NETWERK VETERANEN
Extra nieuwsbrief Netwerk Veteranen FNV, november 2021
Let op! Onze themadag gaat niet door!
Beste veteranen,
Het coronavirus speelt ons niet in de kaart. Door het grote aantal coronabesmettingen dat
dagelijks wordt geregistreerd, zitten we nu in een gedeeltelijke lockdown. Dit heeft helaas
negatieve gevolgen voor onze op 30 november 2021 geplande themadag. Door de nieuwste
maatregelen kan onze themadag namelijk wederom niet doorgaan. Alles hiervoor was
geregeld en nu moeten we alles triest genoeg weer afzeggen.
Hoe gaan we nu verder?


Iedereen die zich voor de themadag heeft aangemeld, blijft op de lijst van
deelnemers staan;
 Het bestuur van Netwerk Veteranen FNV gaat in het eerste kwartaal 2022 een
nieuwe datum prikken;
 Het programma van de themadag blijft hetzelfde;
 Mocht je op de nieuwe datum niet aanwezig kunnen zijn, dan ontvangen we graag
een afzegging;
 Mocht je op de nieuwe datum deel willen nemen, maar je hebt je nog niet
opgegeven, dan kan dat alsnog. In de desbetreffende nieuwsbrief wordt voor deze
leden een inschrijfformulier meegestuurd.
We betreuren de gang van zaken maar we kunnen niet anders, want jullie veiligheid en
gezondheid zijn voor ons het allerbelangrijkst!
Heb je vragen naar aanleiding van de annulering van de themadag? Stuur mij dan een email of bel me op mijn mobiele nummer: 06-13618661.
Namens het bestuur wens ik iedereen heel fijne kerstdagen en een voorspoedig en vooral
gezond 2022!
John Knottenbelt
Voorzitter Netwerk Veteranen FNV

-------------------------------------------------------------------------------------------Ledenwerving Netwerk Veteranen FNV
Sinds 2015 is het Netwerk voor Veteranen actief binnen de FNV. Bij dit netwerk kunnen
veteranen die in het bezit zijn van een Veteranenpas zich gratis laten registreren. Het gaat
om leden van alle FNV-sectoren die een pas hebben. Ken je veteranen die nog niet bij ons
zijn aangesloten, maar wel lid zijn van de FNV? Wijs hen dan op deze mogelijkheid!
Het lidmaatschap is gratis voor FNV-leden.
Als lid krijg je toegang tot Netwerk Veteranen FNV en word je ook vertegenwoordigd door
dit netwerk. Je kunt binnen de FNV je stem laten horen of om steun vragen. Dankzij zijn
expertise kan het netwerk al jouw vragen op veteranengebied beantwoorden. Indien nodig
wordt je doorverwezen naar de desbetreffende afdeling binnen de FNV of naar een externe
instantie. Je kunt ook terecht voor de beantwoording van vragen op juridisch terrein.
Registreer je nu als lid via onze website:
www.netwerkveteranenfnv.nl

