NETWERK VETERANEN
Nieuwsbrief Netwerk Veteranen FNV, oktober 2020
Beste veteranen,
Het laatste kwartaal van dit bijzondere en vooralsnog moeilijke jaar 2020 is alweer begonnen.
Nadat de eerste coronagolf dit jaar bijna voorbij was en we weer aan vakantie dachten, dook
het virus in alle hevigheid weer op. Talloze publieksactiviteiten en evenementen waren tot 1
september 2020 afgelast om coronabesmettingen te voorkomen. Alle maatregelen hadden
niet het gewenste effect. De regering kondigde op 13 oktober 2020 nieuwe en strengere
maatregelen af en ook de uitgestelde evenementen kunnen en mogen niet doorgaan. In 2020
zijn alle herdenkingen van 75 jaar vrijheid niet of op sobere wijze georganiseerd. Ook als
bestuur van Netwerk Veteranen FNV stuiten we op problemen, vergaderen we via de
computer en proberen we alles waar mogelijk te blijven regelen.

Natuurlijk is dit voor veteranen ook een buitengewoon vervelende tijd, omdat zij vele sociale
contacten missen. Zij behoren bovendien tot de risicogroep die extra kwetsbaar is voor het
coronavirus. Ik hoop dan ook dat jullie allen gezond blijven en dat we elkaar in de toekomst
nog vaak mogen ontmoeten.
Ik wens je alle goeds in de komende tijd!
John Knottenbelt
Voorzitter Netwerk Veteranen FNV

Themadag Netwerk Veteranen FNV in 2021
In januari startten we met de organisatie van de themadag van ons Netwerk Veteranen FNV,
die in eerste instantie gepland stond in het laatste kwartaal van dit jaar. Aanvankelijk dachten
we dat het gemakkelijk zou lukken om deze themadag te organiseren met een grote groep
leden. Toen werd het maximumaantal personen door de coronarichtlijnen echter beperkt tot
100 personen, toen mochten het maar 30 personen zijn en met ingang van 14 oktober mag er
in het kader van de nieuwste maatregelen bijna niets meer. Zo mag er ook alleen worden
vergaderd zonder koffie, gebak, borrel en eten.
Dat is natuurlijk niet de bedoeling van een themadag. Dit moet een leerzame, maar vooral ook
gezellige dag zijn. Tientallen leden hadden zich al aangemeld. We hadden al een programma
samengesteld, sprekers geregeld en een ruimte gereserveerd. Helaas moesten we als Netwerk
Veteranen FNV uiteindelijk het besluit nemen om de themadag dit jaar niet te laten doorgaan.
Het complete themadagprogramma is inmiddels doorgeschoven naar 2021. Afhankelijk van
de toekomstige ontwikkelingen rond het coronavirus zullen we je ruim van tevoren
informeren over de datum, de locatie, de tijd en het programma van de dag. Netwerk
Veteranen FNV hoopt van harte je dan te kunnen verwelkomen!

Ceremonie bij monument Leonard Hoffman
Samen met een afvaardiging van AISP/SPIA (Blue Helmets) organiseerde Netwerk Veteranen FNV op
12 september 2020 een ceremonie in het Zuid-Limburgse Mesch bij het monument van Leonard
Hoffman. Leonard is de eerste gesneuvelde Amerikaanse soldaat bij de bevrijding van ZuidNederland op 12 september 1944.

Kijk voor verdere bijzonderheden op de Facebookpagina van Netwerk Veteranen FNV. Op
YouTube is ook een filmpje te vinden over de ceremonie.

Ledenwerving Netwerk Veteranen FNV

Sinds 2015 is Netwerk Veteranen FNV actief binnen de FNV. Veteranen die in het bezit zijn van
een Veteranenpas kunnen zich gratis bij ons netwerk laten registreren. Leden uit alle FNVsectoren die deze pas hebben, zijn van harte welkom. Ken je veteranen die nog niet bij ons
zijn aangesloten, maar die wel lid zijn van de FNV? Wijs hen dan op deze mogelijkheid. Het
lidmaatschap is gratis, als je lid bent van de FNV.
Als lid krijg je toegang tot ons netwerk, dat jou veteranenbelangen behartigt. Je kunt binnen
de FNV je stem laten horen of steun vragen. Ons netwerk heeft dusdanig veel expertise dat
het al jouw vragen over veteranenzaken kan beantwoorden. Indien nodig verwijzen wij je
door naar een specifieke afdeling binnen de FNV of naar een externe instantie. Dit kan
bijvoorbeeld het geval zijn bij juridische vraagstukken.
Je kunt je registreren via onze website:
www.netwerkveteranenfnv.nl

