> Retouradres 3509AA Utrecht

Veteranen LO&Sport

Ministerie van Defensie
Woonplaats is Standplaats
3509AA Utrecht
www.landmacht.nl
Contactpersoon
Aoo F.W. Jansen
Stafadjudant
M 0031 6 51815814
FW.Jansen@mindef.nl

Bij beantwoording, datum,
onze referentie en onderwerp
vermelden.

Datum
Betreft

31 januari 2018
Veteranen Vereniging LO&Sport 2e aankondiging

Geachte Veteraan,
Bij voorbaat excuses, mocht je deze brief voor de 2e keer ontvangen. Helaas is de 1e brief
niet bij alle veteranen aangekomen.
Alle Veteranen, buiten dienst of nog actief dienend, hebben Nederland vertegenwoordigd
tijdens één of meerdere missies. Jullie worden hiervoor zeer gewaardeerd. Je hebt, onder
vaak primitieve omstandigheden en soms met gevaar voor eigen leven, ons land gediend en
daarbij je geliefden vaak voor langere tijd moeten missen. Nederland is dan ook trots op zijn
Veteranen en wil dat laten blijken. Jaarlijks gebeurt dit o.a. tijdens de veteranendag, waarbij
er gepaste aandacht is voor de Veteranen van alle oorlogen en missies van Nederland.
Om de binding te bevorderen en waar nodig veteranen te ondersteunen, zijn er bij de
verschillende Wapens en Dienstvakken veteranenverenigingen opgericht. Veteranen van het
Dienstvak LO&Sport zijn meestal uitgezonden geweest op individuele basis of toegevoegd
aan een eenheid. De LO&Sportorganisatie vindt dat het goed is om ook voor jullie, als
Veteranen van de LO&Sport, een vereniging op te richten. Deze vereniging is op 30 januari
2018 daadwerkelijk opgericht.
Een Veteranen Vereniging LO&Sport die verbindt en daar waar nodig ondersteunt.
Als veteraan kun je, zonder verdere verplichtingen of contributie, automatisch lid worden
van de vereniging. Mocht je hiertegen bezwaar hebben, dan hoor ik dit graag voor 15 mei
2018 via Losport.veteranen@mindef.nl Als je achteraf alsnog bedenkingen heeft kun je altijd
schriftelijk of per mail opzeggen.
Mocht ik niets van je horen, ga ik ervan uit dat je graag lid wordt. Je wordt dan op de hoogte
gehouden van de komende activiteiten van de Veteranen Vereniging LO&Sport. Aangezien de
vereniging samenwerkt met Stichting Vrienden van het Dienstvak LO&Sport, kun je de
informatie ook terugvinden op www.fitforaction.nl

Met vriendelijke groet,
C-LO&Sportorganisatie
Vz Veteranen Vereniging LO&Sport

Jan van den Dool
Luitenant-Kolonel
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