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Jaarverslag vereniging VeteranenOverbetuwe 2017  (concept) 
 
 
Op 4 januari 2017 is de vereniging VeteranenOverbetuwe statutair opgericht ten overstaan van notaris 
Mr. E. Oldenburger te Elst. 
Op 28 januari 2017 vond de eerste openbare bijeenkomst plaats in het zalencentrum ‘Onder de 
Toren” in Elst.  35 personen bezochten deze bijeenkomst. 
In deze bijeenkomst stelden de toekomstige bestuursleden Wim van Mierlo (voorzitter), Daan van der 
Graaf (secretaris) en Jeroen Meijers (algemeen bestuurslid) zich voor. Beoogd penningmeester Joost 
Michielsen was afwezig wegens werkzaamheden en werd door Wim van Mierlo geïntroduceerd. 
 
De vereniging telt op dit moment 32 leden. 2 leden zijn ons ontvallen dit jaar. Het bestuur heeft hier, 
voor zover mogelijk,  op gepaste wijze bij stilgestaan. 
 
De bestuur van de vereniging heeft het afgelopen jaar vooral gekeken wat de rol van de vereniging in 
het openbare gebeuren van de gemeente Overbetuwe kan zijn. Als direct resultaat kan worden 
genoemd de deelname van veteranen bij de 4 mei herdenkingen in Elst, Driel en Slijk-Ewijk.  
Dit leverde vele positieve reacties op. 
Verder representeerde de vereniging zich op een aantal openbare recepties van de gemeente, de 
Dag van Elst tijdens de 4-daagse en de Airborneherdenking in Arnhem en de Polenherdenking in 
Driel, september jongstleden. 
 
Voor de leden zijn 3 ontmoetingsmiddagen georganiseerd, in mei, september en december. In 
september  heeft Henk Hanenburg een inleiding gehouden over het onderzoek naar vliegtuigwrakken 
in de Betuwe.. Hierdoor was deze bijeenkomst zeer de moeite waard. 
Het bestuur gaat proberen bij de bijeenkomsten in 2018 meer inleiders te werven. 
 
De vereniging beschikt over een website. Het bestuur spreekt de dank uit naar Kees de Witte, onze 
webmaster.  
 
Voor 2018 heeft het bestuur de volgende plannen: 

- Het organiseren van minimaal 3 ontmoetingsmiddagen, liefst met een inleider. 
- Deelname aan de herdenkingen op 4 mei. 
- Een gesprek met de gemeente Overbetuwe aangaan om te onderzoeken of er mogelijkheden 

zijn voor een gemeentelijke veteranendag. 
- Alle zaken die zich verder voordoen, waarvan het bestuur het van belang acht om zich daar 

als vereniging VeteranenOverbetuwe te presenteren. 
- Het uitbreiden van het ledenaantal. 

 
Het bestuur hoopt dat er vanuit de vereniging zo veel mogelijk leden hierbij een handje toesteekt. 
Zowel bij de herdenkingen als bij ledenwerving hebben we jullie hard nodig. 
 
Laten wij er met zijn allen weer een mooi verenigingsjaar van maken, waarbij wij als 
VeteranenOverbetuwe ons op een waardige wijze presenteren. 

                                                                                                                                               
 
 
 
                                                           
                               



 

 
Correspondentieadres vereniging VeteranenOverbetuwe 

Bartokstraat 9, 6661 AR  Elst  Telefoon 0481-375646 
 Bankrekening NL03RABO0315891947 ten name van  VeteranenOverbetuwe te Elst 

www.VeteranenOverbetuwe.nl         info@veteranenoverbetuwe.nl  
Inschrijving K.v.K. te  Utrecht 67734715 

 
 


