NETWERK VETERANEN
Nieuwsbrief Netwerk Veteranen FNV, december 2020
Beste veteranen,
Het laatste kwartaal van dit bijzondere en vooralsnog moeilijke jaar 2020 is bijna achter de
rug. De tweede coronagolf van dit jaar is nog lang niet voorbij en iedereen wacht op het
verlossende vaccin. Zoals het er nu naar uitziet, wordt op 4 januari 2021 een start gemaakt
met vaccineren. Toch zijn er nog velen die het niet aandurven om zich te laten vaccineren.
Wat hiervan het gevolg is, moeten we afwachten. Duidelijk is dat het geen bijdrage zal
leveren aan de onderdrukking van het virus als niet iedereen zich laat inenten.
Een voorstander van het vaccineren van iedereen liet zich onlangs ontvallen: ‘Wat zeuren we
nu! We eten ons hele leven al frikadellen en niemand weet wat dáár inzit.’
In Nederland is iedereen vrij om te beslissen of men het doet of niet. Toch is het te hopen
dat iedereen gaat inzien dat het wel degelijk verstandig is om je te laten inenten.
‘Wij kunnen het
coronavirus er
alleen onder
krijgen als wij
solidair zijn met
elkaar.’

Hopelijk wordt 2021 een jaar waarin alles weer normaal verloopt en evenementen weer
kunnen doorgaan. We kunnen dan genieten zoals we gewend waren en elkaar weer vaak
ontmoeten.
Namens het bestuur van Netwerk Veteranen FNV wens ik u heel fijne kerstdagen, een
prettige jaarwisseling en een voorspoedig en vooral gezond 2021!
John Knottenbelt
Voorzitter Netwerk Veteranen FNV

Geldigheid treinkaarten
In de vorige nieuwsbrief schreven we al dat het ook voor veteranen een buitengewoon
vervelende tijd is. Zij missen immers veel sociale contacten. Het bestuur van Netwerk
Veteranen FNV kreeg de vraag of wij konden regelen dat de geldigheid van de treinkaartjes
kon worden verlengd. We hebben dit als bestuur ingebracht, maar helaas is ons verzoek niet
gehonoreerd. Let dus op de geldigheidsdatum van uw treinkaartjes, anders verlopen deze.

Militair Invaliditeitspensioen (MIP)
Over het Militair Invaliditeitspensioen heeft Netwerk Veteranen FNV nog geen nieuws
ontvangen. Dit wordt besproken in het komende arbeidsvoorwaardenoverleg.
Zoals we al eerder benadrukten: wij vinden het hoog tijd dat het MIP wordt geïndexeerd. We
houden jullie op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Volg eindejaarsbijeenkomst Veteranenplatform via YouTube!
Datum: 18 december 2020
Tijd: 13.00 tot 14.00 uur
Locatie: YouTube-kanaal 1 van Veteranenplatform
Volg als veteraan de eindejaarsbijeenkomst van het Veteranenplatform op YouTube. Via
deze link kun je meekijken en –luisteren.
Dit is het programma van de eindejaarsbijeenkomst:
-Welkomstwoord voorzitter Veteranenplatform
-Opening minister
-Opening voorzitter Veteranenplatform
-Governance NLVi
-Helden op kunstwerken
-Forumdiscussie deel 1
-Muzikaal intermezzo
-Forumdiscussie deel 2
Na een introductie met highlights van het nieuwe beleidsplan volgt een discussie rond de
stelling: ‘Elke beroepsgroep verdient zijn eigen erkenning en waardering’.
Paneldiscussie deelnemers
• Discussieleider: generaal-majoor b.d. Ton Tieland;
• Kapitein b.d. Jean Debie, veteraan en voorzitter van de vakbond voor
burger- en militair personeel;
• Peter Bercx, veteraan, was veel in de media vanwege zijn initiatieven voor beschadigde
mariniers en als coronapatiënt;
• Sergeant-majoor Daisy Sprukkelhorst, actief dienende veteraan én ondernemer;
• Mirjam van t’ Veld (lid RZO), bestuurder op gemeentelijk niveau en bestuurder van
ziekenhuis. In haar ziekenhuis bieden militairen ondersteuning tijdens de coronacrisis.

Zij is sinds 1 oktober 2017 voorzitter van de raad van bestuur van het Ziekenhuis Gelderse
Vallei. Daarvoor was zij vanaf 2014 burgemeester van Amstelveen en daarvoor
burgemeester van Stichtse Vecht;
• Luitenant-generaal b.d. Mart de Kruif, veteraan en oud-commandant van de Landmacht en
oud Regional Commander South Afghanistan ISAF.
Het eerste deel van de paneldiscussie wordt gevolgd door een muzikaal intermezzo. Daarna
vindt het tweede deel van de paneldiscussie plaats met als stelling ‘Het Veteranenplatform
doet er alles aan om haar positie te versterken’.

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 laten registreren. Leden van alle FNV-sectoren die
deze pas hebben, kunnen zich aansluiten. Ken je veteranen die nog niet bij ons zijn
aangesloten zijn, maar die wel lid zijn van de FNV? Wijs hen dan op deze mogelijkheid. Het
lidmaatschap is gratis voor FNV-leden. Als lid wordt je vertegenwoordigd door Netwerk
Veteranen FNV. Bovendien kun je binnen de FNV je stem laten horen of steun vragen. Voor
al uw vragen over veteranenzaken kunt u bij ons netwerk terecht. Voor de beantwoording
van specifieke vragen wordt je doorverwezen naar de desbetreffende afdeling van de FNV of
een interne instantie. Denk bijvoorbeeld aan vragen op juridisch gebied.
U kunt zich nu registreren via onze website:
www.netwerkveteranenfnv.nl

