MDKL-Nederland 2015
Totaal

15
12
12
9
11
12
14
8
14
19
10
14

maand

januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
November
december
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Overzicht doorverwijzingen MDKL-Nederland 2015
Datum
27-01-2015
21-02-2015
30-03-2015
23-05-2015
21-06-2015
12-08-2015
02-09-2015
24-09-2015
30-10-2015
17-12-2015

discipline
Alarmcentrale 112
Huisarts i.v.m. medisch probleem
DGV
DGV
Behandelaar Den Bosch
Overleg Alcander thuiszorg
Compound Assen
Veteranenloket
Behandelaar GGZ
Veteranenloket
Overzicht noodvoorziening MDKL-Nederland 2015

Datum
24-02-2015
31-08-2015
01-09-2015

aard

totaal

logeerfunctie
noodopvang
noodopvang

2 personen i.v.m. begrafenis
1 persoon via MW de Basis
1 persoon via MW de Basis

Als we de gemeten bezoekersaantallen van 2014 en 2015 met elkaar vergelijken en plaatsen in een
gemeenschappelijk diagram, dan zien we dat de lijndiagrammen nagenoeg hetzelfde patroon weergeven, we stellen
hieruit vast dat de stichting stabiel en duurzaam van karakter is, hoewel de maandelijks gemiddelden iets lager
liggen dan vorig jaar…. Deze daling verklaren we uit het feit dat in het jaar 2015 we noodgedwongen afscheid
hebben moeten nemen van de voorziening in Beilen en Tilburg. Daarnaast is onze mobiele post in Zeeland
overgegaan naar een nieuwe beheerder in Beuningen en is nog niet ingezet is geweest. Ook hebben we dit jaar
afscheid genomen van een van onze ambulante medewerkers, waardoor daling in de cijfers te verklaren is. Het
maandelijks gemiddelde in 2015 ligt hierdoor op 211 bezoekers per maand. De stichting MDKL-Nederland is in de
ambulante sector verantwoordelijk geweest voor 150 contacten in het jaar 2015. Stichting MDKL-Nederland is met
haar dependances verantwoordelijk voor ruim 2680 bezoekers in 2015.
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stichting MDKL-Nederland

Onderstaande grafiek geeft een combinatie weer van het website gedrag over 2014 en 2015 weer.
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Bezoekers Website
De maandelijkse gemiddelden liggen ten opzichte van vorig jaar beduidend lager. Wel stellen vast dat het web
gedrag een stabieler en rustiger karakter heeft. Het gemiddelde cijfer ligt op ruim 13000 bezoekers per maand.
Pagina’s welke het meeste werden bezocht het afgelopen jaar:
_ fotoverslagen
_hulpverlening
_downloads
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Financieel overzicht stichting MDKL 2015:
SUBSIDIEOVERZICHT/INKOMSTEN 2015
06-01-2015

Nieuwjaarsreceptie BOSS zuid

€ 50,-

25-02-2015

2x overnachting logeerfunctie

€

14-03-2015

Training MDKL/VOC

€ 800,-

maart

Subsidie VOC 1e kwartaal

€ 4000,-

29-04-2015

Training MDKL/VOC

€ 800,-

14-05-2015

EHBO Mad Medic

€ 100,-

juni

Subsidie VOC 2e kwartaal

€ 4000,-

26-09-2015

Training MDKL/VOC

€ 800,-

september

Subsidie VOC 3e kwartaal

€ 3800,-

december

Veterans Finest

€ 300,-

december

Subsidie VOC 4e kwartaal

€ 4150,-

50,-

Daarnaast heeft stichting MDKL-Nederland voor de gecoachte organisaties OC Vechtdal (Hardenberg) en
OC VIA (Arnhem) voor het lopende jaar 2016 een extra bedrag van € 4600,- op rekening gereserveerd.
Deze gelden worden zuiver gedeeld en besteed aan bovengenoemde organisaties en zijn bedoeld als financiële
ondersteuning over het lopende jaar 2016.
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OVERZICHT ONTVANGEN GIFTEN IN NATURA 2015
25-04-2015

7 fotolijsten

13-04-2015

50 wapenschildjes
2 Duitse Helmen WO I en WO II

05-11-2015

Noodrantsoenen t.b.v. veteranen in nood

11-11-2015

Vuursteen pistool 1760 Franse Marine

14-11-2015

2 verhuisdozen PGU algemeen

07-12-2015

1 verhuisdoos PGU Algemeen

VERSTREKT MATERIAAL MDKL-NEDERLAND AAN DERDEN:
Het betreft divers materiaal, zoals o.m. PSU, vitrines en overige inrichting, decoratiemateriaal etc.
Organisatie

Waarde

Afhaaldatum

Stichting SVON Doetinchem

€ 764,=

29-10-2015

Stichting VOC Vechtdal Hardenberg

€ 545,=

30-10-2015

Stichting VIA Arnhem

€ 195,=

05-11-2015

Voor verdere informatie over baten en lasten van de stichting MDKL-Nederland over het jaar 2015 verwijzen wij u
naar de penningmeester van de stichting.
Via de penningmeester is het financieel jaarverslag van de stichting opvraagbaar. Het financieel jaar verslag is
samengesteld i.s.m. onze register accountant van de stichting MDKL-Nederland, dhr. H. Bok.
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Maandverslagen over het jaar 2015:
Januari/februari 2015

Een kersvers jaar ligt als een open boek voor ons. Een onbeschreven exemplaar, eens kijken of we er een mooi verhaal
van kunnen maken dit jaar.
Op de valreep van 2014 hebben we op basis van sponsoring van het bedrijf Achatz in Brunssum een 3-d printer
gesponsord gekregen. Dit bedrijfje is in Nederland koploper als het gaat om deze nieuwe technologie. We zijn in 2013
met hen in contact gekomen voor het laten vervaardigen van permanente bierviltjes met het veteranenlogo erin
gegraveerd. Er was vanuit de directeur Richard Achatz een welgemeende interesse in de stichting en al gauw kwamen
we met elkaar aan de praat over hoe wij als maatschappelijke stichting in haar eigen financieel rendement probeerden
te voorzien. Zonder dat wij het wisten is dit bedrijf gaan nadenken hoe ze ons hierbij kunnen helpen, en daar is uit voort
gekomen dat wij een printer met de software en een workshop in ontvangst mochten nemen. Wij zijn zeer erkentelijk
voor deze geweldige geste, en hebben hiermee de mogelijkheid gekregen om financieel meer onafhankelijk te geraken
van subsidies. Onze webmasters Remco en Guus zijn meteen aan de slag gegaan en kunnen al redelijk goed uit de
voeten met de programma’s en de printer. We zullen de printer gebruiken voor het vervaardigen van allerhande goody’s
voor veteranen. Ik dank Richard en zijn team dan ook heel hartelijk voor deze geweldige geste, en de mogelijkheden
welke de firma Achatz onze stichting hiermee biedt!

We zijn druk bezig met het herschrijven van ons visie document, welk dit jaar ten einde loopt. Samen met Hub Gielissen
zien we uit de dynamiek nieuwe kansen voor de stichting ontstaan, op basis van de inspanningen welke we de
afgelopen 4-5 jaar gezamenlijk hebben verricht. Momenteel wordt er in een workshop achtige sfeer geïnventariseerd en
gezamenlijk de koers bepaald voor het document Visie, Kans, Prognose 2015 t/m 2020. In de nabije toekomst zullen er
naast de koude analyse (op basis van cijfers en feiten) door Hub verschillende mensen uit de organisatie geïnterviewd
worden (warme analyse). Ook onze directe partners binnen het veteranenlandschap zullen hiervan deel uitmaken. We
hopen dat al deze info te vertalen is naar een review van de afgelopen 5 jaar en voldoende stof geeft voor het maken
van een nieuw meerjarig beleidsplan. We houden jullie op de hoogte.
Op 6 januari hield de BOSS-Zuid haar vertrouwde soos bijeenkomst. Dit keer stond deze bijeenkomst in het teken van
het nieuwe jaar, en werden de ruim 11 deelnemers verwend met broodjes en soep uit eigen keuken.
16 januari rond 12.30 uur. Even tijd voor een gezamenlijke lunch met de leden van de huis band, voordat we ons eerste
optreden van dit jaar starten. De auto’s werden beladen, voor een laatste keer alles gecheckt en de set list nog eens
doorgenomen. Om 14.30 uur waren we klaar voor onze performance op de hoofdlocatie van Sevagram in Heerlen. We
hebben drie setjes gespeeld en vulden op een gezellige wijze voor het publiek het gat tussen middag dutje en
avondbrood. Er was ruime belangstelling en er heerste een gezellige sfeer. De nummers welke we ten gehore brachten
waren zuiver, en kwamen erg goed aan bij het publiek. Dank jullie wel, we hebben erg genoten. We zijn reeds gevraagd
of we nog eens terug komen dit jaar, dat zullen we zeker doen!
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Op het moment lopen de voorbereidingen al in volle gang voor de NLVD 2015. Er is een afstemmingsoverleg met
Doetichem gepland voor februari, en de webmasters zijn druk bezig met het vervaardigen van de VOC goody’s, nadat
het prototype was vervaardigd.

Op 24 januari werden we ’s ochtend’s verrast door matige tot serieuze sneeuwval. Uitgerekend op de dag dat we onze
nieuwjaarsreceptie gepland hadden. Ondanks het slechte weer waren er toch ruim 20 personen naar de receptie
gekomen en zat de gezelligheid er goed in. Zelfs onze beheerder Erwin uit Hank was aanwezig. Lekker met elkaar
kunnen bijpraten onder het genot van hapjes en drankjes. Het was een leuke middag en we sloten de dag om 17.00 uur
tevreden af.
Nieuws uit Beilen:
Op zaterdag 24 januari j.l. was er door de beheerders Eric en Jeanet in Beilen voor de veteranen in de regio een
gezellige winter barbecue georganiseerd. Dit jaar trof het, uitgerekend op de 24e viel er sneeuw, dus het idee van deze
barbecue werd hierdoor versterkt. Er waren ondanks het slechte weer toch een 10-tal deelnemers, en de gezelligheid
loog er niet om.

Zoals jullie weten heeft stichting MDKL afgesproken dat wij de Molenhoeve in Winschoten voor een jaar adviseren en
monitoren. Dit houdt in dat ook de Molenhoeve rapporteert aan de hoofdlocatie in Nuth. Onderstaand hun eerste
rapportage van dit jaar: Met dank aan de bezetting van De Molenhoeve.
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Inmiddels lopen de kwaliteitsinterviews met onze bezoekers, vrienden en vrijwilligers op hoog toeren, en daarnaast zijn
onze partners in het externe veld bereid om aan dit onderzoek mee te werken. Zo werken aan dit onderzoek onder
meer mee: Projectleiding nulde lijn (VP), stuurgroep LZV, directie VI, directie Veteranenloket, maatschappelijk werk (de
Basis), maatschappelijk werk (CDC defensie) en coördinatoren ABP/APG. Momenteel worden deze interviews gepland
en uitgevoerd door Hub Gielissen.
Soms gaat ondersteuning aan veteranen best ver. Zonder in detail te treden vonden we het volgende toch wel
vermeldenswaard: onze vrijwilligers zijn van vele markten thuis, zo blijkt uit onderstaande foto’s.

Inmiddels is het voorschot voor het vervaardigen van de MOD-glazen gestort op onze rekening, zijn de sjablonen, de
glazen en een gedeelte van de glas ets inmiddels geleverd en zijn we gestart met de productie van de MOD-glazen.
Een behoorlijke klus, maar vooral ook een tijdrovende bezigheid, welke toch erg secuur wordt uitgevoerd. We hebben
de productie opgedeeld, MDKL-Nuth doet het voorbereidend werk. Dit bestaat uit het afwassen (vetvrij maken), en
daarna de sjablonen plakken en verpakken voor transport naar Martin. Martin etst de glazen, en wast ze daarna nog
eens af, doet de eindcontrole en verpakt ze weer, zodat ze later aan de opdrachtgever overhandigt kunnen worden.
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Op 21 februari is er overleg tussen stichting MDKL-Nederland en stichting Spoorzicht, met betrekking tot het invullen,
uitvoeren en exploitatie van de VOC stand tijdens de NLVD in juni. Hiervoor was Wim Verbeek naar het zuiden komen
rijden. De taken werden verdeeld, en de bezetting werd doorgesproken. Ook werd het concept VOC stand met elkaar
doorgesproken. We hebben er echt een goed gevoel bij en weten van elkaar dat we op elkaar kunnen vertrouwen,
zodat we samen voor de veteranen en het overig publiek een prachtig feestje kunnen presenteren.
Via onze huis band hoorden we van een actie waarbij mensen werden gevraagd om de lipjes van blikjes en theezakjes
te bewaren voor een goed doel. Hiermee zou er onder meer een rolstoel worden bekostigd voor iemand die dit zelf niet
kan opbrengen. Natuurlijk doet MDKL-Nederland hieraan mee, en zo werd er een start gemaakt met het verzamelen
van de lipjes.

Op zaterdag 21 februari was het een speciale dag voor onze oudste bezoeker Bill. Het was de dag dat er voor hem een
lang gekoesterde wens in vervulling ging, namelijk bil wilde graag nog eens een bezoek brengen aan het museum in
Diekirch (Luxemburg). Hij is hier in zijn jongere jaren (Bill is inmiddels bijna 92 jaar) vaker geweest. Hij voelt zich
verbonden met zijn Amerikaanse collega strijders als hij daar zo rondloopt en oude herinneringen worden voor hem
daar weer levendig. Samen met Henri is Bill in alle vroegte per auto naar het pittoreske plaatsje gegaan om gezamenlijk
het museum daar te bezoeken. Een vermoeiende dag voor Bill, maar wel eentje uit duizenden! Henri, heel hartelijk dank
dat je dit voor Bill hebt gedaan.
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Alweer de laatste zondag van de maand. Het huisbandje speelt iedere laatste zondag van de maand op locatie voor het
aanwezige publiek tijdens onze repair-day. Zo ook deze zondag. Een gezellige middag, met zowaar een drie-tal te
repareren artikelen. Overigens, de drie reparaties zijn met succes verlopen.

Op 24 februari hebben we samen met de beheerder Eric de Vries van onze dependance in Beilen besloten om de
geplande activiteiten en de inloopvoorziening voor het lopende jaar op te schorten op basis van ernstige
gezondheidsredenen van Eric. Als reactie hierop werd aan de partners binnen de VOC de volgende mail verstuurd:
Beste collega’s,
Vandaag bereikte ons het bericht dat het ernstig gesteld is met de gezondheid van Eric de Vries, onze beheerder van de voorziening in Beilen. In
overleg met hem hebben we dan ook besloten om de geplande activiteiten, inclusief de huiskamerfunctie, voor het lopende jaar op te schorten.
Ik wil jullie dan ook gezien de ernst van bovenstaand verzoeken om Eric en Jeanet een hart onder de riem te steken door hem een kaartje te
sturen.
Zijn adres:
Eric en Jeanet de Vries
‘t Spiek 78
9411 KZ Beilen
Alvast heel hartelijk dank!
Met vriendelijke groet,

Maart/april 2015
Nieuws uit Hank:
Onderstaand een stukje verslag uit Hank:

Het bezoekers aantal van de maand feb was 14.
Namens het VI was de kapitein Serton aanwezig. Deze avond hebben we een toast uitgebracht
op de vorig jaar verongelukte SM Hubert Sgt. Hubert was een trouwe bezoeker en zijn plotseling
overlijden heeft bij diverse mensen diepe sporen achtergelaten. In de lijn van de genisten traditie is
een kort woord gesproken en brandewijn gedronken.
Met vriendelijke groet Erwin de Wit
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Nieuws uit Nuth:
Op 2, 3 en 5 maart waren de leerlingen van de MGR. Hanssenschool weer voor het vijfde jaar bij ons te gast voor het
schoolproject WOII. Zoals ieder jaar bezoeken de schoolverlaters hiervoor de stichting MDKL, waar zij op luchtige
wijze informatie krijgen door middel van filmpjes over hoe Hitler aan de macht kwam, de NSDAP, de hongerwinter en
de bevrijding van Nederland. Daarna komen ze in gesprek over wat ze hebben gezien en worden er vragen gesteld
over de getoonde beelden. Natuurlijk wordt de collectie van de stichting daarna uitvoerig bekeken en krijgen de
leerlingen de gelegenheid om eens een uitrusting van een militair aan te trekken. Helaas mogen er in het kader van
de wet privacy van deze leerlingen geen foto’s worden gemaakt. Het ging dit keer om 3x 15 kinderen in de
leeftijdscategorie rond 12 jaar. Zoals ieder jaar krijgt de stichting later een mooi verslag van de school en het
eindproduct van de les in de vorm van een heuse WOII krant, door de leerlingen zelf samengesteld.

Op zondag 8 maart organiseerden dansvereniging Dancing Stars uit Valkenburg samen met dansstudio Let’s Dance
uit Klimmen in Hoensbroek een internationaal danssporttoernooi. Deelnemende partijen uit België, Duitsland en
Nederland streden om de internationale titel. Het spektakel begon om 9.30 uur en was afgelopen om 17.00 uur.
Stichting MDKL was hierbij pro deo aanwezig en bekommerde zich om de EHBO. Het hele spektakel is op zich rustig
verlopen op een vijftal incidenten na. Het betrof een knieblessure, enkelblessures en een gesprongen adertje in een
oog.

Nieuws uit De Molenhoeve:
De maand feb.was een drukke maand waar veel zaken geregeld moesten worden,1 van de zaken waren de boetes
van de legervoertuigen,omdat de post uit veendam niet waren doorgestuurt werd de boetes op boetes en liepen op
naar 2600,00,dank de donatie van specsevers die wij deze maand kregen konden wij de boetes betalen,wat jammer
van het geld was ,wel had ik een bezwaar ingedient bij de openbaar ministerie,nu maar afwachten.
Ook deze maand werd het veteranenhuis druk bezocht en vinden veel veteranen de weg naar de molenhoeve de
aantaal bezoekers was deze maand 235 personen.
Deze maand is ook een project opgestart ,,Healing Touch,,een soort van raiki deze vrouwen hebben een lange tijd in
Amerika met vietnam veteranen samengewerkt.
De garage werd deze maand ook druk bezocht door veteranen met hun voertuigen en ook de minderbedeelde
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inwoners van Winschoten weten soms ons te vinden.
De actie om oude veteranen uit de bejaardenhuizen een leuke dag te bezorgen met een bezoek naar het nieuwe
oorlogsmuseum komt langzaam op gang op dit moment zijn er nog maar 5 treinkaartjes afgegeven van de geplande
100.
Er word druk aan de legervoertuigen gewerkt door de veteranen om april klaar te wezen voor de eerste toertocht
met ouderen uit het dorp Blijham.
Ook werd de eerste voorbereiding getroffen voor de ,,paasmarkt,,die gepland is op 28 maart,de eerste aanvragen
voor een kraampje zijn al binnen .

Op 21 maart werkte stichting MDKL mee aan NL DOET! Door een foutje werd onze projectaanvraag gezien als
aanmelding voor deelname aan een activiteit van het oranjefonds. En zo stonden we met een klein legertje om 11 uur
bij een oude veteraan aan de deur om hem te helpen met het opruimen van zijn achterom. Een viertal vrijwilligers van
de stichting werden versterkt door actieve militairen uit de Vredepeel en Oirschot.

Nadat er kennis was gemaakt werd het tijd om de handen eens flink uit de mouwen te steken, en zo werden de
binnenplaats, keuken en bijgebouwen flink opgeruimd, terwijl de vrouwelijke vrijwilligers in de woonkamer samen met de
92 jarige veteraan verder gingen met opruimen. In totaal werden er maar liefst 40 huisvuilzakken met restafval en de
nodige ladingen elektro apparatuur en oud papier naar de rd-4 gebracht. Het eindresultaat mag gezien worden, de
binnenplaats is weer spik en span.

Alle vrijwilligers werden beloond met een echt certificaat en de nodige kortingsbonnen voor de Gamma.
Jullie hebben echt laten zien dat actieve militairen op vrijwillige basis echt betrokken zijn bij onze veteranen. Heel
hartelijk dank allemaal!
23 maart, een bijzondere dag voor onze oudste bezoeker, hij viert namelijk op deze dag zijn 92 e verjaardag. Het team
van vrijwilligers hebben daarvoor dan ook kosten noch moeite gespaard om hier een onvergetelijke dag van te maken
voor hem.
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Rond 11 uur werd Bill thuis afgehaald en naar het MDKL gebracht. Hier werd hij hartelijk ontvangen in een voor hem
bekende atmosfeer, welke was omgetoverd tot een heuse feestzaal. Aan alles was gedacht, muziek, slingers, kado’s
snoepgoed, taart, bloemen, noem maar op.

Door omstandigheden kon zijn familie niet aanwezig zijn, maar ondanks dat waren er ruim 14 gasten die Bill een
bijzonder warm hart toe dragen, en zo werd het toch nog een waardige verjaardag voor hem. Verschillende mensen
welke niet aanwezig konden zijn hadden hem een kaartje gestuurd, en verschillende vrijwilligers hadden zelfs een
bijzonder gedicht voor hem geschreven. Aan het einde van de dag was het Bill goed aan te zien dat dit alles een
onvergetelijke indruk op hem heeft gemaakt, en dat hij erg moe was van alles wat er deze dag de revue heeft
gepasseerd, en werd hij op gepaste wijze met een militaire MB weer thuis afgezet.
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Van alle foto’s die er van deze dag zijn gemaakt stellen we een fotoboek samen en bieden dit aan Bill aan als blijvende
herinnering aan dit heugdelijk feit.
Onderstaand een reactie van zijn maatschappelijk werker:
Hoi Eric,
Nogmaals bedankt voor de foto’s. Bill moet toch een geweldige verjaardag gehad hebben. Ik hoop voor jou en je
vrijwilligers dat hij er iets van heeft laten merken. Voldoening en erkenning zijn immers belangrijke zaken. Ik vind het
in ieder geval bijzonder wat jullie voor hem doen!
Met vriendelijke groet,
Wiel Creusen

de Basis
maatschappelijk werker

Nieuws van het tuinproject:
Inmiddels is de datum 21 maart voorbij en dat betekent dat het voorjaar weer in de lucht zit. De natuur maakt zich op
voor een periode in al haar pracht en praal. Tijd dus om de natuur een handje te helpen en zo werd er in de kasteeltuin
hard gewerkt om deze weer voorjaarsklaar te krijgen. Alles netjes aan kant zodat het natuurlijk schoon daar maximaal
tot haar recht kan komen, de bladeren werden geruimd en de leilindes werden gesnoeid. Een mooi begin van het
nieuwe seizoen met het volgende resultaat:

Peter Smidt
Op donderda 26 maart heeft Hub Gielissen in het kader van de koude en warme (bedrijfs)analyse als afsluiting een
presentatie gehouden aan het bestuur van de stichting. Het was een zeer interessant project, waarbij er een goed beeld
naar voren kwam hoe men intern en extern de stichting MDKL-NL ervaart. Ook werden de kansen en bedreigingen voor
de stichting zichtbaar, welke als uitgangspunt in adviezen vertaald, worden meegenomen in de beschrijving van het
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meerjarenplan van de stichting. Op basis van de uitkomsten van de analyse van Hub heeft het bestuur meer inzicht en
zijn we in staat een gedegen vervolgdocument te schrijven op ons startdocument (Visie kans en Prognose 2010-2015),
waarin onze bedrijfsstrategie voor de komende 5 jaar wordt vastgelegd. Namens stichting MDKL-NL wil ik Hub hartelijk
danken voor zijn inspanningen en wil ik alle vrijwilligers en overige mensen welke hebben meegewerkt hieraan
bedanken en feliciteren met het behaalde resultaat.
Op 17 april namen een deel van de vrijwilligers van de locatie Nuth deel aan de regionale dag voor nulde lijns helpende,
georganiseerd door het project NOS van het Veteranenplatform in samenwerking met stichting de Basis. De locatie was
bij Sevagram te Heerlen, en in de eerste helft van de deze ontmoetingsdag konden de verschillende nulde lijners met
elkaar casuïstieke ervaringen delen onder leiding van twee trainers van de Basis. In de tweede helft van het programma
gaven de voorzitter van het VP en projectleider nulde lijns ondersteuning een presentatie over het project en de
behaalde successen tot dusver. Na afloop was er tijd om informeel met de aanwezigen nader kennis te maken en de
dag werd afgerond rond 17.30 uur.
Op 18 april waren er 23 welpen en bevers van de scouting uit Hoensbroek bij ons te gast voor een gezellig programma
op het MDKL. Op spelende wijze werd het verhaal verteld over een paardje dat ontsnapt was. Door hulp van de
bevertjes en welpen werd het beestje teruggevonden na speurwerk in de veteranentuin en de terreinen van de stichting.
Na afloop kreeg iedereen als blijk van waardering een pin, welk men op het scoutingsuniform kon dragen.

Op 25 april was het huis bandje weer te gast bij Sevagram/Plataan in Heerlen. Vanaf 14.30 uur speelden we voor de
bezoekers en bewoners van de afdelingen in het restaurant. Een mooie opkomst, er werden ruim 45 toeschouwers
geteld en er was veel positief respons vanuit de zaal. We speelden een 3-tal sets, welke door Lizzy was samengesteld.
Om 17.00 uur keerden we weer voldaan huiswaarts.
Op 25 april was de tweede en tevens laatste training dag voor de cursisten van de MDKL/VOC training van April in
Vught. 12 deelnemers mochten met gepaste trots het certificaat van bekwaamheid in ontvangst nemen uit handen van
de trainers Hendrik Jan en Jacqueline. Alle cursisten van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat, en een speciaal
woord van dank aan de trainers voor alle moeite en energie welke zij belangeloos weer hebben gestoken in deze
training! De training werd dit keer gevolgd door mensen van DMV, MDKL en het Veteraneninstituut.

Een aantal weken geleden zijn wij begonnen met het sorteren van spullen van een van onze veteranen. Daarvan waren
ook een aantal spullen bestemd voor de rommelmarkt. Hierdoor kwamen wij als stagiaires op het idee om op de
koningsmarkt te gaan staan.
In de ochtend van 27 april was het dan eindelijk zover. Vroeg op en ons klaarmaken om te vertrekken. Eenmaal
aangekomen bleek het helaas niet zo druk als voorgaande jaren vanwege het slechte weer. Gelukkig hebben wij toch
een leuk bedrag weten op te halen voor deze veteraan. Van het opgehaalde bedrag hebben wij €20,- gedoneerd aan de
stichting MDKL in Nuth, waar wij onze stage lopen. Door deze bijdrage kan er warm eten gekocht worden voor deze
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veteraan. Al met al hebben we een zeer gezellige en productieve dag gehad. Wij zijn blij dat we met deze bijdrage van
€20,- hebben kunnen helpen.
Groetjes,
Maroucha Kroezen en Tessa Muré.

Op de valreep in april is Kymo op de 29e begonnen aan zijn maatschappelijke stage. Kymo zit in de derde klas van het
VMBO van het Cita Verde college in Heerlen, en komt onze gelederen voor 30 uur versterken. Wij wensen Kymo een
hele prettige stage toe!
Inmiddels zijn de contracten getekend tussen stichting MDKL en de Reclassering Nederland. Vanaf 28 april worden
onze gelederen versterkt door Henri. Henri werkt als gastheer bij ons op maandag, dinsdag en donderdag. We wensen
Henri heel veel plezier toe in ons team.
Nieuws uit Doetinchem:
In het veteranenhuis Spoorzicht werd er door veteranen en vrijwilligers hard gewerkt aan de voorbereiding voor de
Nationale veteranen dag welke dit jaar valt op 28 juli aanstaande. Zij zijn druk bezig met het bouwen van de wegwijzer,
welke symbool staat voor de doorverwijzingsfunctie naar o.m. het veteranenloket en de overige LZV partners. Deze
wegwijzer zal centraal staan in de gezamenlijke VOC stand tijdens de veteranendag. Tijdens de veteranen dag zullen
vrijwilligers van MDKL-Nederland en vrijwilligers van Spoorzicht de stand bemannen en de bezoekers gastvrij
ontvangen namens de veteranen ontmoetingscentra en namens het project nuldelijns ondersteuning.
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Mei/juni 2015

Op 5 mei gaf stichting MDKL ondersteuning bij de opluistering van het bevrijdingsfeest, welke werd georganiseerd bij
Sevagram. Vorig jaar gaven we ondersteuning op de locatie Plataan, en dit keer gingen onze belevingskisten naar
Panhuys. Onze vrijwilliger Pascal kwam die dag speciaal voor het bevrijdingsfeest aanrijden met zijn jeep ter
opluistering, maar door het slechte weer viel dit een beetje in het water en beperkte het feestgedruis zich tot de aula.
Wel hat het personeel een leuke verrassing in petto voor de bewoners, een heus optreden van de onvervalste Star
Sisters!

Op 14 mei werd team Mad Medic gevraagd tijdens de jaarlijkse braderie in Hoensbroek. Op de Akerstraat werden we
ingezet als EHBO. Het was een mooie zonovergoten dag. Bij de familie Verstraeten weden we ingekwartierd en zeer
goed verzorgd met koffie en broodjes. Dit jaar waren er geen incidenten ondanks de drukte, het was naar onze mening
drukker dan vorig jaar. Tot volgend jaar maar weer!
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Op 16 mei werd er voor de vijfde keer door de stichting Day-Dream ride een onvergetelijke dag aangeboden aan de
gehandicapte kinderen. Hiervoor heeft de organisatie naast motoren met zijspan en Amerikaanse auto’s een aantal
transportbedrijven weten te benaderen welke hun trekkers en chauffeurs beschikbaar stelden voor een mooie rit in
optocht, met als bijrijder een gehandicapt kind. Aan stichting MDKL-Nederland was ondersteuning gevraagd op facilitair
gebied, en zodoende droeg de stichting zorg voor het plaatsen van een boog tent en het inzetten van de welbekende
Ricky’s snackwagen van veteraan Rick Arians uit Beuningen. Met behulp van de scouting St. Christoffel uit Hoensbroek
werd op 16 mei om half 9 ’s ochtends de boog tent opgebouwd op het terrein van de auto kino in Landgraaf. Gelukkig
maar, want het weer zat deze dag behoorlijk tegen, het was fris en heeft zo de hele dag geregend. Erg jammer, maar
het enthousiasme van de deelnemers en hun chauffeurs was er zeker niet minder om. Stichting MDKL-Nederland heeft
aangegeven volgend jaar wat meer betrokken te willen zijn bij het ten uitvoer brengen van dit speciaal evenement.

Tijdens het afgelopen bestuur overleg heeft onze secretaris Jos aangegeven dat hij gaat stoppen als bestuurder van
stichting MDKL-NL. dit heeft te maken met het feit dat op zijn werk de rayons anders worden verdeeld en daardoor is hij
nauwelijks nog in het verzorgingsgebied in Limburg, hetgeen voor Jos zou betekenen dat hij vele kilometers extra zou
moeten rijden voor bestuursaangelegenheden. Wel blijft jos aan de stichting verbonden als ambulante dienstverlener en
blijft uit naam van de stichting veteranen opzoeken en ondersteunen in hun thuissituatie. Jos heeft te kennen gegeven
voorlopig nog even aan te blijven tot er een aspirant bestuurder is gevonden die zijn taak gaat overnemen. Namens het
bestuur en alle vrijwilligers willen we Jos dan ook zeer danken voor alles wat hij voor de stichting heeft gedaan, en we
zien hem dan ook niet graag vertrekken uit het bestuur.
Nieuws uit Doetinchem:
In het veteranenhuis Spoorzicht werd er door veteranen en vrijwilligers de laatste hand gelegd aan de wegwijzer, welke
symbool staat voor de doorverwijzingsfunctie naar o.m. het veteranenloket en de overige LZV partners. Deze wegwijzer
zal centraal staan in de gezamenlijke VOC stand tijdens de veteranendag. Tijdens de veteranen dag zullen vrijwilligers
van MDKL-Nederland en vrijwilligers van Spoorzicht de stand bemannen en de bezoekers gastvrij ontvangen namens
de veteranen ontmoetingscentra en namens het project nuldelijns ondersteuning.
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Nieuws van De Molenhoeve:
de maand april was een drukke maand voor hety veteranenhuis maar ook voor de veteranen ,de eerste week was
iedereen druk bezig met het regelen en organiseren van en voor de paasmarkt ,er moest veel opgeruimd worden en
klaargezet worden .Eindelijk was het 6 april en iedereen vond het spannend en hadden er veel zin in alleen hadden
wij helaas niet het weer mee ,en kwamen er weinig bezoekers er op af.

Toch was het een geslaagde dag,en waren er toch nog ongeveer 140 bezoekers geweest.
Op 25 april hadden wij een reeunie van bosniegangers van 15 jaar geleden ,het was een gezellige groep die erg
hadden genoten,men kookte zelf en omdat iedereen van ver kwam hadden wij ,,bedjes,,opgesteld en kon men de
volgende dag weer naar huis.

De garage word ook druk bezocht ,door veteranen die pech aan hun auto hebben maar ook door bewoners van
winschoten die een kleine portemonee hebben.
ook deze maand zijn er 175 veteranen langs geweest voor een gesprek en gezellig aan de stam tafel te kletsen.

Bert Nanninga
Op maandag 1 juni werden we aangenaam verrast door de lokale TV en Omroep L1-ONDERWEG. Deze club mensen
reist onaangekondigd door de provincie en neemt interviews af met mensen op bijzondere locaties ten behoeve van hun
tv programma. Tijdens het interview werd de aandacht niet alleen op het centrum in Nuth gevestigd maar werden ook
het landelijk project nuldelijn ondersteuning en de samenwerkende VOC belicht. Een mooi stukje PR voor de veteraan
en het systeem, als onderdeel van de maatschappij.
De dag erna de volgende reactie van een kijker:
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Hallo Eric,
Het Yaka-team wil graag een gratis 1 daagse workshop beeldhouwen aanbieden aan een 6-tal veteranen. De
data die ik momenteel beschikbaar heb zijn 21 juni-23 juni -7 juli-8 juli en 12 juli.
Voor meer informatie over Yaka en onze workshops beeldhouwen www.yaka.nl Je kunt mij bereiken op
0625115150
Met vriendelijke groet
Jocelyne Didden
Op 4 juni hield Kyla van de basisschool de Bolster uit Nuth haar spreekbeurt op onze locatie. Hier vertelde ze aan haar
klasgenootjes over veteranen en het centrum. Het was een interessante spreekbeurt en na afloop kregen de leerlingen
nog extra info mee in de vorm van flyers.

Op 11 juni j.l. waren we als vertegenwoordiging van de stichting te gast tijdens de lunch voor de veteranen van groot
Nuth, welke door de burgemeester aan de veteranen werd aangeboden. De opkomst was best goed te noemen, zeker
gezien het feit dat dit voor de eerste keer plaatsvond. Van de 78 veteranen welke in de gemeente Nuth wonen, was er
ongeveer de helft met hun partner aanwezig.
Na de toespraak van de burgemeester kreeg stichting MDKL het woord om een korte toespraak aan de veteranen en
hun partners te richten en werd in het relaas aandacht geschonken aan het project nulde lijns ondersteuning. Nadat er
gezamenlijk gegeten was en er voor de kerk groepsfoto’s werden genomen van het complete gezelschap, keerde men
tevreden huiswaarts.

Nieuws uit Doetinchem:
Boogtenten van SVON en MDKL ingezet bij voetbalpupillenkamp 12 t/m 14 juni 2015 in Terborg.
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Op 27 juni was het dan weer zover: de Nationale Veteranen Dag in Den Haag. Na een lange voorbereiding ging het
opbouw team op 25 juni met een vrachtautootje vol met spullen naar het Malieveld om de VOC stand in te richten.

Na een paar uur waren we klaar, de tent was ingericht, de certificaten voor brandveiligheid waren gecontroleerd en het
terras was voorzien van een aantal belevingselementen.

Het team MDKL/Spoorzicht heeft met 16 vrijwilligers een prima presentatie gegeven van de V.O.C. als onderdeel van
het project NOS.
We hebben > 9000 bezoekers in onze tent en op het terras mogen ontvangen. Daaronder waren dit jaar de Minister
van Defensie, mw. Hennis-Plasschaert , 2 leden van de vaste Kamercommissie defensie (VCD), mw. Bruins-Slot en
dhr. Teeven, alsmede de IGK, de LNTGEN Hoitink. De minister is geïnformeerd over het project NOS en specifiek de
rol van de V.O.C. Beide onderwerpen zijn immers afgelopen vrijdag ook in het notaoverleg veteranen in de kamer
besproken.
Ik heb een gemoedelijke en professionele stand gezien die nu voor de zoveelste keer uitstekend is neergezet door
het MDKL in samenwerking met een van de overige V.O.C. Een concept dat zijn meerwaarde beslist bewezen heeft
en dat we hopelijk zo kunnen blijven vormgeven. Mijn complimenten aan het MDKL en Spoorzicht voor alle
voorbereidingen, de opbouw, de dag zelf, het afbreken en alle logistieke zaken er omheen. Het wordt snel
onderschat hoeveel energie er in gaat zitten om het voor het oog van de camera allemaal glad te laten verlopen! De
Samenwerkende V.O.C. heeft wederom een uitstekend visitekaartje afgegeven.
Een concept ook dat voor het eerst heeft plaatsgevonden in de zogenaamde “Rustpunt” van het Malieveld. Samen in
de keten met de zorg (LZV) en erkenning en waardering (Vi) en naast de kapel met de kerkdienst te velde. Een
concept dat naar alle kanten positief heeft uitgestraald in de beleving, bezoekersaantallen en professionaliteit.
Bijgevoegd in ieder geval al een impressie van de gesprekken met de Kamerleden en enkele sfeerfoto’s.
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Per 01 juli aanstaande gaat onze secretaris Jos Schoeman onze organisatie op eigen verzoek verlaten. Jos gaat als
nulde lijns vrijwilliger over naar het coordinatorschap van stichting Ouwestomp in Vught.
Wij danken Jos voor alle inzet welke hij namens MDKL-NL heeft verricht en wensen hem veel succes toe bij zijn functie
binnen stichting Ouwestomp.
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Juli/augustus 2015
Op 4 juli waren we te gast bij de schouting st. Christoffel voor een benefietbarbecue. De rohan groep had dit
georganiseerd omdat ze zelfstanig hun kampgeld bij elkaar moeten verdienen. De stichting heeft hun hiervoor twee
boogtenten geleend. Namens de stichting MDKL waren er 5 deelnemers. Het was een zeer gezellige avond en de
jongens hadden me laten weten dat ze binnen een uur al alle onkosten hadden terugverdiend. We kijken terug op
een geslaagde avond en hopen dat ze voldoende financien hebben weten te genereren om op kamp te kunnen gaan.
Jongens, dank je wel!

Op 5 juli ging er een lang gekoesterde wenst van Henri in vervulling. Pascal was naar de stichting gekomen om Henri
te helpen bij het aanleren van het werken met morse apparatuur. Hiervoor had hij zelfs een simulator gebouwd,
waarmee Henri in de verloren uurtjes kan trainen.

Het leren werken met morse is voor 90% zelfstudie en met het apparaatje van Pascal kan Henri op ieder gewenst
moment van de dag oefenen. We wensen hem veel plezier toe.
Op 7 juli was er weer de soosmiddag van de BOSS kring zuid. Een gezellige middag waarbij leden met elkaar in
gesprek gaan en hiermee hun onderling sociaal netwerk onderhouden. Er waren dit keer 8 deelnemers, een klein
maar gezellig gezelschap.
Op 7 juli sloot de stichting met succes haar eerste traject met de reclassering af. We kijken tevreden terug op het
verloop van dit traject en hopen in de toekomst voor veteranen bij gelegenheid vaker zulke trajecten te kunnen
aanbieden.
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Op 8 juli is stichting MDKL met twee veteranen een eendaagse workshop beeldhouwen gaan volgen bij Yaka in
Brunssum. Zoals jullie konden lezen in het vorige bulletin hebben we dit te danken aan de tv uitzending van L!onderwaeg, waarin een interview was opgenomen over de veteranen en het ontmoetingscentrum in Nuth. In de
workshop had iedereen de beschikking over een eigen werktafel, alle benodigd gereedschap, beschermbril en
stofkap. Tevens onbeperkt koffie, thee of frisdrank. Wel moesten we onze eigen lunch mee te nemen (lunchtijd van
13:00 – 13:30 uur.) gedurende de workshop werden we bijgestaan door beeldhouwers uit Zimbabwe en ontstonden
er op die dag een aantal mooie werkjes van gedenksteen tot engel.

op 11 juli was er op de terreinen van de stichting een grote Yard sale. Verschillende mensen werkten hieraan mee en
hadden hun koopwaar aangeboden. Zo was er een stand van scouting St. Christoffel, een stand met sierraden van
een particulier en een stand van een dansvereniging. Binnen was er de mogelijkheid om kennis te maken met
encoustic art, een vorm van beeldende kunst met bijenwas en strijkbout. Voor de inwendige mens zorgde de
scouting met een heus pannenkoekenhuis welke plats had in de veteranentuin van de stichting. Het was die dag
prachtig weer en er zijn ongeveer 30 bezoekers geweest. Iedereen heel hartelijk dank voor jullie inzet!

Op 28 juli heeft het bestuur een goed gesprek gehad met de beheerder van de mobiele post in Zeeland, Alan Bakx.
Gezamenlijk werd de afgelopen periode van drie jaren geevalueerd. Aan de hand van de evaluatie hebben we in
onderling overleg bepaald dat het project mobiele veldkeuken een andere vorm gaat aannemen. Stichting MDKLNederland belegt de uitvoering van de veldkeuken met goedvinden van de eigenaar, bij Rick Arians uit Nijmegen.
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Rick is veteraan en heeft een eigen organisatie in de horeca, en verzorgt onder de naam Ricky’s met twee mede
veteranen o.m. een snackwagen en nu dus sinds kort een veldkeuken. Voor het project verandert er niets, de
keuken blijft operationeel en benaderbaar voor inzet bij veteranenaangelegenheden.

Nieuws uit Hank:
“De regionale veteranen dag was een week voor de nationale veteranendag. Deze dag waren er 75 veteranen
aanwezig en ongeveer 6000 bezoekers. Dit hoge aantal werd behaald omdat de veteranen dag gekoppeld was aan de
jaarmarkt. Deze dagen is het ontmoetingscentrum dan ook niet open geweest. De eerst volgende dag is 31 juli
aanstaande.

Speciaal voor deze gelegenheid stonden er bij het gemeentehuis oorlogsvoertuigen opgesteld die door
bezoekers bezichtigd konden worden. De dag werd, naast de veteranen, ook bijgewoond door de burgemeester
van Aalburg, Werkendam en Woudrichem.”
Erwin de Wit.
Inmiddels is het vakantietijd, en we hopen dat iedereen die nog op vakantie gaat een prettige tijd tegemoet gaat.
Voor degene die terugkeren van vakantie: welkom thuis en tot binnenkort op het veteranen ontmoeting centrum
in Nuth, Tilburg, Hank, of op een ander VOC centrum!

De afgelopen maand is een rustige maand geweest m.b.t. activiteiten in en om de stichtinglocatie MDKL-Nuth. Dit
wil niet zegen dat de stichting in rustig vaarwater is geraakt, en er is hard gewerkt achter de schermen. Helaas
moeten we onze dependance in Tilburg sluiten. Reden hiervoor is dat de woningvereniging TBV-Wonen, de panden
aan de Professor Lorentzstraat gaat renoveren. Dit houdt voor onze stichting in dat wij het vruchtgebruik van het
bijgebouw waar wij onze dependance hebben gevestigd, per 1 november a.s. terug moeten geven. Voor onze
beheerder Jos is dit natuurlijk een zware klap, zeker na alle inspanningen die hij heeft verricht om hier een
ontmoetingscentrum in te richten. Jos blijft vrijwilliger van onze stichting, en zal als ambulante nulde lijner in de
regio Tilburg en omstreken de ondersteuning voor ons blijven waarnemen. Mogelijk dat Jos t.z.t. op onze
hoofdlocatie als vrijwilliger zijn diensten zal aanbieden. Despreiding van de ontmoetingscentra in die regio loopt
geen gevaar, immers Tilburg ligt geografisch tussen Vucht en Den Bosch in. In beide genoemde plaatsen zijn er
ontmoetingsplekken voor veteranen. We danken Jos dan ook zeer hartelijk voor alle werk welk hij namens de
stichting in Tilburg heeft verzet!
Ook zijn er deze maand gesprekken geweest met initiatiefnemers welke zich nieuw in het systeem hebben gemeld.
Hiermee zijn afspraken gemaakt en worden zij voor de duur van een jaar gecoacht door stichting MDKL, wat hopelijk
zal leiden tot zelfstandigheid binnen de VOC. Onderstaand een ingestuurd veslagje van de initiatiefnemers uit
Harderberg:
Nieuws uit Harderberg:

Wij hebben het gesprek afgelopen maandag 24 augustus als een zeer prettig en mega informatief gesprek
ervaren. Op de terugweg zat ons hoofd boordevol met alle info en indrukken.......
Je bent een man met ontzettend veel kennis en ervaring, dat bleek wel uit ons gesprek en geweldig ook dat je
dit wilt delen, zodat wij daar ook mee aan de slag kunnen en het VOC in Hardenberg (hopelijk) tot een
succes kunnen maken.
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We hebben afgesproken dat jij ons gaat coachen en wij vanaf 1 januari 2016 dit traject officieel in zullen
gaan. Tot die tijd gaan wij nu zo spoedig mogelijk onze keuken plaatsen en dan open. Onze officiële opening
moeten we nog bepalen, daarover zal ik je nog benaderen wat te doen......
Veder hebben we afgesproken dat wij bij zullen houden hoeveel mensen er in het VOC komen en welke
activiteiten we wanneer hebben (gehad) en dat maandelijks naar jou toesturen voorzien van een kort
verslagje en wat foto's.
Wij zullen zelf proberen geld te genereren voor het VOC op diverse manieren. Verkoop van spullen, al dan
niet gemaakt in het VOC, inzamelen lege flessen, donaties, sponsoren.
Volgende week hebben we een gesprek met onze burgemeester en zullen we hem een bedrijfsplan overleggen
en overleggen hoe we elkaar kunnen helpen.
Wij zullen op zoek gaan (in overleg met de vrijwilligers centrale) naar een penningmeester, die het
financiële gedeelte voor ons zal bijhouden. Verder zullen we gastheren/gastvrouwen, vrienden en
vrijwilligers gaan werven en op basis daarvan hopelijk in de toekomst onze openingstijden te kunnen
uitbreiden.
De initiatiefnemers van het VOC in Hardenberg zijn Ruben Belt en Aletta Koster, beide bestuurslid bij de
stichting Veteranen Hardenberg.
Ruben zal zich zo hieronder zelf voorstellen.
Mijn naam is zoals gezegd Aletta Koster, ik ben 47 en getrouwd met Rob (Cambodja veteraan). Wij zijn
sinds '84 bij elkaar, hebben geen kids, wel een heerlijke hond waar we graag mee op pad gaan.
Het idee om een VOC in Hardenberg te beginnen is een aantal jaren geleden ontstaan uit gesprekken met
veteranen in de regio. Wij zijn nu met een enthousiaste groep bezig om onze lokatie aan de Bruchterweg 88
in Hardenberg gereed te maken voor opening.
Na een lange rit van 3'5 uur aangekomen in Nuth, bij aankomt heb ik mijn ogen uitgekeken.
Wat is Nuth een voorbeeld voor alle VOC's en een zeer warm ontvangen van beheerder/eigenaar Eric den
Hertog.
Ik kreeg het gevoel dat wij elkaar al jaren kennen zoveel verhalen en gedachtes gingen over en weer.
Wij waren er om +- 10:30 en tot +- 16:15 uur gebleven en toen de reis terug van 3'5 uur naar Hardenberg.
Ik kan zeggen meer dan de moeite waard, en ik verheug mij op de samenwerking met het MDKL/Nuth.
Even iets over mij zelf:
Ruben Belt
Ben 24 jaar bij mijn vriendin Esther en heb 3 prachtige kinderen 1 dochter (15) en 2 zoons (13 / 7)
Vanaf 1993 in dienst getreden als dienstplichtige bij 42 BLJ te Seedorf, in Seedorf bijgetekend en vijwillig
uitgezonden naar Bosnië (T-11 1994)
Vanuit Bosnië BBT'er geworden en na de AMO opnieuw gedaan te hebben ben ik naar het parate onderdeel
230 MZWT te Nunspeet gegaan.
Tijdens mijn verblijf t/m 1999 nog 3x uitgezonden geweest:
Bosnië Lima 16 Ifor 1996
Watersnoodramp Polen 1998
Albanië Afor 1999.
Het coaching traject start per direct en loopt tot 31 december 2016.
Zo heeft er ook een gesprek plaatsgehad in het kader van het lopende coaching traject met de Molenhoeve. Zo werd er
uitvoerig gesproken met twee toekomstige bestuurders en werd er een beleid afgesproken voor verdere voortzetting
van coaching voor de duur van een jaar.
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Nieuws uit De Molenhoeve:
Finsterwolde, 28 augustus, 2015
Op zaterdag 22 augustus hebben Patrick en Trisha van Alen vanuit de zorgonderneming “De
Kunstsmederij” een bezoek gebracht aan Veteranen Ontmoetingscentrum (VOC) MDKL in Nuth. Zij
spraken daar met de stichtingsdirecteur en coach VOC- Erik den Hertog.
Uit het gesprek is gebleken dat het coachingstraject van de Molenhoeve ten behoeve van het toetreden tot de
Landelijke Veteranen Ontmoetingscentra tot voor kort problemen ondervond doordat:
- De Molenhoeve geen voltallig bestuur kent
- Gemaakte coachingsafspraken door de beheerder van de Molenhoeve niet of nauwelijks werden
nagekomen.
- Er geen, of gebrekkige financiële verantwoordelijkheid wordt gedragen, mede door het ontbreken
van een bestuur.
Erik den Hertog had daarom het voornemen om het coachingstraject te stoppen en de Molenhoeve
autonome stichting te laten zijn.
Omdat samenwerking aan te bevelen is en omdat De Kunstsmederij nu betrokken is als zorgverlener voor
Veteranen die de Molenhoeve bezoeken hebben wij gekeken wat nodig zou zijn om de Moelenhoeve wel
onderdeel uit te laten maken van de landelijke Veteranen Ontmoetingscentra.
Hieruit zijn de volgende afspraken naar voren gekomen:
De Molenhoeve heeft op 1 januari 2015 een voltallig bestuur
De Molenhoeve rapporteert (volgens eerder gemaakte afspraken, maandelijks) terug naar de
Sticktingsdirecteur vanuit het MDKL.
De Molenhoeve registreert haar bezoekersaantallen
De Molenhoeve heeft een helder financieel beleid.
De Kunstsmederij stuurt aan bij de naleving hiervan.
De Plannen voor 2016 zijn als volgt omschreven:
De Molenhoeve maakt een actief beleidsplan.
De Kunstsmederij start in samenwerking met de MDKL een pilot om te zien wat er pro- en contra gezegd
kan worden over de vorm van organiseren waarbij zorg dicht op de veteraan, binnen het veteranenhuis de
Molenhoeve geleverd wordt. Deze pilot krijgt mogelijk de vorm van een actieonderzoek. Om deze pilot goed
in te kunnen zetten is er gekozen voor het starten met leveren van zorg in en rondom het Veteranenhuis de
Molenhoeve.
MDKL- Nederland ondersteunt vanaf januari 2016 De Molenhoeve maandelijks met een financiële
tegemoetkoming van 100 euro per kwartaal.
Trisha van Alen
Master of Social Work
www.dekunstsmederij.nl
Het coaching traject loopt door tot en met 31 december 2016.
Inmiddels werd er op locatie de laatste hand gelegd aan het vervaardigen van de tweede helft van de bestelling voor de
militaire dienstslachtoffer dagen. Na de laatste glazen te hebben ge etst volgde er nog een kwaliteitskeuring en werden
de glazen ingepakt. De bestelling is hiermee afgerond.
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September/oktober 2015

Nieuws uit Harderberg:
Op 31 augustus j.l. was er een orientatiegesprek tussen de initiatiefnemers van ontmoetingscentrum Vechtdal en de
burgemeester van de gemeente Hardenberg. Hieronder een klein verslag met de bespreekpunten met burgemeester
Snijders op maandag 31 augustus 2015:
Besproken punten:
* nuldelijns hulpverlening, niet alleen voor Veteranen. Mogelijk contact met zorgverzekeraars hierover?
Informeren.... Mogelijkheid tot subsidie vanuit maatschappelijk oogpunt?
* Burgemeester: hoe zit het met de ondersteuning OC's in andere gemeenten (door de gemeente)
* Burgemeester: hoeveel Veteranen met een zorgvraag hebben we in de gemeente Hardenberg?
* vragen VI naar actieve lijst actieve Veteranen
* uitnodigingen Veteranen dag en opening OC zullen (deels) door gemeente gefrankeerd worden
* over half jaar terug koppeling en tussentijds per mail vwb nieuwe informatie
Tentoonstelling 'oorlog en vrede' in de Historiekamer aan de Voorstraat 34 in Hardenberg. Tot en met
eind september......
Toespraak Marinier Henk Euverman van Stichting veteranen gemeente Hardenberg. Bij opening
tentoonstelling Oorlog en Vrede. In het oude stadhuis gemeente Hardenberg in de Voorstaat. De
tentoonstelling bestaat uit 2 delen op de 1e verdieping 1939 tot 1945 wwII, Met foto's, voorwerpen en
documenten. Benedenverdieping foto's, voorwerpen, boeken van veteranen en poppen van alle missies vanaf
1945 tot heden, Indië, nieuw Guinea, Korea, Libanon, sinai, Bosnië en andere missies.

Op 5 september waren er twee vrijwilligers en een bezoeker present tijdens de Nationale Indie herdenking in
Roermond. Stichting MDKL was verantwoordelijk voor het inrichten van een informatiestand namens het
project NOS en het Veteranenplatform. In alle vroegte werd de reis naar het Roermondse aangegaan. Het
weer was niet zo best, af en toe een bui en wat fris, dit in tegenstelling tot de afgelopen jaren. Desalniettemin
werd de herdenking druk bezocht en er waren onder de bezoekers ongeveer 2000 geinteresseerden. De
opgestelde belevingsattributen nodigden uit tot conversaties en menig gesprek werd met de bezoekers
gevoerd. Al met al een mooie dag, en we danken dan ook onze bezoekers voor de getoonde interesse, de
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organisaties voor het geschonken vertrouwen in onze stichting en onze vrijwilligers voor het uitvoeren van
deze belangrijke taak.
Op 13 september was er weer een Nationale Open Monumenten Dag. Dit keer gaf de stichting
ondersteuning bij de horeca activiteiten van het boerderijmuseum in Schimmert. Het weer was niet echt
geweldig, des al niettemin waren er ruim 200 bezoekers naar de verschillende monumenten onderweg.
Op 14 september had de afdeling zuid van de BOSS een plaquetteonthulling bij Villa Wyckerveld in
Maastricht. Er werd verzameld bij stichting MDKL vanwaar men gezamenlijk vertrok voor de ceremonie
aan het monument. Bij terugkomst waren er broodjes en vlaai voor de genodigden en werd de dag feestelijk
afgesloten.
Op 24 september was het vroeg opstaan voor het team van MDKL-Nuth en het team van Spoorzicht te Doetinchem. Dit
jaar bemanden we gezamenlijk een stand tijdens de Militaire Taptoe in de Ahoy. De stand was een combinatie van
project NOS, Veteranenplatform en de VOC. In de grote zaal werd er aan de veteranen een nasi maaltijd aangeboden
en had men voor de voorstelling ruim de tijd om de verschillende stands te bezoeken. Het was behoorlijk druk, en er
was erg veel belangstelling voor onze stand. In totaal hebben we 1500 bezoekers geteld welke onze stand bezochten
en hebben we 20 gesprekken gevoerd op nulde lijns niveau.

Op 27 september waren we als EHBO team aanwezig tijdens de Nationale burendag welke dit keer werd gehouden op
het terrein van de scouting St. Christoffel in Mariarade. Op hun terrein werd gezamenlijk met de fanfare Corriovalum
deze dag georganiseerd. Na een mooie parade van de fanfare en de scouting was er van alles te beleven op en rond
het scoutingterrein. Zo waren er veel buitenspelen opgesteld voor de bezoekers en voor de kleintjes was er een reuze
springkussen. Het was bijzonder aangenaam weer en ook voor de inwendige mens werd gezorgd d.m.v. een barbecue.
Helaas zijn we deze dag wel in actie moeten komen nadat er een incident had plaatsgevonden op het springkussen.
Voor de zekerheid is de persoon per ambulance afgevoerd voor een check up in het ziekenhuis. Inmiddels gaat het
goed met de patiënt.

Van 27 september tot 03 oktober hebben we de huiskamer van de stichting gesloten om even weer op adem te kunnen
komen. Maandag 4 oktober zijn we er weer met frisse moed, klaar voor het laatste kwartaal van dit jaar.
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Nieuws van de Molenhoeve:
Op 05 oktober is er telefonisch overleg geweest tussen MDKL en de Molenhoeve over het coaching traject. Inmiddels is
er een nieuw bestuur gevormd binnen de Molenhoeve en wordt er intern op bestuurlijk niveau gewerkt aan een
doorstart. De nieuwe voorzitter gaf aan dat hij in deze situatie af wil zien van aansluiting bij de VOC. In overleg met de
nieuwe voorzitter is dan ook besloten dat het coachen met eventueel resultaat toeleiding tot de VOC per direct
stopgezet wordt. We wensen de Molenhoeve en haar bemanning veel succes toe in de nabije toekomst toe.
Op 26 september j.l. is de laatste veteranenvrijwilliger training van dit jaar door alle cursisten met goed gevolg
afgesloten. Deze ronde kregen maar liefst 15 cursisten het certificaat namens stichting MDKL overhandigd. Uit de
evaluatie blijkt een zeer grote tevredenheid onder de cursisten te bestaan aangaande de presentatie en de aangeboden
cursusstof. Men waardeerde de training met een gemiddelde van 8,5 – 9. Een speciaal woord van dank aan de trainers
is hier dan ook met recht op zijn plaats.
Op 5 oktober was er weer een soos bijeenkomst van de BOSS. Dit keer stond de bijeenkomst in het teken van
vergadering. De opkomst viel tegen, dit keer waren er maar 5 deelnemers.
Nieuws uit Hardenberg:
Wauw, wat is er veel geklust vandaag....!! 👍👍😃 Helemaal super, leeshoek helemaal af, oude keuken in klusruimte
gemaakt, alle overtollige rommel weg en spreekpodium gemaakt.....

Inmiddels is de website voor VOC Vechtdal te Hardenberg klaar, deze zal aan hen worden overgedragen op de dag van
hun opening.
Vandaag kast in bezemkast gemaakt, planken in tussenruimte om kleding neer te leggen, belevingsruimte
wat verder aangekleed, zeep dispenser weer werkend gemaakt en gevuld met verse zeep, keukenkastjes,
bord geschilderd voor prijslijst en tegels afgenomen en nu de beentjes omhoog.
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Onderstaand een verslag van Stichting Veteranen Oost Nederland over hun open dag, waarbij wij met materiaal
hebben ondersteund:
Op 12 september was het dan eindelijk zover. De open dag van de Stichting Veteranen Oost-Nederland. Voor de
tweede keer werd de open dag georganiseerd op het voormalig Sturko-terrein te Doetinchem. Om 10:00 kwamen de
eerste bezoekers binnen druppelen en dit ging de gehele dag gestaag door. Ook het mooie weer was aan de zijde van
de organisatie.
De bezoekers konden genieten van vele militaire voertuigen waaronder bijvoorbeeld een Leopard 1 tank, een YPR en
diverse Nekaf ‘s. Er konden rondritten gemaakt worden in een tweetal YP’s. Verder was er voor de jeugd onder andere
een klimtoren, springkussen en een schietcontainer.
Bij diverse kraampjes konden bezoekers leuke spullen kopen. Zo kon men bij de kraam van RV paracord design een
mooie armband laten maken. Stond honor-ring design er met schitterende ringen en was Veteran-Girl ook aanwezig
met mooie kleding en spullen.
Hieronder volgen enkele kreten die via social media en persoonlijk zijn overgebracht:
“Was erg leuk, goed gedaan, bedankt”
“Geslaagde open dag”
“Was super. Erg leuk opgezet”
“Veel gezelligheid en veel oude bekenden”
“Was erg leuk, wij hebben genoten. Complimenten voor de organisatie. Ga zo door toppers”
“Mooi om daar geweest te zijn”
“Was super gezellig, leuke contacten opgedaan”
De organisatie wil verder een ieder bedanken die deze dag tot een succes hebben gemaakt en met name de vele
vrijwilligers van de SVON.
Verder gaat een grote dank uit naar de fotograaf Tom van der Kolk voor de mooie foto’s. Hij heeft deze dag perfect
vastgelegd. En willen we onze collega's van MDKL uit Nuth bedanken voor alle medewerking.
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November/december 2015
Op dinsdag 03 november was de BOSS weer bij on te gast. Dit keer waren er weer als vanouds 8 deelemers.
Op 05 november ontvingen we het bestuur van Veteranen Inloophuis Arnhem op onze locatie. Reden was kennis
maken als aanloop naar het coaching traject welke met hen start op 01 januari 2016. Naar aanleiding van deze
eerste kennismaking plaatste het bestuur de navolgende tekst op hun facebook pagina:

Vanaf 1 januari worden we door stichting MDKL-Nederland gecoacht en ondersteund. Aanleiding hiervoor
is dat VIA in het maatschappelijk belang zich wil aansluiten binnen de VOC. Door coaching worden we
optimaal ondersteund en voorbereid naar een naadloze overstap, en zijn we in staat om aan de
kwaliteitseisen gesteld binnen de VOC te voldoen. Namens stichting MDKL-Nederland is onze coach Eric
den hertog. We zien gezamenlijk een leerzaam en vooral aangenaam traject met elkaar tegemoet!
Op 07 november werd het MDKL te Nuth met een bezoek vereerd door de CV uit Heerlen. Traditiegetrouw krijgen ze
ieder jaar van de brouwerij een vat bier gesponsord, welke zij dan lopend transporteren naar hun domicile. Dit keer was
onze huiskamer even een uitrustpunt voor ze. Na een kop koffie, thee en fris ging het span dapper verder, op naar het
volgend rustpunt.

Op 08 november heeft het huisbandje weer eens goed van zich laten horen. Versterkt door Stefan op de
toetsen zijn we begonnen aan het uitproberen van een nieuw repertoire. Dit ten volle tevredenheid van ons
allen. Kortom, weer een super gezellige middag gehad.

44

Nieuws uit Arnhem:
Verslag bezoek aan MDKL Nuth 05-11-2015
Aanwezig:
Erik den Hertog, (OC MDKL Nuth)
Patrick Waijer, Francis Heger en Jeroen Ekkelenkamp ( OC Veteranen Inloophuis Arnhem)
Onderwerp: Coachingstraject aansluiting VOC
Er zijn veel onderwerpen de revue gepasseerd tijdens het bezoek ik zal de belangrijkste punten benoemen en de
afspraken die we gemaakt hebben samenvatten in dit korte verslag.
Ik zal beginnen met een algemene indruk van ons bezoek aan het OC MDKL
Bij binnenkomst vielen ons een paar dingen meteen op de belevingskamer vonden we alle 3 helemaal geweldig dit
nodigt uit tot een gesprek, maar kan ook prikkels teweeg brengen aan de veteraan die binnen komt deze prikkels
kunnen ook weer aanleiding zijn tot een gesprek. ( voor ons is dit een goede ogen opener geweest om ons eigen OC
eens goed te evalueren)
De overige ruimtes van het OC zin er ook geweldig uit het is een soort van levend museum waar je in rond loopt met
veel herkenningen.
Wat ons aansprak was de filosofie achter het OC iedereen die binnenkomt is mens veelal ook veteraan maar vooral
mens, "alles wat aanwezig is in het OC mag je aankomen en gebruiken het is ten slotte van jullie ik beheer het alleen"
uitspraak van Erik.
De opbouw van de organisatie is ook een punt dat ons aan het denken heeft gezet en voor ons ook zeker een punt
van aandacht voor ons eigen OC. Hier gaan we mee aan de slag aan de hand van de documenten die Erik ons heeft
toegezonden.
We hebben gesproken over het gratis verstreken van koffie en thee, hier over is er een verschil van mening, onze
filosofie is dat wij van mening zijn dat wij goede gastvrouw en man willen zijn als iemand bij ons binnen komt moet het
zijn alsof iemand bij ons thuis op de koffie komt en daar schenken wij de koffie ook gratis, wij verschillen hierover van
mening met OC Nuth waar er een klein bedrag voor de koffie gevraagd word de Filosofie daar achter is, dat je een
mens dingen niet kunt afleren maar wel kunt aanleren, het betalen van de koffie is hier een metafoor van, als je de
gasten vanaf het begin af aan leert dat iets gratis is en je moet het veranderen om welke reden dan ook is het moeilijk
om aangeleerd gedrag af te leren. Wij als bestuur kunnen ons in deze denkwijze ook wel vinden en we gaan dit dan
ook bespreken in de eerst volgende bestuursvergadering en zullen gaan nadenken over alternatieven. 1 hiervan zou
kunnen zijn dat het eerste kopje koffie gratis is en dat er daarna een klein bedrag voor gevraagd gaat worden.
Ook hebben we gesproken over protocollen deze documenten zijn ons verstrekt door Erik wij gaan deze bestuderen
en zullen de voor ons geldende door voeren in ons beleid.
Ook hebben we besproken wat de naam van ons moet worden hierin hebben we afgesproken dat dit word OC VIA of
OC veteranen inloophuis Arnhem, wij zullen de naam van onze FB-pagina en ons logo hier op aanpassen. vanaf
heden zullen wij in al onze communicatie spreken over OC veteranen inloophuis Arnhem.
We hebben gesproken over onze website en over de uniformiteit van de web site's van de OC onze websitebouwer
gaat contact opnemen met die va OC MDKL om gezamenlijk te overleggen en de zelfde template te gebruiken.
Veder willen wij Erik bedanken voor zijn tijd en energie en het feit dat hij ons wil gaan coachen om tot een goede
toetreding te kunnen komen bij het VOC.

Op 17 november was Ministerie van Defensie. Hoofddirectie Personeel. Sectie Onderscheidingen bij
stichting MDKL in Nuth te gast voor een gezellige barbecue. Voorafgaand aan de barbecue op onze locatie
hebben zij een bezoek gebracht aan het Eye-Witness museum te Beek en een rondleiding gehad bij de Alfa
brouwerij. Speciaal woord van dank aan alle vrijwilligers die voor deze club mensen zich hebben ingezet om
deze dag tot een geslaagde dag te maken.
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Inmiddels zijn we weer begonnen aan het vervaardigen van wachthuisjes (arbris) voor de bestelling van het Commando
Diensten Centrum. Dit keer zijn het er 20 stuks. In de activering worden deze wachthuisjes door veteranen in onze
eigen werkplaats gemaakt. Op de foto’s zie je de stand van zaken.
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Verschillende wensen een wereldgedachte!
19-11-2015
13:41
Stichting MDKL nodigt u uit om op onze avondopenstelling een wens voor de wereld te creëren.
Vanaf 24 november t/m 8 december bent u elke dinsdag welkom op ons centrum van 19.30 tot 22.00 uur.
U kunt in een miniworkshop "encaustic arts" een eigen wens maken die een plek krijgt in onze
"wereldwensboom".
Wie helpt er mee om onze boom te versieren en positiviteit te sturen naar diegene die het op dit moment
hard nodig heeft.
Wij hopen u vanaf dinsdag 24 november a.s wekelijks op ons centrum te mogen begroeten.

Ook heeft de ontwerpafdeling van MDKL-Nederland niet stil gezeten, zo is het prototype voor de serie wapenschildjes
met voertuigen klaar. Het resultaat mag echt gezien worden en zal menig chauffeurs hart sneller doen slaan. We hopen
dat als de serie compleet is, dat in het veteranenlandschap deze schildjes collectors items gaan worden. Het prototype
zal tijdens de opening van OC Vechtdal aan de initiatiefnemers van Hardenberg worden overhandigd. Guus en Remco,
hartelijk dank!!
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Nieuws uit Hardenberg:
Op 26 november werd het centrum in Hardenberg officieel geopend door de burgemeester, in het bij zijn van o.m.
overste Hoitink, projectleider NOS en zijn opvolger, afvaardiging VP, voorzitter VOC en ruim 120 geïnteresseerde en
veteranen. Tevens was de media aanwezig en werden er door de lokale tv opnames gemaakt. Namens de VOC heb ik
de volgende speech gehouden:
Vele handen maken licht werk is een alom bekende uitspraak. Het duidt op gezamenlijk werken, welke te
verbuigen is naar samenwerken. Onderlinge samenwerking sterkt de VOC Vechtdal in haar uitvoering m.b.t.
het ontplooien van activiteiten voor o.m. veteranen, post-actieve, dienstslachtoffers, actieve en hun
thuisfront.
Door aansluiting te zoeken bij de samenwerkende VOC, werkt zij mee aan het bestendigen van de dekking
van ontmoetingscentra in Nederland. Onder kwaliteitsafspraken geldend binnen het samenwerkend
verband, werkt VOC Vechtdal op haar beurt mee aan het ondersteunen van een voor de maatschappij
belangrijke groep.
Dat onze maatschappij steeds verder verhardt, wat leidt tot een ik-cultuur, is inmiddels oud nieuws. Dit
proces is al enige jaren gaande. Hierdoor vervagen veel sociale contacten en wordt er verlies geleden op het
maatschappelijk vlak.
Door het aanbieden van deze ontmoetingsplek slaat VOC Vechtdal de brug tussen de maatschappij en haar
doelgroep, en neemt ze haar verantwoordelijkheid in het maatschappelijk perspectief.
Door het aanbieden van activiteiten en het mee doen aan lokale manifestaties, werkt het
ontmoetingscentrum op positieve wijze mee aan de algemene beeldvorming van onze veteranen. Een
belangrijke stap die we met elkaar binnen het veteranenlandschap gezamenlijk moeten zetten, maar zeker
ook een gedeelde verantwoordelijkheid in het verkleinen van de kloof tussen de maatschappij en de
veteranen, immers, veteranen zijn onderdeel van onze maatschappij.
Ik ben trots op deze mensen, welke met elkaar de handen ineen hebben geslagen en zich dienstbaar gaan
inzetten voor de veteranen en burgers in de regio Hardenberg. Trots op het tot nog toe behaalde resultaat,
een centrum met een ziel, waaraan gezamenlijk is gebouwd.
Trots dat u allen deze groep hardwerkende mensen vandaag een hart onder de riem steekt door vanuit
belangstelling en betrokkenheid aanwezig te zijn. U allen heeft mijn woord dat ik als coach vanuit de VOC
dit centrum met al mijn toewijding, kennis en expertise, zal begeleiden, adviseren en bijstaan in het traject
wat na vandaag zal volgen. Toeleiding tot zelfstandig autonoom partner van de Samenwerkende veteranen
Ontmoetingscentra in Nederland.
Doordat zij vanaf 1 januari aanstaande onder coaching van de stichting MDKL-Nederland getrapt aan tafel
zitten van de VOC, kunnen ze rekenen op een kleine financiële bijdrage vanuit het samenwerkingsverband.
Ik hoop dat u beseft dat een dergelijke bijdrage absoluut niet in verhouding staat in relatie tot het vele en
mooie werk dat deze groep vrijwilligers gaat verrichten, en ik hoop van ganse harte dat zij ook op uw
ondersteuning mogen rekenen.
Ik sluit dan ook af met de woorden waarmee ik begonnen ben: vele handen maken licht werk!
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Nieuws uit Hardenberg:
Kort voortgang verslag:
 Interview met de Stentor gehad, komt voor de opening in de krant (heeft er inmiddels ingestaan)
 330 uitnodigingen de deur uit voor de opening + social media
 Veel aan het klussen in aanloop naar de opening, steeds meer Veteranen weten ons al te vinden en
komen aan voor een bakkie, een praatje en spullen brengen
 Bij de Jumbo geweest voor sponsoring, mogen aankomende maandag terug komen met verzoek op
papier en dan wordt gekeken welke sponsoring/ondersteuning mogelijk is. Sponsoring is een feit!!
JUMBO sponsort de gehele opening met drinken en hapjes!! En ook later als we een keer wat
hebben, kunnen we bij hen terecht…..
 Donateur die 1 x per jaar 250 euro schenkt binnen
 26 november een fantastische opening gehad, met grote opkomst en veel mooie reacties. Alles verliep
goed, het was volle bak, maar iedereen kon nog goed een plekje vinden. Ongeveer 150 bezoekers
gehad en mooie sprekers. Veel mensen geven aan binnenkort terug te komen voor een kop koffie.
Mooie recensies in de krant en op TV.
 Houten klok in productie genomen met V logo (en evt tekst)
 Eerste openingsdag succesvol gedraaid met 18 bezoekers………
VOC VECHTDAL JAARKALENDER 2016
Januari

: 8 januari nieuwjaarsbuffet

Maart

: paasworkshop

Mei

: Dodenherdenking en 21 mei lokale Veteranendag

Juli

: Zomer BBQ

Augustus

: Indie herdenking

October

: Excursie (mogelijk oorlogsmuseum)

December

: Kerstbijeenkomst met kesrtmarkt (verkoop tbv VOC)

Verder willen we diverse workshops, thema bijeenkomsten en lezingen gaan houden, maar weten we nu nog
niet precies welke, door wie en wanneer.
Op 10 december werd de stichting verwacht in de raadzaal van het gemeentehuis voor de
nominatie vrijwilliger en burgerinitiatief van het jaar. De stichting was door de jury uitgekozen en
genomineerd samen met twee andere organisaties uit een poel van 20 organisaties uit de regio.
Nadat er presentaties waren gehouden over vrijwilligerswerk, kwamen de genomineerden aan het
woord en mochten hun motivatie en hun organisatie verder nader toelichten. Daarna was er
gezellig samenzijn en ruimte om onder het genot van hapjes en drankje met elkaar te netwerken.
Namens alle vrijwilligers van stichting MDKL mocht ik de honneurs waarnemen en heb dan uit
hoofde van burgemeester en wethouders een prachtig boeket bloemen in ontvangst mogen
nemen als blijk van waardering voor het vele goede werk wat de stichting doet in het
maatschappelijk belang van de doelgroep en de maatschappij.
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Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de afronding van het jaar 2015, zo wordt het sociaal
jaarverslag samengesteld en is er een nieuw bedrijfsplan naar de VOC richtlijnen opgesteld voor
het jaar 2016. Ook is de laatste kwartaal verantwoording opgemaakt en verzonden aan de
voorzitter VOC en projectleider NOS/VP.
Aan alle vrijwilligers is er dit jaar een sinterklaas presentje aangereikt als blijk van waardering voor
hun inzet van het afgelopen jaar. Het bestaat uit een wellness pakket met leuke
verzorgingsproducten. Met dank aan het ABP welk ons van deze pakketten heeft voorzien.
Via het veteraneninstituut mochten we een substantieel bedrag in ontvangst nemen als
waardering en aanmoediging voor het goede werk wat er verricht werd en wordt, dit bedrag zal
worden aanbesteed aan onze doelgroep. Hartelijk dank voor deze mooie geste!
Inmiddels heb ik van OC Hardenberg de vrijwilligerscontracten getekend mogen ontvangen. Via
de voorzitter VOC zijn deze doorgespeeld naar hoofd projectbureau van het Veteranenplatform.
Op 8 februari aanstaande zal er een overleg plaats hebben met de beheerders van OC
Hardenberg m.b.t. voortgang van het coaching traject in het jaar 2016.
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Verder is nog vermeldingswaard dat ook onze voorzitter VOC door zijn inspanningen tot dusver, in
de prijzen is gevallen en heeft via het Veteranenplatform de Ted Meines prijs in ontvangst mogen
nemen. Van harte gefeliciteerd!! Deze prijs wordt eens per twee jaar uitgereikt aan diegene die
zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt door inzet binnen het veteranenlandschap. Wij zijn dan
ook erg trots op deze prestatie.
Rest mij iedereen hele fijne feestdagen te wensen, een goed uiteinde en frisse start in het jaar
2016. Ik spreek de hoop uit ook weer op uw diensten te mogen rekenen voor het komende jaar!
Iedereen heel hartelijk dank!

Overzicht ontwikkelingen MDKL 2015
In onderstaand overzicht uitleg over de gestelde doelen van stichting MDKL, en het behalen van deze doelen in 2015.
Doelstelling

tijdslimiet

behaald
ja

Werkbezoeken VOC partners
Samenwerken VOC partners
Programma’s thuisfront
Gezamenlijke presentatie NLVD/VOC
Gezamenlijke presentatie VP/VOC
training vrijwilliger voor VOC partners
Samenwerking LZV partners
Educatieve programma’s/stages
Financiële borging MDKL-NL 2015
Voorbereiding HKZ certificatie
Opstellen bedrijfsplan
Coaching partners overig OC naar VOC
Analyse stichting MDKL-Nederland

Gehele jaar
Gehele jaar
Gehele jaar
2015
2015
2015
Doorlopend
Gehele jaar
Doorlopend
Doorlopend
2015
2015
2015

nee

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

In 2015 heeft de stichting in het kader van het landelijk perspectief de organisatie voorzien van meer diepgang. Het
ligt in de intentie de verbinding te zoeken met collega’s binnen de nulde lijn en de samenwerking onderling te
stimuleren en te verdiepen, bestaande samenwerkingsverbanden verder uit te bouwen en te intensiveren. Uiteraard
is dit een on-going proces.
Om dit te bereiken heeft het bestuur van de stichting werkbezoeken afgelegd bij de verschillende fysieke
organisaties en onderzocht of er samenwerkingsverbanden aangegaan kunnen worden met als doel het wederzijds
elkaar versterken in organisatie en uitvoering. Daarnaast nam de stichting deel aan landelijke coördinatoren
overlegvormen en volgden twee personen extra trainingen voor coördinatie NOS. Dit jaar verzorgde de stichting
i.s.m. overige VOC informatie stands namens het VP/NOS tijdens de Nationale Indië-Herdenking en de Nationale
Militaire Taptoe.
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Een ander belangrijk punt welk stichting MDKL in het kader van samenwerkingsverbanden in 2015 heeft
gerealiseerd, is de aanwezigheid van de VOC op de NLVD. Het uitganspunt hierbij was met meerdere nulde lijn
partners akte de préséance te geven en op basis van support een toegevoegde waarde leveren aan het feestelijke
aspect van dit evenement. Dit jaar was het voor het eerst dat alle zorg partners gezamenlijk deel uitmaakten van de
zorgsector, zo ook de VOC stand.
Daarnaast heeft de stichting zich twee maal mogen presenteren tijdens landelijke bijeenkomsten namens het
Veteranenplatform en het project Nuldelijn Ondersteuning. Dit geschiedde tijdens de nationale Indië herdenking in
Roermond en tijdens de nationale militaire taptoe in Rotterdam. Een ontwikkeling waar we vanuit het VOC
perspectief bij mee zijn, omdat het hiermee ten overstaan van derden duidelijk is dat er onderlinge verbindingen zijn
tussen VOC en overige veteraneninstellingen. Wij juichen deze ontwikkeling dan ook van harte toe en hopen dat
deze trend zich meer zal gaan doorzetten in de komende jaren.
Stichting MDKL zal in het lopende jaar 2016 trachten wederom een actieve bijdrage te leveren aan het in stand
houden van een landelijk overkoepelende organisatie binnen de wereld van de veteraan, en invulling op basis van
de veteranenwet. Daarnaast zal de stichting zich meer toeleggen op de coaching van nieuwe OC’s, en hoopt hiermee
bij te dragen aan het verbeteren van de kwaliteit binnen de VOC.
Een ander belangrijk aspect is dat de stichting tijdens nationale evenementen mede zal blijven bijdragen aan het
fysiek vormgeven aan gezamenlijke onderlinge verbindingen met overige partners, zoals o.m. het VP, project NOS, Vi
en LZV partners.
Externe contacten
Onder deze paragraaf beschrijven we de bestaande contacten en de contacten die de stichting MDKL in 2013 heeft
onderhouden in het kader van samenwerking en wederzijds versterking.
Hieronder vallen de bestaande contacten met een zorgkarakter:
*Stichting “de Basis” Doorn
*Het Veteraneninstituut Doorn
*DCBMW (ministerie van defensie) Den Haag
*Veteranenplatform
*ABP/APG
*GGZ Limburg (Mondriaan)
*Compound (begeleid wonen initiatief) Assen

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

*Vereniging veteranen Curaçao

*Vereniging BOSS

*Vereniging AVOM

*Stichting Veteranen Beek

*Contact Oud Mariniers

52

De bestaande contacten met fysieke ontmoeting-/veteranencentra:
*Stichting Veteraan en Thuisfront Havelte (veteranencentrum)
*Stichting het Eldershoes Hoensbroek (huiskamer voor veteranen)
*Stichting de Treffer Eindhoven (inloophuis voor veteranen)
*Home Base Support (inloophuizen voor veteranen e.a.)
*Veteranencentrum De Molenhoeve Veendam (veteranencentrum)
*veteranencentrum Vechtdal Hardenberg (veteranencentrum)
*veteranencentrum Arnhem (veteranencentrum)
*Stichting Veteraan en Thuisfront Havelte
*Stichting Veteranen Oost Nederland Doetinchem
Overige nuttige contacten:
*Rekwisietencommissie K.L. Maaldrift
*Veteraneshop/veterans-girl

OVERZICHT OVERLEGVORMEN EXTERN 2015
30-01-2015

VOC overleg

Echo’s de Landing

21-02-2015

NLVD overleg

Spoorzicht Doetinchem/MDKL

11-03-2015

Kennismaking ABP

Jaqueline locoderotondo

17-03-2015

Multidisciplinair overleg

Casus bezoeker Hoensbroek

23-03-2015

Gemeente Nuth

Open monumentendag

31-03-2015

Checkpoint

Interview nulde lijn

01-04-2015

afstemmingsoverleg

Mw. De Basis/MDKL

17-04-2015

Bijeenkomst nulde lijn

Heerlen

24-04-2015

VOC overleg

Zwaluwenberg Hilversum

04-05-2015

Coaching overleg Molenhoeve

MDKL Nuth

17-05-2015

Multidisciplinair overleg

Casus bezoeker Hoensbroek

26-05-2015

Coördinatoren overleg NOS

VI Doorn
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28-05-2015

Casusbespreking Mondriaan

MDKL-Nuth

18-06-2015

Overleg Veteranenplatform

MDKL-Nuth

22-08-2015

Overleg coaching Molenhoeve

MDKL-Nuth

24-08-2015

Overleg coaching Hardenberg

MDKL-Nuth

18-09-2015

VOC overleg

VI Doorn

13-10-2015

Coördinatoren overleg NOS

Echo’s Ermelo

29-10-2015

Overleg coaching Arnhem

MDKL-Nuth

27-11-2015

VOC overleg

Treffer

Onderstaand overzicht geeft aan welke externe contacten de hoofdlocatie te Nuth hebben bezocht:
EXTERNE CONTACTEN 2015
31-03-2015

Interview nulde
lijn/NOS/WMO (Checkpoint)

MDKL Nuth

28-04-2015

Kennismaking Reclassering NL

MDKL Nuth

18-06-2015

Veteranenplatform

MDKL Nuth

11-07-2015

Kennismaking MW de Basis

MDKL Nuth

22-08-2015

Coaching Kunstsmederij

MDKL Nuth (Molenhoeve)

24-08-2015

Coaching Hardenberg

MDKL Nuth (Hardenberg)

29-10-2015

Coaching Arnhem

MDKL Nuth (Arnhem)

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

Maand
01-2015

02-2015

03-2015

04-2015

Partner
DCBMW
MW DE BASIS
DGV
DCBMW
MW DE BASIS
DGV
DCBMW
MW DE BASIS
DGV
DCBMW
MW DE BASIS

Aanwezig
X
X
X
X
X
X

Bijzonderheden
Ron Toonen
Wiel Creusen (intake dhr Smits)

(28-01-2015)
(06-01-2015)

Wiel Creusen

(11-02-2015)

Ron Toonen
Wiel Creusen

(05-03-2015)
(17-03-2015)

Wiel Creusen

(01-04-2015)
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05-2015

06-2015

07-2015

08-2015

09-2015

10-2015

11-2015

12-2015

DGV
DCBMW
MW DE BASIS
DGV
DCBMW
MW DE BASIS
DGV
DCBMW
MW DE BASIS
DGV
DCBMW
MW DE BASIS
DGV
DCBMW
MW DE BASIS
DGV
DCBMW
MW DE BASIS
DGV
DCBMW
MW DE BASIS
DGV
DCBMW
MW DE BASIS
DGV

X
X
X
X
X
X
-

Frances Hazelhoff (kennismaking)

(25-05-2015)

Wiel Creusen

(19-06-2015)

Kim Teewen (kennismaking)

(11-07-2015)

Kim Teewen interventie

(31-08-2015)

Kim Teewen

(14-11-2015)

Joop Minnaard

917-12-2015)

Publiciteit & sociale media in 2015
Stichting MDKL heeft om bekendheid te genereren in 2015 als stichting de volgende publicaties gedaan:
OVERZICHT MEDIA 2015
21-01-2015

Artikel over Jan Burger en
MDKL m.b.t. opstart 0e lijn

De Kareoler

27-02-2015

Info artikel MDKL

Programmaboekje
dansvereniging

16-05-2015

Artikel nulde lijn MDKL

Checkpoint

01-06-2015

TV interview

L1-onderweg

Aan interne publicaties is invulling gegeven door maandelijks een vrijwilligersbulletin uit te brengen, waarbij er een
overzicht werd gegeven over de activiteiten die stichting MDKL heeft gedraaid, en werd er managementinformatie
gedeeld met de vrijwilligers binnen de stichting.
Voor wat betreft externe publicaties aan de doelgroep werd gebruik gemaakt van ons publicatiebord aan de
buitenzijde van het gebouw, onze agenda en fotoverslagen op de website.
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Projecten van stichting MDKL in het jaar 2015
Hieronder vind u een opsomming met kort verslag van de projecten welke de stichting MDKL in het jaar 2015 heeft
gerealiseerd of welke in 2015 zijn gestart en of afgerond:
Start coaching trajecten voor aankomende VOC partners
Dit jaar werd er op basis van de uitkomsten van onze bedrijfsanalyse een serieuze start gemaakt in het coachen van
centra welke graag toe geleid willen worden naar zelfstandig partnerschap binnen de VOC. Momenteel worden er
twee centra via stichting MDKL-Nederland gecoacht. Hiervoor heeft de stichting MDKL-Nederland een document
ontwikkeld welke beschouwd kan worden als format welke essentieel is als leidraad en onderbouwing van dit
proces. Dit format mag beschouwd worden als protocol welke intern binnen de VOC garandeert dat coaching
verantwoord geborgd wordt.
Project boutenmannetje
In het kader van de productenlijn van onze shop “Veterans-Finest” zijn we continu op zoek naar producten welke we
onder eigen regie of eigen beheer kunnen ontwikkelen en vervaardigen. Het project boutenmannetje is hier een
mooi voorbeeld van. In het kader van ondersteuning bij activering wordt dit product met veteranen in de eigen
werkplaats vervaardigd en via de eigen shop verkocht.
Project glazen
Dit project ligt in het verlengde van het bovenstaand project en heeft dezelfde strekking. Dit jaar heeft de stichting
aan dit project de opdracht te danken om voor de Militaire Oorlog en dienstslachtoffer Dagen een glas te
ontwikkelen. Dit glas werd uitgereikt aan de deelnemers van de MOD dagen in 2015. Hier geldt ook dat het product
door veteranen wordt vervaardigd.
Project repair-day

Een aangeboden reparatie wordt door de vakmensen vooraf beoordeeld. Als de reparatie vervolgens
aangenomen wordt, gaat de bezoeker samen met de aanwezige vakmensen actief met de reparatie aan de
slag. Zo valt er meteen ook wat van te leren. Elektrische apparaten, gebruiksvoorwerpen, kleding,
fietsen, speelgoed, … alles wat het niet meer doet, is welkom en maakt kans op een geslaagde reparatie.
Reparaties worden zo veel als mogelijk met onze vaklui uit de doelgroep uitgevoerd, en is daarmee een
een instrument om de maatschappij en het centrum met elkaar te verbinden.
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Uitgelicht

Even voorstellen: mijn naam is Hub. Gielissen.
Sinds enkele maanden ben ik in contact met MDKL. Ik ben dan wel geen ‘militair veteraan’, de
doelgroep waarop MDKL zich met name richt, maar eerder een ‘humanitair veteraan’. Het grootste
gedeelte van mijn loopbaan heb ik doorgebracht in ontwikkelingslanden en de laatste jaren vooral
in zogenaamde post-conflict landen, zoals Georgië, Afghanistan, Kosovo, Bosnië, Rwanda, Tsjaad
en de Oekraïne Ik werkte er in internationale teams in programma’s gericht op het versterken van
lokale organisaties en overheden wat in de vaktaal ook wel ‘capacity development’ wordt
genoemd.
Vanuit mijn ervaring in conflictgebieden en organisatieontwikkeling raakte in met Eric den Hertog
in gesprek over het reilen en zeilen van MDKL. Zo ben ik momenteel betrokken bij het opzetten en
uitvoeren van een terugblik op de doelstelling en het functioneren van MDKL om vandaaruit
leerpunten te verzamelen die kunnen worden gebruikt bij het ontwikkelen van het toekomstige
ondernemingsplan. Vanaf komende maand januari zal daarmee een begin worden gemaakt.
Ik zie MDKL-Nederland dan ook als een lerende organisatie. Er wordt kritisch gekeken naar de
wijze waarop bestuur, directie en medewerkers hun voornemens t.b.v. veteranen gestalte
proberen te geven. Dat zal gebeuren met de mensen uit al de eigen geledingen; ook zal er
geluisterd worden naar de externe partnerorganisaties om te zien wat hun ervaringen zijn in de
samenwerking met MDKL.
Je zou MDKL kunnen beschouwen als een voertuig. De voorgenomen terugblik en planning is dan
als een operatie om de organisatie in goede conditie te houden. De tocht op de weg naar het
hoofddoel kan dan nog beter worden uitgevoerd: het leveren van een bijdrage aan het welzijn van
veteranen.
Persoonlijk vind ik het vanuit mijn ervaring en professionele achtergrond een uitdaging om aan dit
proces bij MDKL te kunnen meewerken.
Hub. Gielissen
Beek
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Bijlagen bij jaarverslag MDKL-Nederland 2015:

Bijlage
NLVD 2015

Review NLVD 2015
Dit jaar is er door de organisatie NLVD en de partners gekozen voor het inpassen van de VOC stand in de sector van het
rustpunt. Gezamenlijk met de DGV, LZV, DCBMW, De Basis, VOC en het VI hebben we op deze wijze fysiek uitdrukking
weten te geven aan de voetprint project NOS en de positie van de VOC passend aan de partners binnen de zorgketen in het
veteranenlandschap.
Opbouwfase:
Alle afspraken welke zijn gemaakt tussen de organisatie NLVD en de VOC zijn door beide partijen nagekomen. Een
opmerking hierbij is echter wel dat we twee vlaggenmasten namens de VOC hebben aangevraagd en er maar een hebben
kunnen gebruiken, ondanks de toezegging van de organisatie. De voorbespreking in Den Haag is door jarenlange ervaring
niet noodzakelijk gebleken.
Tijdens de opbouwfase (donderdags vooraf aan de NLVD) waren er voldoende aanspreekpunten aanwezig om eventuele
knelpunten op te lossen. Een opmerking hierbij is dat de “oploopplaat” voor de toegang van de tent erg steil lag waardoor er
uitglijd gevaar voor bezoekers ontstond. Naar de toekomst toe is het handig om over de volledige breedte van de voorgevel
van de tent oploopplaten te laten plaatsen, zodat bij goed weer de gehele gevel naar keuze open kan.
Uitvoeringsfase:
In onze stand van 64 vierkante meters is bewust gekozen voor een sobere achtergrond en een kleurrijk middelstuk. In het
middenstuk stond een wegwijzer met daarop de partners welke symbolisch de verbinding aangeeft van de VOC met de
deelpartners binnen de zorgketen. Ruimte, rust, informatie, gezelligheid, beleving, ontmoeten en ontspannen stonden centraal.
De dag zelf is door de team van vrijwilligers van SVON (Doetinchem) en MDKL (Nuth) gedraaid. Met de t-shirts van de VOC
aan en verder geen verwijzing naar de individuele ontmoetingscentra is aan +/- 9000 bezoekers koffie en informatie verstrekt en is
er aandacht gegeven aan de VOC door het verstrekken van goody’s. Daarnaast werd er informatie gegeven over de DisK-V en
was er aandacht voor het project NOS. Hiervoor waren er aparte tafels achter in de stand opgebouwd en werden banners
geïntegreerd in de achterwand. Tevens werd er aandacht gevraagd voor het werk dat de VOC doet voor het thuisfront van de
veteraan.
Aan VIPS waren de Minister van Defensie en de Inspecteur Generaal der Veteranen zo vriendelijk geweest onze stand te
bezoeken. Zij werden bijgepraat over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar binnen het samenwerkingsverband van de VOC
onderling en de aansluiting van de VOC aan de zorgketen via het project NOS van het Veteranenplatform.
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Tevens werd er gesproken over het nut en noodzaak van de fysieke infra binnen de kaders van de nulde lijn en de ondersteuning
van het Ministerie van Defensie aan de VOC.
Verder is in de tent nog bezocht door een tweetal Tweede Kamer leden. Met hen is er uitvoerig gesproken over het project NOS
en welke rol de VOC hierbij kan spelen. Ook is er gesproken over de kostenbesparing op het ziektekostensysteem door
inzetbaarheid van beide projecten (VOC en NOS).
Al met al een zeer geslaagde dag, zeer grote opkomst en ik heb van vele mensen complimenten gekregen over de stand.
In onze tent zijn ruim7 veteranen, welke door toedoen van het CDC, het maatschappelijk werk van De Basis of de nulde lijn zelf,
voor het eerst naar de NLVD zijn gekomen, opgevangen en na acclimatisatie hebben kunnen genieten van hetgeen de NLVD ook
voor hen heeft georganiseerd. De aanwezigheid van de VOC maakte het voor hen mogelijk vanuit een vertrouwde omgeving de
manifestatie te beleven.
Professionaliteit kenmerkt zich namelijk ook door het nakomen van afspraken en bovenal presentie.
Door de keuze van de nieuwe opstelling binnen het rustpunt, heb ik van de overige partners vernomen dat er meer aanloop is
geweest van bezoekers bij de stands van DCBMW, De Basis, LZV en DGV. Ook van het VI heb ik gehoord dat er in verhouding
met vorige jaren meer aanloop is geweest.
Van bezoekende veteranen hebben we vernomen dat zij de opstelling waarbij de VOC onderdeel is van het rustpunt als
prettig en logisch ervaren.
Ter overweging zouden we graag willen meegeven of de kerkdienst niet beter tot zijn recht zou komen als deze verplaatst
zou worden naar het hoofdpodium die dag. Na de kerkdienst is er immers geen enkele vorm van aanwezigheid DGV meer in
het rustpunt en staat de infra als onnodige buffer tussen de ingang en het rustpunt. De ruimte die dan vrijkomt (groene hoek)
maakt dat men vanaf betreden Malieveld direct inkijk heeft op het rustpunt. Over het terras zouden we graag het volgende
willen voorstellen: indien het terras een dergelijke grootte heeft als nu, is het wenselijk vanuit de bestaande catering er een
verzorgingspunt aan te koppelen, voor veel bezoekers is het niet duidelijk dat dit terras geen verzorgingspunt heeft.
Alternatief is het terras te verkleinen of anders in te richten zodat de bezoeker verschil ziet met de overige zitpunten. Ter
overweging geven we mee dat het in het kader van versterking in de verbinding tussen de partners onderling, en bereik van
de doelgroep het logisch zou zijn indien een act van het VI (denk aan optreden van tante Lien) verlegd zou worden naar het
terras, welk dit jaar een duidelijk centrale rol speelde in het ontmoeten van veteranen onderling en het verbinden met
partners onderling uit de zorgketen.
Afbreekfase:
Dit verliep voor ons naar volle tevredenheid.
Hierbij wil ik graag de organisatie van de NLVD van harte bedanken voor alle medewerking welke we mochten ontvangen,
en we hopen dat we volgend jaar (25 juni 2016) wederom welkom zijn tijdens de NLVD.
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Bijlage

Analyse MDKL-Nederland 2015:
STICHTING MAATSCHAPPELIJKE
DIENSTVERLENING EN KAMERAADSCHAP
LEGEREENHEDEN (MDKL)
NUTH
EVALUATIE-RAPPORT
Hub. Gielissen MEd
8 april 2015
2
Inhoudsopgave.
pag.
Inleiding.
Evaluatie methodiek.
Kwantitatieve, ‘koude’ evaluatie.
Kwalitatieve, ‘warme’ evaluatie.
Conclusies, aandachtspunten en aanbevelingen.
Bijlagen.
- Lijst van geïnterviewde personen.
- Model voor organisatie-analyse.
- Profiel Hub Gielissen, evaluator.
3
Inleiding.
De Stichting Maatschappelijke Dienstverlening en Kameraadschap
Legereenheden (MDKL) werd opgericht op 26 juli 2010.
In het najaar van 2014, ongeveer vijf jaar na de oprichting, besloot het
Stichtingsbestuur van MDKL om een externe evaluatie te laten uitvoeren met
als doel de huidige stand van zaken m.b.t. het functioneren van MDKL op te
maken en leerpunten uit deze evaluatie mee te nemen als bouwstenen voor
het te ontwikkelen bedrijfsplan voor het jaar 2015 en tevens voor de
toekomstige strategische vijfjarenplanning.
De evaluatie werd uitgevoerd door Hub Gielissen MEd (profiel in bijlage)
tussen eind januari en eind maart 2015.
Evaluatie-methodiek.
Voor het uitvoeren van de evaluatie is gekozen voor een zogenaamde
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‘koude’ en een ‘warme’ evaluatie. Dit betekent dat er niet alleen naar de
kwantitatieve, feitelijke kenmerken van de organisatie is gekeken, maar dat er
ook is nagegaan op welke wijze het functioneren van de organisatie zowel
door interne geledingen als de externe partners en de doelgroep wordt
ervaren en geapprecieerd: een kwalitatieve evaluatie.
Met deze aanpak heeft het bestuur van MDKL er voor gekozen om zichzelf
als het ware een spiegel voor te houden door een reeks personen aan het
woord te laten die zowel intern als extern nauw betrokken zijn bij haar huidige
functioneren. Vandaar de keuze om de voorpagina van dit rapport te
illustreren met de afbeelding van het schilderij van de Italiaanse schilder
Michelangelo Caravaggio, waarop de hoofdpersoon zijn eigen weerspiegeling
in het water beschouwt.
Bij de kwantitatieve gegevens is gekeken naar de zogenaamde harde
elementen van MDKL, zoals bijvoorbeeld:
- geformuleerde doelstellingen en diensten, de gekozen doelgroep en
externe partners;
- de manier waarop de organisatie intern is ingericht, de verschillende
geledingen, taakbeschrijvingen en instrumenten om de organisatie te
beheren;
- de menskracht, hun toerusting en de wijze waarop besluiten worden
genomen en hoe er wordt samengewerkt.
Bij de kwalitatieve gegevens is aan de hand van een aantal interviews
geïnventariseerd:
- hoe momenteel het feitelijk functioneren van MDKL wordt ervaren en
geapprecieerd,
- zowel door vertegenwoordigers van de doelgroep,
- door vertegenwoordigers van de interne geledingen van MDKL,
- als door vertegenwoordigers van de vaste, externe partners waarmee
MDKL een samenwerkingsverband heeft.
4
Bij de evaluatie van MDKL is het organisatiemodel van Noël Tichy (US) als
oriëntatie gebruikt. In dit model wordt ervan uitgegaan dat er voor het
functioneren van een organisatie drie pijlers worden verondersteld:
- Doelen en Beleid: wat we willen we bereiken; voor wie; door wie; met
wie en op welke wijze.
- Organisatie: taakverdeling, verantwoordelijkheden, besluitvorming, en
samenwerking.
- Menskracht: benodigde expertise; welke eisen gesteld worden; hoe
medewerkers worden getraind; hoe mensen gemotiveerd worden en
hoeveel ruimte ze krijgen.
1. De kwantitatieve evaluatie.
Voor de kwantitatieve evaluatie is voornamelijk gebruik gemaakt van
gegevens uit de MDKL-jaarverslagen en de MDKL-website. Ook zijn hiervoor
verschillende gesprekken gevoerd met de stichtingsvoorzitter/directeur van
MDKL, Eric den Hertog.
Bevindingen.
Wat bij de kwantitatieve evaluatie van MDKL opvalt is dat sinds het ontstaan
in 2010 veel aandacht en energie is besteed aan het ontwikkelen en
operationeel maken van de drie pijlers: beleid, organisatie en menskracht.
Doelen en Beleid:
Vanaf de beginperiode zijn er bij MDKL diverse instrumenten ontwikkeld voor
het bepalen van de richting van de organisatie; er is sprake van een expliciet
omschreven missie, doelen en daaraan gerelateerde producten, diensten en
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activiteiten. Het beleid is concreet omschreven en beschikbaar in zowel
jaarplannen m.b.t. de voornemens, als jaarverslagen met uitvoerige gegevens
m.b.t. de uitvoering en realisatie. Voor de financiën zijn er enerzijds inkomsten
in de vorm van subsidiëring (Vfonds), anderzijds ook door zelf gegenereerde
inkomsten (b.v. webshop, werkplaats, EHBO-post, materiaalverhuur) en door
giften (o.a. KPRR).
Er is sprake van een concreet gedefinieerde doelgroep. Het bezoekersaantal
ontwikkelde zich van 926 in 2010 tot 3.017 in 2014. Er is een uitgebreid
netwerk van partners waarmee zowel landelijk als regionaal wordt
samengewerkt. Specifieke overzichten van deze partners en
samenwerkingsverbanden worden in alle jaarverslagen gedetailleerd
aangegeven. Het centrale interne en externe communicatiemiddel is de
MDKL-website die regelmatig wordt onderhouden en geactualiseerd; het
aantal geregistreerde bezoekers daarvan was in 2014 meer dan 500.000.
Beschikbaar zijn diverse samenhangende documenten, waarvan de
belangrijkste zijn:
- beleidsplannen
- jaarplannen
5
- jaarverslagen
- kwartaalrapportages
- vrijwilligersbulletins
- financiële verslagen
- protocollen.
Sinds de oprichting bestaan er goede betrekkingen met de voornaamste
organisaties binnen het veteranenlandschap: VOC, Veteranen Instituut,
Veteranen Loket, Veteranen Platform, LZV. Daarbij is er concrete
samenwerking met het DCBMW, De Basis en ABP Veteranenloket, waarmee
ook doorverwijzing en terugverwijzing plaats vindt.
Organisatie:
Om de voorgenomen doelstellingen te kunnen verwezenlijken heeft het
stichtingsbestuur van MDKL voortdurend geïnvesteerd in opbouw en uitbouw
van haar organisatie. Deze organisatie is als het ware het voertuig waarmee
de route in de richting van de doelstellingen wordt afgelegd.
MDKL is een rechtspersoon in de vorm van een stichting die werd opgericht
op 26 juli 2010. De stichting MDKL wordt geleidt door een stichtingsbestuur
dat bestaat uit de volgende functies en personen (januari 2015):
Dhr. Eric den Hertog, voorzitter en tevens directeur,
Dhr. Jos Schoeman, secretaris
Mevr. Marlies den Hertog, penningmeester.
Het bestuur wordt bijgestaan door een raad van advies. Het voornemen is om
deze raad te bemensen met zowel professionals en als vertegenwoordigers
van de doelgroep.
Ook is er een groep van getrainde vrijwilligers, bijgestaan door ad-hoc
medewerkers en gastvrouwen/heren.
Er bestaan diverse interne, periodieke overlegsituaties:
- bestuursvergaderingen;
- overleg met de raad van advies;
- vrijwilligersvergaderingen;
- vergaderingen met gastvrouwen/heren
- overleg met het tuinproject;
- management-overleg met de beheerders van de VOCs waarmee
MDKL een ondersteunende en/of coachende samenwerking heeft
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(Hank, Tilburg, Beilen en Winschoten).
Bij alle overlegsituaties (intern als extern) is sprake van stipte verslaggeving
die ook - waar dat relevant is - naar buiten beschikbaar is.
Voor het functioneren van de interne organisatie zijn onder meer de volgende
documenten/instrumenten ontwikkeld:
- stichtingsakte
- functie-taakomschrijvingen voor alle interne niveaus
- vrijwilligerscontracten
- formulieren: dagrapporten, bezoekersregistratie, activiteiten
- financiële systemen en verslagen
- externe jaarlijkse, accountant-verklaringen
- opleidingen door: De Basis, VOC, HACCP.
6
Organigram MDKL:
De locatie van het MDKL in Nuth is eigendom van de familie den Hertog en
wordt op huurbasis beschikbaar gesteld aan de stichting MDKL. Voor de
uitvoering van haar doelen en daaraan gerelateerde activiteiten beschikt
MDKL op haar locatie in Nuth over een fysiek centrum met de volgende
onderdelen:
- centrale inloop-, ontmoetings- en vergaderruimte;
- podium voor optredens en presentaties;
- kantoor en administratieruimtes;
- keuken- en toiletfaciliteiten;
- expositieruimtes, documentatiecentrum en winkel;
- werkplaats, garage;
- historische legervoertuigen;
- logeer- en tijdelijke opvangruimte, bedoeld als bed-, bad-,
broodvoorziening;
- buitenterrein.
Het MDKL in Nuth is zeven dagen per week 24 uur geopend of bereikbaar.
De openingsuren van inloop-voorziening zijn dagelijks van 10.00 tot 17.00
uur; na 17.00 uur is MDKL bereikbaar op afspraak.
Bovendien biedt MDKL onderdak voor bijeenkomsten van
veteranenorganisaties, zoals b.v. BOSS.
In totaal biedt de stichting MDKL-Nederland 90 openingsuren per week,
verdeeld over alle locaties, waarmee een directe ondersteunende
samenwerking bestaat.
7
Menskracht: Behalve functie/taakomschrijvingen die worden gebruikt bij de
werving, selectie en begeleiding van de diverse geledingen van de
organisatie, besteedt het bestuur van MDKL ook veel aandacht aan de
toerusting van haar menskracht, m.n. de vrijwilligers die de directe contacten
onderhouden met de bezoekers van het centrum en in de outreachondersteuning.
Enerzijds is er de training die door MDKL zelf is ontwikkeld en in
samenwerking met VOC wordt uitgevoerd; anderzijds doen MDKL-vrijwilligers
mee aan de landelijke training die in het kader van de zogenaamde
nuldelijnsondersteuning door het Veteranenplatform in Doorn wordt
aangeboden en wordt uitgevoerd door De Basis.
Momenteel zijn er 10 getrainde vrijwilligers (3 vrouwen, 7 mannen, waarvan 4
gecertificeerd volgens project nuldelijnsondersteuning NOS van het
Veteranen-Platform.)
Intern worden er periodieke vrijwilligersvergaderingen gehouden bedoeld voor
onderling overleg en voor planning en taakverdeling m.b.t. de diverse
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activiteiten die door MDKL worden uitgevoerd.
Opmerkingen en suggesties n.a.v. de kwantitatieve evaluatie.
(n.b. deze opmerkingen zijn gemaakt door de evaluator)
M.b.t. Doelen en Beleid:
Uit alle beschikbare documenten (zowel m.b.t. beleidsvoornemens en
plannen als met de verslaggeving en registratie) blijkt heel duidelijk dat er
door MDKL opvallend veel tijd, energie en creativiteit is geïnvesteerd in het op
eigen kracht en op eigen initiatief ontwikkelen van een doelstelling met
daarvan afgeleide, concrete producten, diensten en activiteiten.
Wel kan worden opgemerkt dat in de toekomst aandacht besteed zou kunnen
worden in het aanbrengen van een logische rangorde en samenhang onder
hoofddoelen t.b.v. de centrale doelgroep: veteranen en hun naasten. Ook zou
daarbij het onderscheid aangegeven dienen te worden welke secundaire
doelen en activiteiten worden nagestreefd t.b.v. de externe promotie van de
‘zaak van de veteranen’ naar de directe omgeving, het bredere publiek en
externe (potentiële/toekomstige) partners (scholen, gemeentes,
huisartsenartsen, etc.).
Wat het bereiken van de beoogde doelen betreft kan het volgende worden
opgemerkt.
Wellicht kan er in de verslaggeving een directer verband worden aangebracht
tussen de gestelde doelen en de behaalde doelen. Er is namelijk een verschil
wat er op de website aan aangeboden doelen en diensten wordt geformuleerd
en het overzicht van gerealiseerde doelen (zoals b.v. beschreven in het
Jaarverslag 2014, pag. 52; dit verschil is waarschijnlijk vooral van
redactionele aard).
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M.b.t. Doelgroep:
M.b.t. de bezoekersaantallen zoals die in de achtereenvolgende jaarverslagen
worden vermeld zou het volgende kunnen worden opgemerkt.
Wellicht beschikt MDKL in haar interne registratie over de benodigde data,
maar in de verslaggeving zou een meer expliciete analyse gemaakt kunnen
worden voor wat betreft de hoofddoelgroep van MDKL, de veteranen. Enkele
suggesties voor deze doelgroep-analyse:
- welke legeronderdelen worden bereikt;
- de verhouding hogere en lagere rangen;
- man-vrouw verhouding;
- leeftijdsopbouw;
- veteranen en hun spreiding over de diverse door Nederland
uitgevoerde missies;
- verhouding actieve militairen, post-actieven, dienstslachtoffers;
- verhouding eenmalige bezoeken/contacten en regelmatige
bezoeken/contacten;
- verhouding centrumbezoekers en personen die thuis worden bezocht,
of worden bereikt met de mobiele post;
- regionale spreiding van de bezoekers;
- militaire bezoekers/veteranen en bezoekers van andere geuniformeerde
diensten;
- de verhouding tussen bezoeken/contacten van de specifieke doelgroep
(veteranen) en de bezoeken/contacten van andere groepen, instanties
of personen (b.v. scholen, etc.).
Een dergelijke specificatie van bezoekers en contacten zou bruikbaar kunnen
zijn om beter te kunnen evalueren;
- of en in hoeverre welke personen en geledingen momenteel bereikt
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worden met de door MDKL voorgenomen en ontwikkelde diensten en
producten;
- wat een dergelijke analyse zou kunnen betekenen voor de producten
en diensten die in de toekomst door MDKL ontwikkeld kunnen worden
(handhaven of bijstellen).
Kortom: een permanente doelgroep-analyse zou tevens kunnen dienen als
een monitor-systeem over het bereiken van voorgenomen doelen of ten
behoeve van nieuw te ontwikkelen doelen en diensten.
De MDKL beschouwt haar website als een belangrijk communicatiemiddel. In
het jaarverslag van 2014 wordt gemeld dat er sprake is van een enorme
toename van bezoekers aan de site (meer dan 500.000 geregistreerde
bezoekers).
Het zou dan ook interessant zijn om na te gaan of en in hoeverre dit gestegen
aantal website-bezoekers ook heeft geleid tot een stijging van concrete
bezoekers of contacten met MDKL en zo ja, in relatie tot welke aangeboden
diensten en producten of wellicht voor nieuw te ontwikkelen producten.
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M.b.t. Organisatie:
De interne organisatie van MDKL is vrij plat, goed doordacht en toont een
duidelijke samenhang en is tevens voorzien van een zelf ontwikkeld
organisatorisch instrumentarium.
De indruk bestaat echter dat de huidige zogenaamde ‘span-of-control’ van de
leiding behoorlijk breed/omvangrijk is; dat er sprake is van eenmansleiding,
die - ofschoon zeer creatief en bevlogen - daardoor tegelijkertijd ook een hoge
mate van kwetsbaarheid heeft. Aan het begin van de kwantitatieve evaluatie
is dit besproken met de directeur; deze beaamde dit, maar beschouwde het
tegelijkertijd als een gegeven dat nu eenmaal zo is.
Ook zou er reflectie dienen plaats te vinden over het feit dat er zich (op basis
van de voortgaande ervaring en opgebouwde expertise) gaandeweg nieuwe
doelen en activiteiten beginnen aan te dienen en wat de consequenties
hiervan kunnen zijn voor de daarvoor benodigde leiding/aansturing en
beschikbare menskracht/vrijwilligers.
Hierbij kan opgemerkt worden dat dit gegeven de organisatie in termen van
duurzaamheid kwetsbaar maakt. Om hierop te anticiperen zou er b.v. gedacht
kunnen worden aan gedelegeerd leiderschap, een adjunct-directeur of aan
het opleiden van assistent of opvolger.
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2. De kwalitatieve evaluatie.
In samenwerking met de directeur, Eric den Hertog, werd een lijst van te
interviewen personen opgesteld, die naar zijn mening representatief zijn voor
de interne geledingen en de externe partners van MDKL.
Van deze 25 geselecteerde personen (zie lijst in bijlage) konden uiteindelijk
23 personen worden geïnterviewd.
Al deze interviews werden uitgevoerd door Hub Gielissen en vonden plaats in
de periode van eind januari tot en met eind maart 2015. De gesprekken
hadden een gemiddelde duur van ongeveer anderhalf uur.
Evenals bij de kwantitatieve evaluatie vormden waren de organisatie-pijlers
beleid, organisatie en menskracht de oriëntatiepunten bij al de gevoerde
gesprekken.
Als start van de evaluatie werd begonnen met een workshop waaraan twee
van de drie MDKL-bestuursleden deelnamen. Vervolgens vonden er
interviews plaats met vertegenwoordigers van de volgende groeperingen:
- veteranen
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- vrijwilligers
- stagiaires
- beheerders
- raad van advies
- hulpverleners
- ‘Doornse’ organisaties.
Alle gevoerde gesprekken over het huidige functioneren van de organisatie
MDKL zijn per groep samengevat door de evaluator in de vorm van
geconstateerde:
- sterke punten
- aandachtspunten
- adviezen en suggesties.
De navolgende gegevens zijn afkomstig uit gesprekken met
vertegenwoordigers van:
- de hoofddoelgroep veteranen (bezoekers);
- interne geledingen: vrijwilligers, stagiaires, dependances; raad van
advies;
- externe partners: ABP-Veteranenloket, Dienstencentrum
Bedrijfsmaatschappelijk Werk (MinDef), Maatschappelijk Werk (De
Basis), Veteraneninstituut, Veteranenloket, Veteranenplatform en LZV.
In de navolgende presentatie van de kwalitatieve evaluatie worden drie
kleuren gebruikt met de volgende betekenis:
Sterk onderdeel: vasthouden.
Aandachtspunt: mogelijk risico.
Aanbeveling: suggesties voor verbetering.
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De hoofddoelgroep: Veteranen (bezoekers).
Sterke punten
Aandachtspunten
Aanbevelingen
MDKL als inloopplaats is
zeer belangrijk:
- open sfeer
- goeie opvang
- erkenning en begrip
- veiligheid
- ruimte voor emotie
- geen rangorde
- onderlinge
gelijkheid.
Bezorgdheid over dalend
aantal bezoekende
veteranen:
“vroeger zat hier de tafel
vol”.
Investeer in
naamsbekendheid van
MDKL.
Sommige veteranen zitten
met schaamte thuis.
Hier ben je veilig en krijg je
begrip.
Inloop-ruimte moet een
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veilige ruimte zijn: soms last
van ruzieachtige
telefoongesprekken gevoerd
door de leiding.
Breng scheiding aan tussen
inloopruimte en
managementgesprekken, die
horen op kantoor thuis.
Aangeboden hulp wordt
ervaren als persoonlijk en
concreet.
Soms wordt de sfeer van de
inloopruimte beïnvloed door
hoorbare conflicten tijdens
telefoongesprekken tussen
MDKL-leiding en andere
VOCs.
Investeer in
naamsbekendheid van
MDKL: bijvoorbeeld via
facebook, twitter,
buurtbladen, regionale radio
en tv.
Vrijwilligers zijn behulpzaam,
vriendelijk en gastvrij.
Conflicten tussen leiding en
vrijwilligers hebben geleid tot
het vertrek van vrijwilligers.
Besteedt niet teveel tijd en
aandacht aan landelijke
veteraneninstanties (Doorn),
maar stel de
inloopactiviteiten in het
centrum centraal.
Men ervaart het als zeer
belangrijk dat er niet alleen
mannelijke, maar ook
vrouwelijke vrijwilligers zijn.
Mannen doen vaak stoer
naar elkaar; bij vrouwen laat
je vaak gemakkelijker je
emotie zien.
Imagoschade van het
centrum door conflicten
tussen MDKL en VOCs in de
regio.
Zoek nieuwe openingen voor
samenwerking bij andere
veteranencentra in de
dezelfde regio.
Tijdens de inloop en
activiteiten is er sprake van
respect en hulp tussen
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veteranen onderling.
Activiteiten:
inventariseer en mobiliseer
beschikbare vaardigheden
onder veteranen,
t.b.v. onderlinge activiteiten,
en t.b.v. diensten naar buiten
toe.
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Sterke punten
Aandachtspunten
Aanbevelingen
Veteranen ondernemen
samen activiteiten, zowel in
het centrum als naar buiten
toe.
Geef in het centrum
aandacht aan de
balans/scheiding:
-organisatie MDKL en
-familie den Hertog.
Interne geledingen.
Vrijwilligers.
Sterke punten
Aandachtspunten
Aanbevelingen
MDKL:
-taken zijn duidelijk
-goeie werkbegeleiding
-afspraken zijn secuur
-goeie besluitvorming
-korte lijnen
-inspirerend leiderschap
-ondersteuning en
-positieve feedback
-waardering voor ons werk
-goede bereikbaarheid van
de leiding
-goede sfeer in centrum.
“Wij voelen ons hier thuis!”
Leiding en coördinatie:
-indruk dat Eric teveel
werk/taken heeft;
-te weinig vrijwilligers.
Training en toerusting:
gebruik de
vrijwilligersbijeenkomsten
voor het inventariseren van
toekomstige trainingsonderwerpen
(extern) en
voor onderlinge intervisie
(intern).
Trainings-effecten (output):
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-kennis over achtergrond
veteranen
-kennis over veteranenorganisaties
-respect en begrip voor
veteranen
-vaardigheden m.b.t.
luisteren en handelen.
Soms teveel taken tegelijk
(werkdruk).
Planning:
let op de haalbaarheid en
realiteit.
Vrijwilligersbestand:
-vanwege de werkdruk is
uitbreiding gewenst;
-meer externe reclame
gewenst t.b.v. de werving.
Vrijwilligersoverleg:
-wellicht meer regelmaat;
-elkaar aanspreken op het
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Sterke punten
Aandachtspunten
Aanbevelingen
nakomen van afspraken.
HBO-Stagiaires, Social Work, Fontys, (Eindhoven).
Sterke punten
Aandachtspunten
Aanbevelingen
Na een blanco start groeiend
inzicht en respect gekregen
voor de veteranen en hun
wereld.
Veel onderling verschil
ervaren bij MDKL intake en
introductiegesprekken:
de een veel en uitvoerig, de
ander kort en weinig.
Betere afstemming vooraf is
nodig tussen school-mentor
en MDKL-leiding.
Onderwijsdoelen versus
werkdoelen: aansluiting is
niet duidelijk genoeg.
Schept verwarring over
verwachtingen.
Eén aanspreekpunt voor
stagiaires, zowel voor taken
bij MDKL als voor
begeleiding van
onderwijsdoelen.
Aansturing: men ervaart
verschil in aansturing door
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Eric en Marlies; daardoor
ontstaat onduidelijkheid bij
uitvoering van taken.
MDKL-Dependance, (Hank).
Sterke punten
Aandachtspunten
Aanbevelingen
Training door VOC:
positief en interessant,
vooral m.b.t. kweken van
begrip van de situatie van
veteranen en concrete
toerusting voor het voeren
van gesprekken.
Training door De Basis:
-negatieve ervaring; bijna alle
deelnemers gezakt, wegens
‘gebrek aan initiatief’ (zeer
verbaasd!).
Dependance/Hank – MDKL:
-regelmatig overleg
-constructieve
samenwerking en advies;
-via Eric: goeie contacten
met externe hulpverlenende
-Wij beschouwen ons niet als
een dependance! Wel is er
sprake van ondersteunende
samenwerking.
-VOC-Hank is geen
organisatorisch onderdeel van
Samenwerking tussen
MDKL-Nuth en VOC-Hank
zou samen opnieuw
gedefinieerd moeten worden
om verschil in interpretatie
over de relatie te
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Sterke punten
Aandachtspunten
Aanbevelingen
instanties.
MDKL.
-Er bestaat geen formele
samenwerkingsovereenkomst.
“In Hank zijn wij eigen baas”.
voorkomen.
Raad van advies.
Sterke punten
Aandachtspunten
Aanbevelingen
Onder de VOCs is MDKL
zonder meer een pionier en
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koploper wat betreft:
- visie,
- organisatie en
- personeel.
Unieke MDKL-leiderschap is
ook een risico: “als er iets
gebeurt met Eric ...”
Besteedt aandacht aan
spreiding/opvolging
leiderschap i.v.m. de
duurzaamheid.
MDKL vergeleken met
andere VOCs:
Eric steekt er met kop en
schouders bovenuit.
Nieuw opgekomen doelen
van MDKL zijn O.K., maar
houdt ambities in balans met
beschikbare interne
capaciteit.
Let op met aangaan van
HBO-stages: kan dit worden
waargemaakt als er geen
interne HBObegeleidingscapaciteit
aanwezig is?
VOC is zeer belangrijk in de
nuldelijnscoördinatie en voor
de onderlinge toerusting;
MDKL kan hierin een grote
rol spelen.
VOCs: meesten hebben een
zwakke leiding en zwak
opleidingsniveau.
MDKL heeft capaciteit voor
een mogelijke mentor-rol ten
dienste van andere VOCs in
een landelijke
samenwerkingsstructuur,
waarin onderlinge assistentie
wordt ontwikkeld tussen
enerzijds ‘jonge’ en
‘onervaren’ en anderzijds
‘sterke’ en ‘ervaren’ VOCleden.
VOC is in de laatste jaren
gegroeid: meer stabiliteit in
aantal en toegenomen
stabiliteit in onderlinge
samenwerking.
MDKL-training is VOCtraining
geworden.
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Externe partners.
ABP-Veteranenloket (Heerlen) MinDef-DCBMW (Landelijk), De Basis
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(Doorn).
Sterke punten
Aandachtspunten
Aanbevelingen
MDKL als partner:
-de diensten en de
organisatie ervan zijn goed
en sterk ontwikkeld;
-er bestaan regelmatige en
plezierige contacten en
goede samenwerking;
-er is sprake van wederzijdse
doorverwijzing en
terugverwijzing;
-waardering voor grote
persoonlijke inzet van Eric.
-Ambities en capaciteit:
De hoge ambities van MDKL
en van Eric als persoon
kunnen ook een valkuil zijn;
-is er sprake van voldoende
balans tussen ambities en
interne capaciteit?
MDKL vervult een zeer
belangrijke plaats in de
zorgketen t.b.v. veteranen.
MDKL is o.l.v. Eric een
koploper binnen het VOC.
Toont een hoge mate van
betrokkenheid en originaliteit
in aanpak.
MDKL als koploper:
Let op: iedere vorm van
onderlinge (vermeende)
hiërarchie kan binnen het
VOC weerstand oproepen.
Samenwerking binnen VOC:
-respecteer ieders
autonomie;
-investeer vooral in
gelijkwaardige betrekkingen.
-Grote inzet t.b.v. de zaak
van de veteranen;
-met grote opoffering op
persoonlijk vlak door Eric en
Marlies.
MDKL profileert zich sterk op
het niveau van de
nuldelijnsondersteuning.
MDKL heeft zich sterk
geprofileerd op landelijk
niveau.
MDKL-kerntaak: inloop:
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-is zeer belangrijk als veilige
omgeving voor veteranen;
-inloop is belangrijk voor
herkenning en erkenning;
-uitwisseling van gelijke
Doelgroep:
Let op het aantal
bezoekende veteranen!
Hoe is de ontwikkeling?
Doelgroep:
-houdt de inloop voor
veteranen centraal, dat is de
core-business van MDKL!
-analyseer het
veteranenbestand in de
16
Sterke punten
Aandachtspunten
Aanbevelingen
ervaringen met lotgenoten.
regio;
-wie bereiken we nu?
-wie willen we bereiken?
PR:
-denk na over de diversiteit
binnen het veteranenbestand
in de regio en met welke
middelen welke segmenten
bereikt kunnen worden;
- denk b.v. aan de rol van
sociale media m.b.t. jonge
veteranen.
Wens m.b.t. de doelgroep:
-een sterke toekomstige
bezetting, b.v.
-80% post-actieven
20% actieven.
Doelgroep “zwervende
veteranen”:
MDKL als postbus-functie is
erg interessant om verder uit
te werken; vooral t.b.v. de
contacten met de zorgorganisaties.
De ‘Doornse’ organisaties:
Veteranen Instituut, Veteranen Platform, Veteranen Loket en LZV.
Sterke punten
Aandachtspunten
Aanbevelingen
Algemene sterkte van
MDKL:
-pionier in de beginfase
-expertise, gegroeid uit het
niets
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-goed beleid
-goeie organisatie
-goeie verslaggeving
-veel potentieel voor
regionale samenwerking
-zeer grote bevlogenheid van
Eric en Marlies
-veel lof: “MDKL is een
merk!”
-MDKL-ambities:
Denk na over de vraag of er
voor alle ambities ook de
benodigde interne capaciteit
en expertise beschikbaar is!
-Leiding op te smalle basis
kan een risico zijn voor de
duurzaamheid
(instortingsgevaar).
MDKL doelen, diensten en
producten:
-wees voorzichtig met
verbreding;
-concentreer vooral op het
verdiepen van je corebusiness:
de inloopfunctie.
Doelen:
Verdiep vooral je drie loten:
-inloop
-activering
-verwijzing.
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Sterke punten
Aandachtspunten
Aanbevelingen
MDKL heeft veel potentieel
voor een coördinerende
positie in een te ontwikkelen
‘intern skelet” van regionaal
samenwerkende partners.
Training:
bestaande strubbelingen en
concurrentie tussen
VOC/MDKL-training en De
Basis-training.
-Conformeer je aan landelijk
trainingsbeleid:
gecertificeerde basistraining
is nodig vanwege de hoge
kwaliteitseisen aan het
gehele systeem.
-Doe daarnaast aan eigen
complementaire toerusting
van je medewerkers
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(identificeer specifieke
thema’s, intervisie, etc.)
Doelgroep-analyse:
analyse is niet altijd duidelijk
(cijfers)
Doelgroep:
-stel de veteraan centraal;
-af en toe een school is
prima (educatieve
activiteiten), maar
concentreer je vooral op de
inloop-functie t.b.v.
veteranen.
VOC-relaties en
samenwerking:
-VOCs met zwakke leiding;
-VOCs met beschadigde
leiding.
-vaak sprake van veel en
felle concurrentie en
conflicten (ook MDKL);
vaak te wijten aan botsende
persoonlijkheden.
Bestuur en management:
Overweging voor Eric
-geef algemene
bestuurstaken aan een te
werven bestuursvoorzitter;
-concentreer je zelf op
dagelijkse leiding en de
inhoudelijke verdieping van
je corebusiness.
Ken je eigen beperktheden
en creëer vooral ruimte voor
dat waar je goed in bent.
Doelgroep-analyse:
Uitgaande van de MDKLdiensten:
-hoeveel veteranen in regio?
-wie bereiken we?
-wie willen we bereiken?
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3. Conclusies, aandachtspunten en aanbevelingen.
Conclusies.
m.b.t. de MDKL’s hoofddoelen zonder meer imposant te noemen. Uit
alle interne geledingen en door alle externe partners wordt bevestigd
dat MDKL met zijn corebusiness op een zeer positieve manier
tegenmoet komt aan de behoeften van veteranen (hoofddoelgroep) wat
betreft: inloop, opvang en begeleiding.
MDKL ontvangt veel lof van alle bevraagde geledingen en wordt
erkend als pionier, koploper en innovator.
waardering voor hun behulpzame handelen en respectvolle houding
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t.b.v. bezoekende veteranen. Tegelijkertijd ervaren de vrijwilligers zelf
hun werk t.b.v. de veteranen als zeer zinvol. Tevens zijn de vrijwilligers
zeer tevreden over de aansturing, toerusting en samenwerking binnen
MDKL.
en organisatorische expertise. Men is van mening dat MDKL in allerlei
opzichten met kop en schouders boven vele andere VOCs uitsteekt. Er
wordt dan ook gesteld dat MDKL veel zou kunnen betekenen voor de
assisterende samenwerking en coaching binnen het kader van de
VOC.
taak door MDKL in het kader van de nuldelijnsondersteuning op
regionale niveau, het zogenaamde ‘intern skelet’.
Aandachtspunten.
-analyse: enerzijds is er een door MDKL beoogde doelgroep,
anderzijds is er de doelgroep die feitelijk in de dagelijkse praktijk
bereikt wordt. Advies is om via een doelgroep-analyse preciezer aan te
geven wie er feitelijk wordt bereikt. Deze specificatie is momenteel niet
geheel duidelijk.
Binnen MDKL dienen op basis van opgebouwde expertise nieuwe
uitdagingen zich aan. Hierbij moet men zich echter wel afvragen of er
voldoende balans bestaat tussen enerzijds de voorgenomen nieuwe
doelen, taken en ambities en anderzijds de beschikbare coördinatiecapaciteit,
menskracht en expertise.
-leiding is mogelijk sprake van een te overtrokken ‘span-ofcontrol’
die de continuïteit en duurzaamheid van de organisatie in
gevaar zou kunnen brengen. Hierbij moet gedacht worden aan
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mogelijke nieuwe doelen die zich intern bij MDKL aandienen, aan een
mogelijke nieuwe rol bij regionale coördinatie, en aan de potentiële
assistentie en coaching door MDKL aan andere VOCs. Vraag is of de
zich aandienende kansen en het beschikbaar vermogen voldoende op
elkaar aansluiten.
toerusting en ondersteuning (VOC) dient, om misverstanden en
conflicten te voorkomen, nauwgezet aandacht gegeven te worden aan
de wijze waarop de onderlinge relaties en samenwerking worden
gedefinieerd.
-activiteiten zal MDKL zich ervan bewust
moeten zijn dat daarbij autonomie en gelijkwaardigheid voorop dienen
te staan om kans van slagen mogelijk te maken. Iedere vorm van vermeende - hiërarchie kan daarbij risicovol zijn.
Aanbevelingen.
een adjunct-directeur kunnen werven of zelf opleiden. Dit zou van
belang kunnen zijn t.b.v. spreiding van leiding/coördinatie en zou aan
de huidige MDKL-voorzitter/directeur meer ruimte geven b.v. voor
interne verdieping of/en voor externe assisterende samenwerking (in
VOC-verband of regionaal).
anderzijds om de ‘zaak van de veteranen’ te promoten en om samen
met veteranen dienstbaar te zijn naar de directe samenleving in eigen
regio.
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-strategieën ook welke media het meest aansluiten bij
welke specifieke segmenten van de veteranen-doelgroep. Met name bij
jonge veteranen spelen de nieuwe sociale media zeer waarschijnlijk
een belangrijke rol.
-analyse op om de effectiviteit van MDKLdiensten
zo goed mogelijk te kunnen monitoren. Stel jezelf de vraag:
wie bereiken we? Wie willen we bereiken? Waarom bereiken we
sommige veteranen niet of niet meer?
basistraining is nodig vanwege de hoge kwaliteitseisen aan het gehele
systeem, dus ook bij de nuldelijnsondersteuning. Doe daarnaast aan
eigen complementaire toerusting van je medewerkers, zoals intervisie,
etc.; baseer je eigen training op ‘training needs analysis’, d.w.z. sluit
zoveel mogelijk aan op trainingsbehoeften bij vrijwilligers en laat dat
aansluiten bij MDKL-doelen en producten.
20
-expertise zijn er bij de
evaluatie twee aanbevelingen te constateren in twee verschillende
richtingen:
o Enerzijds is er de aanbeveling dat MDKL een assisterende en
coachende ondersteuning zou kunnen geven aan andere,
minder ervaren leden van het VOC.
o Anderzijds wordt aangeraden om niet zozeer te gaan
‘exporteren’, maar eerder om de zelf opgebouwde expertise van
binnen bij MDKL te verdiepen en daarbij uitnodigend naar
anderen te zijn om in een meester-gezel relatie anderen ‘best
practice’ in huis te demonstreren.
Het is aan MDKL zelf om hierover te reflecteren en in samenspraak
met partners in de landelijke netwerken hierin een eigen keuze te
maken.
Tot besluit.
Door diverse gesprekspartners werd tijdens de evaluatie gezegd dat ‘het
getuigt van moed’ dat MDKL middels deze evaluatie aan zoveel geledingen
en personen de kans heeft geboden om feed-back te geven over het huidige
functioneren van de organisatie.
Van mijn zijde - als evaluator - was het indrukwekkend om te zien hoe alle
betrokkenen bereid waren om constructief en openhartig mee te werken aan
deze evaluatie ten behoeve van MDKL.
Als evaluator ben ik dan ook van mening dat deze inventarisatie belangrijke
aandachtspunten biedt die voor het bestuur en de directeur van MDKL de
reflectie kan voeden bij het uitzetten van bakens naar de toekomst.
_______________
Hub Gielissen
Beek
8 april 2015
21
Bijlagen.
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Geïnterviewde Personen.
Interne Organisatie MDKL.
Bestuur:
Mevr. Marlies den Hartog (penningmeester) 26 mrt
Dhr. Jos Schoeman (secretaris) 15 jan
77

Directie:
Dhr. Eric den Hartog (bestuursvoorzitter) 15 jan
Raad van advies:
Dhr. Hendrik-Jan van Tilburg 11, 26 feb
Vestigings-coördinator, Hank:
Dhr. Erwin de Wit 09 feb
Vrijwilligers:
Mevr. Lizzy Consten 26 jan
Mevr. Fien Philips 10 feb
Dhr. Pascal Schiks 21 feb
Dhr. Ruud Drukker (BOSS) 03 mrt
Medewerker, tuinproject:
Dhr. Peter Smit 18 feb
HBO-stagiaires, Social Work, Fontys, Eindhoven:
Lieke, Maroushka, Tessa 25 feb
Doelgroep Veteranen
Dhr. Henri Berkeveld 19 feb
Dhr. Marc Hessels 21 mrt
Dhr. Martin Wouters 21 mrt
Externe Partners
Veteraneninstituut, Doorn
Dhr. Frank Marcus 17 mrt
Veteranen Platform, Doorn
Dhr. Mettes van der Giessen 17 mrt
Veteranenloket, Doorn
Dhr. Jelmer de Jong 20 mrt
Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen, Doorn
Dr. Berend Berendsen 20 mrt
Ministerie van Defensie, Eindhoven
Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk
Dhr. Ron Toonen 05 mrt
De Basis, Doorn
Mevr. Marielle Strucks 26 feb
ABP, Veteranenloket, Heerlen
Mevr. Fien Janssen 26 feb
23
Model voor organisatie-analyse.
Bij de evaluatie van MDKL is gebruik gemaakt van het organisatiemodel van Noël Tichy (in:
“Managing strategic change”, New York), waarbij gesteld wordt dat bij iedere organisatievorm
drie pijlers onderscheiden kunnen worden, te vergelijken met een touw met drie strengen:
- beleid
- organisatie
- menskracht
Binnen deze drie pijlers kunnen een negental cellen worden onderscheiden:
BELEID ORGANISATIE PERSONEEL
doelen en werkwijze
taken en
bevoegdheden
deskundigheid
TECHNISCH
Om succes te hebben in je organisatie
moet je een analyse maken van de
doelen van het veranderingsobject (b.v.
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organisatie, team, project), de sterke en
zwakke kanten inventariseren, de
aanpak bespreken, een strategie
uitzetten, en rekening houden met de
wensen van betrokkenen en de
beschikbare middelen.
Hierbij geef je aan wie wat doet, welke
plaats hij heeft binnen de organisatie,
hoe de samenwerkingsprocessen met
elkaar samenhangen en met welke
procedures je rekening moet houden.
Kennis van zaken is essentieel. Men
moet ervaring hebben of opdoen. Ook
moet je een idee hebben van welke
mensen je nodig hebt, wat ze moeten
kunnen en welke (bij)scholing
noodzakelijk is. Verder moeten
betrokkenen op een of andere manier
worden “beloond”.
beleidsbeïnvloeders,
actoren
besluitvorming autonomie
POLITIEK
Bij veranderingsprocessen zijn allerlei
mensen betrokken. Ze maken onderdeel
uit van allerlei netwerken. Inzicht in de
manier waarop deze werken is een
eerste vereiste om er gebruik van te
kunnen maken. ”Netwerken” is het
leggen van contacten, relaties
opbouwen met invloedrijke personen,
mensen zoeken die jouw organisatie
verder helpen en weten wie
belanghebbende personen en instanties
daarvoor zijn.
Om plannen te realiseren moet je
keuzes maken en beslissingen
nemen. Bij de voorbereiding en
uitvoering zijn allerlei belanghebbenden
betrokken. Om die op één lijn te
krijgen met jouw wensen zul je er in
meer of mindere mate invloed op
moeten uitoefenen. Door overleg en
onderhandelingen kun je proberen de
verschillende perspectieven op elkaar
af te stemmen.
Zelfstandigheid, vrijheid en speelruimte
in een organisatie zijn ideale
voorwaarden voor mensen om zich te
kunnen ontplooien. Iedereen heeft
bepaalde belangen. Deze kunnen
worden gestimuleerd of belemmerd.
Het is zaak om rekening te houden
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met de persoonlijke perspectieven
van deze mensen. Naarmate de
veranderingen en het algemeen
belang daar beter bij aansluiten is de
kans op succes meer verzekerd.
organisatieklimaat
samenwerking houding
CULTUREEL
De sfeer van de organisatie moet
mensen aanspreken. Hij is ook erg
bepalend. Daarbij horen ook de visie en
het imago van de organisatie. De
tradities van de organisatie spelen
daarbij een belangrijke rol. Zij moeten
aansluiten bij de opvattingen van de
betrokkenen. Hoe meer eensgezindheid,
hoe meer draagvlak voor de genomen
besluiten. “De neuzen staan dezelfde
kant uit”.
Afdelingen, teams, werkgroepen,
projecten zijn de plaatsen waar
mensen samenwerken. Daar kunnen
ze elkaar helpen, feedback geven en
zorgen delen. Allerlei oplossingen
worden bedacht en uitgeprobeerd.
Ook wordt er beleid ontwikkeld en
voorbereid voor de besluitvorming.
Doordat de omstandigheden voortdurend
veranderen, moeten mensen
hun gedrag steeds aanpassen. Dat
vraagt energie en inspanning.
Collegialiteit speelt daarbij een grote
rol. Daardoor kan men de spanning
aan en behoudt men de inzet en
motivatie die nodig is om vooruit te
komen. Mensen worden dan ook
inventiever en creatiever. Het spreekt
voor zich dat leidinggevenden hierin
voorop gaan, het juiste gedrag
bevorderen en zelf het goede
voorbeeld geven.
24
Profiel Hub Gielissen, evaluator.
De uitvoering van de evaluatie werd uitgevoerd door dhr. Hub Gielissen MEd.
Bijna zijn hele loopbaan bracht hij door in internationale samenwerking. Hij heeft een
academische achtergrond op het gebied van ‘capacity development’ en werkte onder andere
voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Verenigde Naties en SNV. Hij was
gedetacheerd bij missies van de Europese Unie, de Raad van Europa en OVSE. Hij werkte
langdurig in ontwikkelingslanden en in naoorlogse gebieden, zoals Georgië, Afghanistan,
Rwanda, Mali, Tsjaad en Ghana. Ook werkte hij als internationaal verkiezingswaarnemer in
Bosnië, Ukraïne en Kosovo.
Contact:
Hub Gielissen MEd
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Dassenburcht 44
6191 LE Beek
06 - 524 573 23
hgielis@xs4all.nl
________________

Appreciatie MDKL-Nederland
Nuth, 16 april 2015
Het stichtingsbestuur van MDKL-Nederland heeft kennis genomen van het eindrapport “Evaluatie rapport MDKL”, opgesteld
door Dhr. H. Gielissen Med, in opdracht van de directie MDKL-Nederland.
Wij zijn van mening dat het rapport geen bijzonderheden, noch verrassingen bevat en we kunnen mede hierdoor ons goed vinden
in de inhoud van dit stuk.
De algemene trends welke in het rapport naar voren komen, komen overeen met de geluiden die we in de kwartaalvergaderingen
van de samenwerkende Veteranen Ontmoetings Centra ter tafel komen. Wij zien deze landelijke trend duidelijk terug in het
rapport. Specifiek wil het bestuur aandacht schenken aan de navolgende zaken, welke een aantal keren de revue passeren, te
weten:
1. Corebusiness van MDKL-Nederland
2. Bestuur
3. Exposure
Ad 1. Corebusiness: hierover is te melden dat uit het rapport blijkt dat het bestuur hierin een keuze dient te maken: moet je
doorgaan met het ontwikkelen van nieuwe producten? Wat er nu is, blijkt dat voldoende? Wil MDKL-Nederland in de toekomst
de koploperspositie behouden?
Ad2. Bestuur: uit de analyse blijkt dat de stichting zwaar rust op Eric, enerzijds als voorzitter, anderzijds als stichtingsdirecteur.
Het is aan het bestuur om de afweging te maken of hierin verandering dient te worden aangebracht, of dat het bestuurlijk
acceptabel is zoals het nu is.
Ad3. Exposure: het bestuur dient zich de vraag te stellen of we deze willen vergroten, of dat we de huidige exposure voor de
stichting MDKL-Nederland voldoende vinden.
Voor het lopende jaar 2015 zal het bestuur antwoorden vinden op boven gestelde keuze opties, en op basis van de gemaakte
keuzes een strategisch meer-jaren beleidsplan van de stichting beschrijven voor de komende 5 jaren.
Afrondend is het bestuur dankbaar voor alle energie die door dhr. Gielissen gestoken is in deze analyse. Een speciaal woord van
dank aan alle geïnterviewden die ondanks drukke agenda’s de tijd vonden om hieraan mee te werken.
Het evaluatierapport geeft het bestuur naast een huidige status quo, beleidshandvatten voor de komende jaren.
Was getekend,
E. den Hertog
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Bijlage

Werkdocument Coaching

versiedatum 19 november 2016

Refertes:
1. Inleiding en legitimering
2. Definitie coaching
3. Beschrijvingen van de competenties van de coach
4. Akkoordverklaring coaching

Bijlage akkoordverklaring

1.
Inleiding en legitimering
In het convenant (bijlage 12) van het samenwerkingsverband wordt ruimte gegeven
voor toetreding aan de V.O.C. dan wel het terugtrekken uit de V.O.C. Dit
werkdocument coaching geeft richting aan toetreding tot het samenwerkingsverband.
De leden van het samenwerkingsverband hebben onderling afgesproken dat nieuwe
partijen aan tafel slechts via de route van coaching aan tafel kunnen van het
samenwerkingsverband. Door middel van de coaching is het nieuwe initiatief
onmiddellijk indirect vertegenwoordigd. Op het moment dat beide partijen in de
coaching van mening zijn dat de gecoachte aan tafel kan in de vergaderingen en deel
kan nemen aan de subsidiering van het samenwerkingsverband, wordt dit gemeld aan
de voorzitter V.O.C.
Bijlage 12:
De V.O.C. en de nuldelijnsondersteuning zijn voortdurend in ontwikkeling. Partijen
kunnen aan het convenant (lees: Samenwerkingsverband V.O.C.) worden
toegevoegd, dan wel worden aangemerkt uit te treden. Het V.O.C. neemt daartoe een
besluit. Toetsingscriteria zijn onder meer: participatie, ontwikkelen initiatieven,
kwaliteit, kwantiteit, toegevoegde waarde, geografische spreiding en ambities.
Bij niet voldoen aan de uit dit convenant voortvloeiende verplichtingen door een partij
of wanneer voortzetting van de samenwerking met hem om andere redenen niet
langer in redelijkheid gevergd kan worden van de andere partijen, kunnen de laatsten
bij monde van het V.O.C. de samenwerking met een partij opzeggen, en kan
opzegging door besluit van het V.O.C. plaatsvinden. De betrokken partij zal van deze
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opzegging schriftelijk op de hoogte worden gesteld waarna alle participerende partijen
een afschrift van het uittredingsdocument ontvangen.
Een aangesloten partij heeft het recht zich terug te trekken als partij met
inachtneming van het in artikel 11 van het convenant bepaalde. In dat geval zal door
de voorzitter V.O.C., namens, en met instemming van het V.O.C. een
uittredingsdocument worden opgemaakt. Alle aangesloten partijen worden hiervan
schriftelijk in kennis gesteld. Een uittredende partij verplichten zich omwille van de
continuïteit van zorg een termijn van zes maanden in acht te nemen. (2 de bijlage van
bijlage 12 van het Samenwerkingsverband V.O.C.)
2.

Definitie coaching, taken en rollen

"Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op
interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag door:
-bewustwording en persoonlijke groei
-het vergroten van zelfvertrouwen
-het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden
Coach en gecoachte* nemen ieder hun verantwoordelijkheid voor het proces.
*onder gecoachte kan ook worden verstaan: een team dat als eenheid wordt
gecoacht
Coachen is een begeleidingsvorm waarbij de coach de gecoachte zowel uitdaagt als
ondersteunt in een ontwikkelingsproces dat:





toekomstgericht is,
door de gecoachte zelf wordt gestuurd,
aansluit bij de concrete context en ervaringen van de gecoachte
en waarin de relatie tussen begeleider en gecoachte gebaseerd is op
gelijkwaardigheid.

3.

Beschrijvingen van de competenties van de coach:
1. Begeleiden van leerprocessen
Een krachtige leeromgeving kunnen scheppen
Resultaat van coaching is een blijvend verschil tussen begin- en eindsituatie. Dat er
iets geleerd is en wel zo zelfsturend mogelijk. De coach heeft inzicht in wat er nodig is
om de gecoachte zijn doelen te laten bereiken, kan daar een ontwikkeltraject voor
ontwerpen (stappen), er werkvormen bij bedenken, kan waar nodig hulpconstructies
aanreiken en kan waar nodig juist wel of juist niet stimuleren middels vragen /
confrontaties / support etc., hij blijft met regelmaat gaandeweg de ontwikkelroute
evalueren, bijstellen en monitoren van de voortgang in de richting van het beoogde
resultaat, van het verschil tussen individu en team en van de eigen beperkingen
daarin.
2. Kunnen omgaan met diversiteit naar klanten
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De coach kan bij dat ontwerpen van een passende leeromgeving variëren naargelang
de individualiteit van gecoachte of team. De bijzonderheden, grenzen en
mogelijkheden van gecoachte kunnen herkennen en daarop als coach interventies
kunnen afstemmen. Een belangrijk onderscheid is het kunnen hanteren.
3. Kunnen faseren in het leerproces
De coach kan variëren naar gelang de fasen van het coachingsproces (begin, midden,
eind). Zowel voor het coachingstraject als geheel als per bijeenkomst. Een onderdeel
daarvan is het structureren van het leerproces, in werkbare delen en ook in de tijd:
dit loopt van timing van de volgende bijeenkomst tot keuzen van thema's en stappen
die nu het beste gedaan kunnen worden om binnen een bepaalde termijn resultaat te
behalen.
4. Gerichtheid op de werkcontext:
De coach betrekt vanuit een onafhankelijke positie aspecten die in de context
meespelen, in het bijzonder de organisatiecontext van de klant en de
organisatiebelangen die met de coaching behartigd worden. De coach nodigt de
gecoachte uit om de coachingsvraag te plaatsen binnen de organisatie- en
teamdoelstellingen, organisatiecultuur, klanten van de organisatie, ontwikkelingen
binnen de organisatie en diens omgeving. De coach stimuleert een systeemkijk van
de gecoachte op zijn situatie (focus op communicatie over en weer van gecoachte
met zijn omgeving), waarin de ontwikkelingswens is ontstaan en moet worden
geconcretiseerd. De coach bedenkt bijvoorbeeld tussentijdse opdrachten om in de
concrete organisatiecontext uit te voeren, betrekt organisatiebeleid en
randvoorwaarden bij de coaching en stimuleert de mogelijkheden opdat het resultaat
van coaching ook in de organisatiecontext kan worden geconsolideerd en verder
ontwikkeld.
5. Resultaatgerichtheid
Op een resultaatgerichte manier kunnen aansluiten bij de vraagstelling van de
gecoachte
De coach is in staat waar nodig een gerichtheid op resultaat bij beiden (coach en
gecoachte) in de aandacht te brengen en te houden. Het resultaat is altijd iets dat
door de gecoachte bereikt moet worden. De coach weet wegen voor te stellen om
gericht aan dat beoogde resultaat te werken. Kan wensen (zowel van de gecoachte
als vanuit diens context) werkbaar maken en teleurstellingen tijdens het werken
functioneel maken. Het resultaat dat in coaching wordt nagestreefd kan worden
omschreven als het zelfstandig bereiken van de gewenste resultaten.
6. Gerichtheid op zelfsturing in werken en leren:
Resultaat van coaching impliceert dat de gecoachte handelingsalternatieven ook
daadwerkelijk in een verbeterde performance in praktijk brengt. Maar ook zelf zijn
leerproces kan sturen. Resultaat van coaching impliceert dat de gecoachte ruimte
heeft voor het nemen van verantwoordelijkheid in beslissingen. En dat de gecoachte
of het team zelfsturend van de eigen werkervaringen kan leren: zelfsturend leren. En
dat de individuele klant of het team ook zoveel mogelijk zelf de verantwoording
(eigenaarschap) neemt voor zijn eigen - ook na de coaching doorgaande – leerproces.
7. Communicatie over en weer als begeleider vormgeven:
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Het gaat hier om een set van kundigheden op het gebied van gespreksvaardigheden,
communicatie, contact maken met zichzelf en met de klant, opbouw onderhouden en
afbouw van relatie, eigen vooronderstellingen en mogelijkheden en beperkingen op
dit vlak. De coach onderzoekt en stimuleert waar nodig het commitment van de
gecoachte om aan hetgeen wat is afgesproken te werken. De coach schept voor die
samenwerking de sfeer (waar nodig volgend of leidend en waar nodig empathisch of
confronterend), een heldere wederzijdse taakverdeling tussen coach en gecoachte.
8. Ondersteunende werken
Methodisch kunnen werken
De coach kan de verschillende aspecten zoals die in het profiel naar voren komen
allemaal behartigen op een zodanig samenhangende wijze dat er voor de gecoachte
een werkzaam/leerzaam geheel ontstaat.
Transparant kunnen zijn mbt eigen overwegingen en handelen. Het kunnen vertellen
van een professioneel 'verhaal' en je doen en laten kunnen verantwoorden en bij die
verantwoording beseffen dat daar niet alleen je eigen persoonlijke normen de enige
maatstaf zijn.
9. Transparant
De coach is bereid en in staat om zijn eigen intenties te onderzoeken en in staat om
waar nodig gemaakte keuzes en interventies duidelijk te maken en te verantwoorden.
Dit vereist het vermogen tot expliciteren van eigen handelen en erop kunnen
reflecteren. De coach kan variëren - in taal/referentiekader - naargelang zijn
gesprekspartner. Naar de gecoachte, zodat deze de kans krijgt zo optimaal mogelijk
mee te sturen op inhoud en vormgeving van het coachingstraject. Naar
opdrachtgevers. En naar collega's en het 'forum van professionals.
Zelfstandig de eigen professionele ontwikkeling als coach vorm kunnen geven.
Eigen aan professionals - als onderdeel van methodisch werken - is dat zij
voortdurend bezig zijn te zoeken naar manieren om hun handelen te kunnen
verbeteren. De coach is in staat een reële zelfbeoordeling te maken, kan de eigen
beperkingen aangeven om bepaalde coachingsrelaties aan te gaan (bijv. teams wel of
niet), is in staat om keuzes te maken omtrent de eigen ontwikkelpunten, daar een
ontwikkelweg voor te ontwerpen en ook daadwerkelijk verbeteracties te ondernemen.
Naar de mate van senioriteit van de coach kan dit ook uitmonden in een bijdrage
leveren aan de beroepsgemeenschap van coaches (ontwikkeling van de methode).
4.

Akkoordverklaring coaching

Datum
Coach:
Gegevens lid V.O.C.
Gecoachte:
Gegevens aspirant lid V.O.C.
85

Hierbij verklaren coach en gecoachte met in achtneming van het werkdocument
coaching samen te werken. Het doel van deze samenwerking is om binnen afzienbare
tijd (minimaal ½ jaar, maximaal 1 jaar) te bezien of gecoachte in aanmerking
gebracht kan en wil worden tot volwaardig lidmaatschap van de V.O.C.
Coach zal dit aan Vz. V.O.C. rapporteren, aangeven wat het resultaat is van de
coaching en verzoeken om het coachingstraject te beëindigen.

Handtekening coach

Handtekening gecoachte
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www.veteranenontmoetingscentra.nl
(de centrale voordeur)
-Algemeen
De afgelopen 3 jaar is er door het samenwerkingsverband gewerkt aan een groot
aantal onderwerpen.
Allereerst de bedrijfsvoering. Met behulp van het Vi is op 01 januari 2013 een situatie
gecreëerd waarin de O.C. financieel zonder schulden konden beginnen aan het nieuwe
jaar. Vervolgens is door zorg van het project en met name de projectleider nuldelijn,
met behulp van de financiële borging van het fonds voor vrede, veiligheid en
veteranenzorg (vfonds) van januari 2013 tot en met dec 2015 gewerkt aan een zo
optimale bedrijfsvoering. Zaken als een gezamenlijk convenant, klachtenregeling,
huisregels, media en communicatieafspraken, diverse trainingen en vele andere
zaken hebben de revue gepasseerd.
De V.O.C. hebben zich tot een koepel gesmeed en is daarmee gesprekspartner
geworden in het veteranenlandschap. De vele gastsprekers aan tafel tijdens de
kwartaalvergaderingen hebben dit mede bewezen.
Er wordt volop gewerkt aan het ondersteunen van initiatieven om de blinde vlekken in
Nederland te vullen met ontmoetingscentra. Nuldelijnshelpers zijn op de
openingstijden aanwezig op 22 plekken in Nederland.
Als laatste heeft het vfonds zich bereid verklaard om de V.O.C. de komende 3 jaar
wederom te ondersteunen in de bedrijfsvoering.

STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING EN KAMERAADSCHAP
LEGEREENHEDEN
(MDKL-Nederland)
-Inleiding
Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er zeer vele Nederlandse militairen ingezet in een
drietal oorlogen en bij ruim zestig vredesmissies. Volgens de gegevens van het
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Veteranen Instituut zijn er in Nederland momenteel ruim 115.000 veteranen, zowel
mannen als vrouwen. Velen van hen hebben bij de uitvoering van hun taken
ingrijpende ervaringen opgedaan en bij een aantal daarvan zijn de gevolgen nog
steeds van invloed op hun dagelijks leven, niet alleen voor henzelf, maar ook voor
hun directe familieleden of naasten.
Diverse organisaties komen op voor de belangen en het welzijn van deze veteranen.
Het MDKL-Nederland is een van de organisaties die een plek willen bieden voor
inloop, contact, advies en ondersteuning van veteranen en hun naasten.
Missie en hoofddoelstellingen van MDKL-Nederland
De Stichting Maatschappelijke Dienstverlening en Kameraadschap Legereenheden
(MDKL) heeft als missie een ontmoetingscentrum te zijn ten behoeve van veteranen,
militaire dienstslachtoffers en hun naasten.
Om dit te realiseren streeft MDKL-Nederland de volgende hoofddoelstellingen na:
- het aanbieden van een infrastructuur voor inloop- en ontmoeting;
- daarbij wordt vanuit de nuldelijn tevens actief de aansluiting gezocht met de
professionele zorg- en dienstverlening in het land en in de regio;
- bovendien beoogt de stichting de samenwerking met en eventuele assistentie
aan andere veteranen ontmoetingscentra in het land georganiseerd in de
samenwerkende Veteranen Ontmoetingscentra (V.O.C.);
- Stichting MDKL-Nederland zoekt de verbinding met elementen uit de burger
sector, en wekt daar waar mogelijk samen in het kader van maatschappelijk
ondernemerschap.
-Rechtsvorm-Organisatie-bestuur
MDKL-Nederland is een vrijwilligersorganisatie.
stichtingsvorm en werd opgericht op 26 juli 2010.

De

organisatie

heeft

een

Organisatie en bestuur.
Het MDKL staat onder verantwoordelijkheid van een stichtingsbestuur dat bestaat uit
een voorzitter/oprichter, secretaris en penningmeester.
Het bestuur is per 1 januari 2016 als volgt samengesteld:
Dhr. Eric den Hertog, voorzitter/oprichter
(vacant), secretaris
Mevr. Marlies den Hertog, penningmeester.
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur is de dagelijkse coördinatie en uitvoering
van beleid gedelegeerd aan de directeur, Eric den Hertog (tevens voorzitter van het
stichtingsbestuur); de directeur wordt bijgestaan door de raad van advies
(professionals) en door afgevaardigden van de veteranen (ervaringsdeskundigen uit
de doelgroep).
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De uitvoering van diensten en activiteiten wordt verricht door een groep van 10
getrainde vrijwilligers (3 vrouwen, 7 mannen, waarvan 4 gecertificeerd volgens
project nuldelijns ondersteuning (N.O.S.) van het VP) en een aantal vrienden van de
organisatie.
Behalve de uitvoering van activiteiten op de locatie in Nuth heeft MDKL-Nederland
ook een ondersteunende samenwerkingsvorm ontwikkeld met veteranencentra in
Hank en Beilen. Reden hiervoor is op basis van de sociale kaart in Nederland
voorkomen dat het samenwerkend verband V.O.C. met teveel woordvoerders aan
tafel zit. Ervaringsgewijs hebben we vastgesteld dat veel partners wel een centrum
willen beginnen, maar de bestuurlijke capaciteit niet hebben om dit naar behoren in
te richten. MDKL-Nederland heeft hiermee ervaringsdeskundigheid opgebouwd en rolt
deze uit binnen de V.O.C. Bovendien wordt er (op gezette tijden) coaching en
ondersteuning gegeven aan o.a. een veteranencentrum in Hardenberg en Arnhem. De
stichting vult hiermee haar verantwoordelijkheid in welke in lijn ligt met de visie van
de samenwerkende veteranen ontmoetingscentra, waarbij men uitgaat van gedeelde
kwaliteit en uniforme (professionele) aanpak en uitvoering in de ondersteuning van
de veteraan en zijn directe sociale omgeving.
-Lidmaatschap V.O.C.
De Stichting Samenwerkende Veteranenontmoetingscentra (V.O.C.) heeft als doel:
a. Het landelijk aanbieden van laagdrempelige ontmoeting aan veteranen en zijn
relatie in de infra van veteranen ontmoeting centra, saamhorigheid en
kameraadschap te bevorderen en het in voorkomend geval doorverwijzen naar
de professionele zorg, daarmee een bijdrage te leveren aan de verwerking van
psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis en de
gevolgen ervan;
b. Het behartigen van de belangen van de aangesloten stichtingen en of
verenigingen die een of meerdere veteranen ontmoeting centra exploiteren in
de meest ruime zin van het woord;
En het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn. (Statuten stichting V.O.C., art 2, Doel V.O.C., lid 1, pt. a. en pt. b.)
De Stichting is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 64669327 e is buitengewoon
lid van de Vereniging het Veteranenplatform.
-Exploitatie
Locatie MDKL-Nuth. (Als hoofdvestiging van MDKL-Nederland)
De locatie van het MDKL in Nuth is eigendom van de familie Den Hertog en wordt op
basis van huur beschikbaar gesteld aan de stichting.
De infrastructuur van MDKL in Nuth bestaat uit de volgende onderdelen:
- centrale inloop-, ontmoetings- en vergaderruimte;
- podium voor optredens en presentaties;
- kantoor en administratieruimtes;
- keuken- en toiletfaciliteiten;
- expositieruimtes, documentatiecentrum en winkel;
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-

werkplaats, garage;
historische legervoertuigen;
logeer- en tijdelijke opvangruimte, bedoeld als bed-, bad-, broodvoorziening
vallende binnen het gestelde kader van het project NOS;
buitenterrein

Openingstijden.
Het MDKL in Nuth is geopend zeven dagen per week 24 uur geopend, of bereikbaar.
De vrije openingsuren voor de huiskamer zijn dagelijks van 10.00 – 17.00 uur.
Na 17.00 uur is de voorziening bereikbaar op afspraak.
In totaal biedt de stichting MDKL-Nederland 90 openingsuren per week, verdeeld over
alle locaties.
Dienstverlening.
In de concrete dienstverlening, zoals die door MDKL-Nederland voor 2015 is voorzien,
worden de volgende niveaus onderscheiden:
- kerndiensten: inloop, advies, activering;
- secundaire diensten: educatie, recreatie, materieel en collectie;
- coaching
voor
ontmoetingscentra
en
toeleiding
naar
zelfstandig
ondernemerschap binnen de VOC:
- nieuw
te
ontwikkelen
diensten:
regionale
samenwerking/coördinatie,
ondersteuning in V.O.C.-verband.
Personeel.
De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse coördinatie en uitvoering van
beleid. Hij wordt daarin bijgestaan door een groep van 10 getrainde vrijwilligers (3
vrouwen, 7 mannen) (gecertificeerd als nuldelijn-helpers). Deze vrijwilligers zijn in
directe samenwerking met de directeur verantwoordelijk voor de planning,
voorbereiding en uitvoering van de dagelijkse activiteiten t.b.v. de centrale taak
“inloop en ontmoeting”. Bovendien zijn er een aantal medewerkers beschikbaar voor
hand- en spandiensten bij specifieke activiteiten. Ook zijn er ervaringsdeskundigen
die bij de activiteiten van het centrum kunnen functioneren als gastheer/vrouw. Op
deze manier biedt het centrum ruimte voor ervaringsplekken in (re)integratietrajecten
van o.m. veteranen, langdurig werkelozen, jeugd etc.
De stichting MDKL-Nederland biedt op jaarbasis 360 uren aan stageplaatsen voor
MBO/VMBO studenten in het maatschappelijk karakter aan, en wordt de stichting
beschouwd als erkend leerbedrijf voor studies op HBO niveau social work.
Voor de functies van bestuursleden, directeur en vrijwilligers zijn functietaakomschrijvingen ontwikkeld. Ook wordt aandacht besteed aan selectie, training en
begeleiding van de vrijwilligers.
De training en toerusting van de vrijwilligers wordt verricht in nauwe samenwerking
met het V.O.C .en met De Basis.
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Voor de training van haar vrijwilligers heeft MDKL al in een vroeg stadium een eigen
training ontwikkeld, de genoemde veteranenvrijwilliger, die complementair is aan de
bestaande training van het project Nuldelijns ondersteuning (NOS); deze training
wordt aangeboden aan de ontmoetingscentra binnen het V.O.C., met als doel het
verdiepen van de toerusting van vrijwilligers in de interactie met de doelgroep op
daarvoor ingerichte ontmoetingscentra.
In 2014 heeft de stichting een A.E.D. apparaat mogen ontvangen via generaal
Meines. De stichting heeft d.t.g. een drietal vrijwilligers laten toerusten met een
diploma bediener A.E.D, en is zij aangemeld bij het burgerinitiatief AED-ALERT. Naast
de vrijwilligers met een EHBO certificaat en BHV certificaat, kan de stichting nu
garant staan voor ondersteuning en hulp bij ongevallen. Tevens wordt deze toerusting
vertaalt in het tegen vergoeding aanbieden van EHBO activiteiten in onze directe
omgeving. Hierbij valt te denken aan o.m. straatfeesten zoals braderieën en
sportactiviteiten in ons verzorgingsgebied.
De stichting MDKL-Nederland werkt voor iedereen die direct of indirect met Defensie,
of overige geüniformeerde beroepen te maken heeft (actieven), of heeft gehad (postactieven). Zij kunnen gebruik maken van de door de stichting aangeboden diensten
en producten. Ook voor het thuisfront van deze mensen staat MDKL-Nederland
doorlopend met raad en daad klaar. Door een voortdurend contact met de doelgroep
wordt getracht om de diensten en activiteiten zo goed mogelijk te laten aansluiten op
de behoeften van de bezoekers. Vanuit zijn nuldelijn-kerntaak “inloop, contact en
ontmoeting” probeert MDKL-Nederland een brug te zijn tussen de veteraan, de
veteranen onderling, de maatschappij en - indien nodig - de professionele
hulpverlening.
Door aandacht te gaan geven aan het nauwkeuriger analyseren van de doelgroep,
met name in de regio Zuid-Limburg, kan dit bruikbare gegevens gaan opleveren voor
de specifieke taken die MDKL-Nederland zich in de toekomst wil gaan stellen. Een van
de voornemens van de stichting is om de expertise die door haar is opgedaan met
kerntaken in de nuldelijn ook te gaan delen in de samenwerking met zowel andere
nuldelijns partners en met de professionele zorg in de regio. Er zal worden onderzocht
hoe de stichting aansluiting kan maken met het WMO-loket bij gemeenten in een
straal van 30 km rondom de MDKL-locatie in Nuth. Gesprekken hierover zijn gaande
met o.a. de gemeente Kerkrade en de gemeente Beek. Daarnaast onderzoekt de
stichting hoe ze haar activiteiten kan verleggen in het kader van het sociaalmaatschappelijk karakter, ten gunste van haar directe omgeving.
Kerndiensten en producten: deze richten zich expliciet op de directe doelgroep, n.l. de
veteranen en hun familieleden:
-

inloopvoorziening en ontmoeting
advies, begeleiding en doorverwijzing*
activering en ondersteuning
gezamenlijke activiteiten en evenementen
* advies en begeleiding gebeurt tweeledig:
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-

(intern) gericht op de veteranen
(extern) gericht op: politie, keurings- en huisartsen, zorginstellingen,
werkgevers, etc..

Secundaire diensten en producten: deze richten zich op externe doelgroepen ter
promotie van de veteranen:
- educatie en recreatie
- materiaal en collectie;
materiaal en collectie hebben tevens een ondersteunend doel bij de inloop- en
ontmoetingsfunctie t.b.v. de veteranen.
Nieuwe diensten en producten: deze waren niet voorzien aan de start van MDKLNederland in 2010, maar zijn in de afgelopen jaren voortgekomen uit de zich
aandienende praktijk en de voortschrijdende expertise van MDKL-Nederland:
- logeerfunctie (t.b.v. reguliere bezoekers) en kortstondige noodopvang (t.b.v.
veteranen);
- organisatieondersteuning
t.b.v.
V.O.C.
en
jonge
partners
in
het
veteranenlandschap d.m.v. training, coaching, toerusting, uitwisseling van
expertise en het beschikbaar stellen van materialen;
- regionale coördinatie door MDKL-Nederland in de nuldelijn-ondersteuning;
- uitbouw van de - reeds bestaande - advies- en begeleidingsfunctie, m.n. voor
wat betreft de externe partners (zie boven);
- uitbouw van de ambulante ondersteuning (huisbezoek aan veteranen) in ZuidNederland (Zeeland, Brabant en Limburg)
- stages, waarbij de volgende niveaus worden onderscheiden:
. maatschappelijke snuffelstages (LBO/MBO)
. HBO-stages, 2e en 3e jaar;
. gediplomeerden upgraden op het terrein van professionele
veteranenzorg (militair).
-Maatschappelijk ondernemen-maatschappelijke functie
In de afgelopen vijf jaar heeft MDKL-Nederland binnen het veteranenlandschap functionele
contacten ontwikkeld op meerdere niveaus en in een aantal samenwerkingsverbanden.
MDKL-Nederland maakt deel uit van de landelijke koepel van samenwerkende Veteranen
Ontmoetingscentra (V.O.C.), waarbij momenteel 12 centra zijn aangesloten op 20 locaties.
Daarnaast is de stichting gekoppeld aan het project NOS, en biedt op basis hiervan outreachende
ondersteuning aan veteranen in de directe thuissituatie, door inzet van opgeleide gecertificeerde
veteranenhelpers. Binnen het V.O.C. heeft MDKL-Nederland als een van de pioniers in de
nuldelijn de door haar opgedane expertise gedeeld met jongere ontmoetingscentra in de vorm van
ondersteunende samenwerking en coaching. Op basis van de opgedane ervaringen in de
afgelopen periode stelt MDKL-Nederland zich ten doel om zwaarder te gaan inspelen op deze
ondersteunende samenwerking binnen het V.O.C., zowel landelijk als regionaal.
In de nuldelijns ondersteuning heeft MDKL-Nederland veel uiteenlopende contacten en
samenwerking opgebouwd met o.a. het Veteranen Instituut, het Veteranenplatform, het
Veteranenloket van het VI, ABP, de Basis en de Landelijke Zorgketen voor Veteranen (LZV).
Voornemen is om in de nuldelijns ondersteuning een coördinerende plaats te gaan innemen op
regionaal niveau. Gesprekken hierover zijn momenteel gaande met het Veteranenplatform en het
Veteranen Instituut. Uitgangspunt hierbij is om de centrale inloop- en ontmoetingsfunctie zo
efficiënt mogelijk en op een complementaire wijze te laten aansluiten op de andere zorgniveaus,
zoals die bestaan in de LZV. Behalve in de uitvoering (doorverwijzing en terug verwijzing) neemt
MDKL-Nederland ook actief deel aan de regionale overlegstructuur waarin nuldelijns vrijwilligers
en zorg-professionals elkaar regelmatig ontmoeten m.b.t. de doelgroep veteranen.
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Om de samenwerking vanuit de nuldelijn zo optimaal mogelijk uit te voeren besteedt MDKLNederland dan ook veel aandacht aan de training en toerusting van de vrijwilligers die in feit e het
belangrijkste ‘kapitaal’ zijn om haar kerntaak te kunnen realiseren. Training zowel door het V.O.C.
als door De Basis zal voorzien in deze toerusting.

Naast bovenstaand werkt de stichting samen met de gemeente Nuth, Onderbanken,
Beek en Kerkrade, waarbij er fysieke ondersteuning wordt gegeven bij
aangelegenheden als o.m. dodenherdenking, Bevrijdingsdag en lokale
veteranendagen. In tegenstelling tot mogelijk andere gemeenten mogen wij geen
financiële ondersteuning van de genoemde gemeenten ontvangen.
Ook zoekt de stichting de samenwerking met o.m. verenigingen en stichtingen in
haar directe omgeving. Te denken valt hierbij aan het faciliteren van reünielocaties
voor BOSS, COM, BNMO, VOMI etc, en zoeken we de samenwerking met de
bestaande veteraneninfra in onze directe omgeving zoals Het Eldershoes. Het
MDKL-Nederland stelt een innige samenwerking met het Eldershoes ten zeerste op
prijs, maar we zijn ervan overtuigd dat het verzorgingsgebied in zuid Limburg, België
en Duitsland, voldoende ondersteuning heeft aan een (gecombineerd)centrum.
In het kader van verdere maatschappelijk ondernemerschap is de stichting
verantwoordelijk voor het verstrekken van postadressen, heeft de stichting een
adviserende rol sluitend en in samenwerking met het WMO loket in de gemeente
Nuth, werkt de stichting samen met civiele organisaties als o.m. scouting,
buurtverenigingen en overige maatschappelijke stichtingen of verenigingen op
projectbasis. Daarnaast is de ontmoetingsruimte van het centrum steeds vaker een
plek waar men vanuit de buurt haar sociale contacten onderhoudt. Verenigingen
kunnen hier vergaderen, er worden workshops op recreatieve basis gegeven voor
buurtbewoners en wordt er maandelijks in het kader van duurzaamheid repair dagen
aangeboden. In het kader van maatschappelijke nood beschikt de stichting over een
bed/bad/brood voorziening welke op verzoek van het veteranenloket ingezet wordt.
Voor de minder bedeelde organiseert de stichting in beperkte mate het verstrekken
van voedsel en kleding.
Rol in wijk, buurtgemeenschap-gemeente
Het centrum heeft een belangrijke rol in de gemeente op het gebied van educatie,
functioneert als vraagbaak voor werkstukken of spreekbeurten en draagt bij in de
vorming van bewustzijn bij schoolgaande jeugd.
Het centrum wordt vaker ingezet als buurt gemeenschapshuis in relatie tot het
onderhouden van sociale contacten, gekoppeld aan hobby activiteiten of
ontspannende activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn repairday, ouderenopvang en
activiteiten met een speciaal sociaal karakter zoals o.m. vieringen tijdens feestdagen,
verjaardagsfeesten en muziek activiteiten.
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Het centrum vervult een taak in de uitvoering van veteranen welke via de
reclassering een taakstraf hebben gekregen en deze op basis van hun specifieke
ervaringen in een veilige omgeving dienen te vervullen.
-Contacten met de hulpverlening
De koepel V.O.C. heeft een intentieverklaring opgesteld en ondertekend richting het
LZV. Mede hierdoor zijn de volgende koppelvlakken met de keten LZV door ontstaan:
-via het project Nuldelijnsondersteuning ( NOS) rechtstreeks met het Veteranenloket, disk-veteranen en coördinatoren nuldelijn.
-Via de presentie van de professionele ketenpartners LZV (DGV, De Basis, BMW) op
fysieke infra nuldelijn
-Door lotgenotencontactgroepen op locatie (De Basis) van Alphen ad Rijn en
Eindhoven
-Door de vindplaats te zijn voor zorgmijders (bezoek Vz. RZO op locatie)
-Middels periodieke gesprekken tussen stuurgroep LZV en Vz. V.O.C. + gastspreker
schap in de V.O.C. vergaderingen door leden van stuurgroep en medewerker
communicatie LZV
-De mogelijkheid om te verwijzing (na de behandeling/begeleiding in de keten) naar
de kop koffie op de fysieke centra van de V.O.C.
-De mogelijkheid voor de 2de lijn instellingen om op locatie (vorm geven aan de
veteranenwet (zo dicht mogelijk op de veteraan) in de leefwereld van de veteraan,
binnen de protocollen van het LZV / eigen instelling, handelingen of verrichtingen te
ondernemen. Specifiek SPV zwaar bv.
Door aandacht te gaan geven aan het nauwkeuriger analyseren van de doelgroep,
met name in de regio Zuid-Limburg, kan dit bruikbare gegevens gaan opleveren voor
de specifieke taken die MDKL-Nederland zich in de toekomst wil gaan stellen. Een van
de voornemens van de stichting is om de expertise die door haar is opgedaan met
kerntaken in de nuldelijn ook te gaan delen in de samenwerking met zowel andere
nuldelijns partners en met de professionele zorg in de regio.
Er zal worden onderzocht hoe de stichting aansluiting kan maken met het WMO -loket
bij gemeenten in een straal van 30 km rondom de MDKL-locatie in Nuth. Gesprekken
hierover zijn gaande met o.a. de gemeente Kerkrade en de gemeente Beek.
Daarnaast onderzoekt de stichting hoe ze haar activiteiten kan verleggen in het kader
van het sociaal-maatschappelijk karakter, ten gunste van haar directe omgeving.
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-Voorzieningenniveau

Naam V.O.C.
Stichting Maatschappelijke
Dienstverlening
Kameraadschappelijke
Legereenheden

Interne betekenis
Ontmoetingsplek
Vergaderlocatie
Werkplaats
Materiaalondersteuning
Mobiel
ontmoetingscentrum
(3 locaties, Nuth, Hank,
Operationele mobiele
Beilen + mobiele post)
veldkeuken
Coachingstraject Hardenberg Noodopvang
Logiesfunctie
en Arnhem
Trainingslocatie

Externe betekenis
Vergaderlocatie & Trainingslocatie
POC activiteiten grensstreek (Leopoldsburg
POC activiteiten grensstreek (Herzogenrath
Activiteitenlocatie
Werkplaats
Presentieplek 0e en 1e lijn LZV
Materiaalondersteuning
Mobiel ontmoetingscentrum
Operationele mobiele veldkeuken
Gebruik militair voertuig (en)
Maatschappelijk ondernemen

-Media-publiciteitsplan
De beeldvorming kantelt meer en meer naar de trotse veteraan die een
maatschappelijke meerwaarde heeft en daar waar nodig er een vangnet van zorg en
voorzieningen is. De 2% zorgvragers bepalen niet het beeld van de 100% veteranen.
Voor de PR van haar doelen, diensten en activiteiten zal MDKL-Nederland diverse
middelen inzetten. De door de stichting ontwikkelde en vernieuwde website zal
daarbij het belangrijkste communicatiemiddel blijven voor het onderhouden van de
contacten met haar doelgroep.
Daarnaast heeft MDKL-Nederland het voornemen om zich in haar externe
communicatie meer gebruik te gaan maken van publicaties en advertenties in o.m.
tijdschriften, vakbladen en lokale bladen, kabelkranten, lokale tv en de directe sociale
media (buurtlink). Tevens zal aandacht worden geschonken aan het meer gebruik
maken
van
mond
op
mond
reclame,
waarbij
MDKL-bezoekers
een
ambassadeursfunctie zouden kunnen hebben.
Bovendien zal MDKL-Nederland tijdens nationale en lokale evenementen t.b.v.
veteranen aandacht blijven schenken aan de promotie van de samenwerkende
V.O.C./N.O.S.
Met betrekking tot het communiceren via de sociale media, bedoeld als zijnde, Hyves,
Twitter, Facebook e.d., zien wij dat deze media vaak in negatieve zin door gebruikers
worden ingezet, hetgeen voor ons in 2013 aanleiding was om in ons
communicatieprotocol de sociale media uit te sluiten. Temeer omdat men geen
zeggenschap heeft over het hetgeen wat men op de sociale media communiceert, en
er ook geen (auteurs)rechten kunnen worden ontleend. Het direct gevolg hiervan is
dat de stichting, personen verbonden aan de stichting en leden behorende tot onze
doelgroep minder bevattelijk zijn voor laster en overige negatieve invloeden.
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-Activiteiten irt de bedrijfsvoering
Hier beschrijft welke activiteiten u onderneemt om uw bedrijfsvoering aan te laten
sluiten bij uw uitgaven en welk tekort in de exploitatie u voorziet. Hier beschrijft u
ook een eventueel risico dat u voorziet (bestuur, sluiting etc.)
1ste kwartaal (3750,-)

Voorziene subsidie 2016, (incl coaching)

2de kwartaal (3750,-)
3de kwartaal (3750,-)
4de kwartaal (3750,-)
volgt dzv Vz. V.O.C.
Specifieke activiteiten onder het project NOS zijn in onderstaand schema
weergegeven.

nr Benaming

Stelpost

Uitvoering

Cumulatief

01 NLVD, Den Haag, juni

5000,-

Nuth/overig
O.C.

5000,-

02 Motorbeurs, Utrecht, feb (2 2750,dagen)

V&T/Nuldelijn

7750,-

03 Taptoe, Rotterdam, sept

750,-

Nuth/Nuldelijn

8500,-

04 Indië herdenking,
Roermond, sept

500,-

Nuth/Nuldelijn

9000,-

05 50+ Beurs, Utrecht, sept
(4 dagen)

3000,-

V&T/Nuldelijn

12000,-

06 LZV contactdag,
Amsterdam, okt

500,-

Nuth/Nuldelijn

12500,-

07 Coördinatorenoverleg,
Doorn, jan

250,-

V&T/Nuldelijn

12750,-

08 Veteranenlezing, Zeist, nov 250,-

V&T/Nuldelijn

13000,-

09 CLSK dagen, Leeuwarden,
juni

V&T/Nuldelijn

13500,-

500,-
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10 29-01 NO
Havelte/Hardenberg

250,-

V&T

13750,-

11 27-02 NO Vught

250,-

Vught

14000,-

12 15-04 NO
Nuth/Hoensbroek

250,-

Nuth

14250,-

13 17-06 NO Eindhoven

250,-

Eindhoven
(SVBZO)

14500,--

14 02-09 NO Alphen ad Rijn

250,-

Alphen ad Rijn

14750,-

15 25-11 NO
Arnhem/Schaarsbergen

250,-

Arnhem

15000,-

-Coaching
In dit traject worden de navolgende centra door stichting MDKL gecoacht vanaf de
datum 01 januari 2015: stichting VOC Vechtdal te Hardenberg en stichting VIA te
Arnhem. Het traject van coaching wordt aangegaan voor de duur van één
kalenderjaar, waarna er bekeken wordt of zij toe geleid worden tot het werkverband
samenwerkende Veteranenontmoetingscentra. Om de centra financieel te steunen is
er is aan stichting MDKL-Nederland uitbetaald € 4.600 bestemd voor de locaties
Arnhem en Hardenberg voor het vierde kwartaal 2105 en geheel 2016. Conform de
afspraken met de Voorzitter V.O.C. komt dat bedrag volledig ten gunste van deze
twee locaties. Op basis van de ervaringen welke zijn opgedaan met de trajecten in
het verleden is er een kwaliteitsdocument coaching VOC ontwikkeld met daarin
beschreven: definitie coaching, beschrijving competentie coach en een
akkoordverklaring beide partijen.
Verantwoording over voortgang traject wordt afgelegd door de coach aan de
voorzitter VOC. Indien de coach van mening is dat de partijen zelfstandig aan tafel
kunnen in het werkverband zal voordracht voor toetreding geagendeerd worden op de
agenda van de VOC en neemt de vergadering VOC een beslissing hierover.

(zie bijlage coaching)
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-Financiële paragraaf
Vaste lasten per maand:
Alleen uitgaven!
Huur/hypotheek/overige vorm

€ 1000,-

per maand

€ 12000,- per jaar

Nutsvoorzieningen

€

per maand

€

4596,- per jaar

Gemeentelijke belastingen

€

33,75 per maand

€

405,- per jaar

Waterschapsbelasting

€

33,30 per maand

€

400,- per jaar

Overige relevante uitgaven
(specificeren!)

Poetsmiddelen,
afschrijving, bureau
artikelen,
verzekeringen,
aanschaf materiaal
t.b.v. collectie,
onderhoud werkplaats

€

3432,- per jaar

383,-

+/- € 20.000,- per jaar

Is er een financiële buffer?

JA
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