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SAMENVATTING 

Dit jaarverslag geeft een beeld van de activiteiten van de Stichting Veteranen Brabant Zuid 

Oost (SVBZO) over het jaar 2020. 

2020 Stond in het teken van het coronavirus disease 2019 (Covid-19). Het 

veteraneninloophuis ‘De Treffer’ is in overeenstemming met landelijk beleid enkele maanden 

gesloten geweest, een deel van de 

geplande activiteiten van de SVBZO kon 

niet doorgaan en het aantal bezoekers 

aan evenementen die wel mochten 

doorgaan was gelimiteerd. Ook het 

aantal verzoeken voor een veteraan in 

de klas was minder dan voorgaande 

jaren. Het bevrijdingsdefilé op 18 

september in Eindhoven waaraan elk 

jaar een groot aantal veteranen 

deelneemt was eveneens geschrapt. 

Desondanks bleven belangrijke functies 

voor veteranen overeind: de Treffer is 

een aanzienlijk deel van het jaar open geweest, en een deel van de geplande activiteiten in 

en om de Treffer kon alsnog worden gerealiseerd, dit alles met inachtneming van corona-

maatregelen. Na het niet kunnen doorgaan van de Regionale OntmoetingsDag op 5 mei in 

het gemeentehuis Eindhoven is het Bestuur een andere weg in geslagen en heeft een 

Museumweekend georganiseerd voor veteranen in het weekend van 24 en 25 oktober in het 

van Abbemuseum in Eindhoven. Helaas werd ook dit museumweekend door corona 

geplaagd; het museumbezoek kon wel plaatsvinden, maar geen koffie/thee en gezellig 

samenzijn na afloop. 

De Stichting staat er organisatorisch en financieel goed voor met dank aan de sponsoren en 

subsidiënten, in het bijzonder de gemeentes Eindhoven en Helmond en het V-Fonds. 

Langdurige vacatures in het Bestuur zijn een punt van zorg.  

In het afgelopen jaar heeft de SVBZO bewezen nog steeds te voorzien in behoeftes van 

veteranen in de regio Eindhoven en Helmond. Ook in 2021 staat de Stichting voor hen klaar. 

 

 

 

Namens het Bestuur van de Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost 

Voorzitter 

 

Huub Vleeshouwers 
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1. Veteranen in Nederland en Brabant 

1.1. Sinds 1940 heeft Nederland ruim 675.000 militairen ingezet tijdens drie oorlogen en ruim 

honderd vredesmissies. Nederland heeft momenteel ongeveer 107.250 veteranen. Tot voor 

kort waren het vooral de zg. 'oudere' veteranen die de veteraan een gezicht gaven. De 

veteranenpopulatie is aan het veranderen, zowel in samenstelling als in de beleving van het 

veteraan zijn. Er zijn bijna geen veteranen meer die WOII hebben meegemaakt of in 

Nederlands-Indië, Korea en/of Nieuw-Guinea hebben gestreden. De veteranengemeenschap 

verjongt en neemt in omvang af. Omdat de aantallen komende jaren flink zullen teruglopen 

zal de focus van de SVBZO (nog) meer komen te liggen op de jonge veteranen (Libanon, vm 

Joegoslavië, Irak, Afghanistan, Mali, etc). Hetzelfde geldt voor gemeentes m.b.t. bijvoorbeeld 

herdenkingen. Het is belangrijk om jonge veteranen meer bewust te maken van de status 

van veteraan, de faciliteiten en diensten die aan deze status zijn gekoppeld en de 

organisaties zoals de SVBZO die de veteraan kunnen ondersteunen. 

 

1.2. Uit onderzoek blijkt dat in de provincie Noord-Brabant 16.293 veteranen wonen, 

waarvan 1192 veteranen Eindhoven en 1180 in Tilburg. Van de kleinere gemeentes in de 

regio Eindhoven zijn de aantallen niet bekend. Daardoor is het onduidelijk hoe groot het 

aantal veteranen is in Zuid Oost Brabant. Geschat wordt dat in de Metropoolregio Eindhoven 

(MRE)1 ongeveer 2500 

tot 3000 veteranen 

wonen. 

 

  

 
1 MRE bestaat uit de 21gemeenten: Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, 

Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel-De Mierden, 
Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. 
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2. Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost  

2.1. De SVBZO bestaat inmiddels veertien jaar. De eerste jaren stonden in het teken van trial 

and error en learning by doing. In de afgelopen jaren is het bestuur erin geslaagd een 

stabiele situatie te bereiken. Stabiel in termen van een goede organisatiestructuur, een 

gezonde financiële status, een groot netwerk met gemeentes en andere aan veteranen 

gerelateerde organisaties, een uitstekende relatie met de buurt en een uitgebreid jaarplan 

met deels vaste en deels incidentele activiteiten. 

2.2. Missie 

De SVBZO staat ten dienste van alle veteranen in regio Zuid Oost Brabant en stelt zich ten 

doel het maatschappelijk draagvlak voor veteranen te vergroten. 

2.3. Visie 

De SVBZO wil de missie op de volgende wijze realiseren. 

2.3.1. Met het Inloophuis 'de Treffer' biedt de SVBZO de veteraan een veilige, beschermde 

en vertrouwde ontmoetingsplaats, waar hij/zij vriendschap en kameraadschap vindt, en waar 

hij zijn/haar verhaal kwijt kan. Veteranen(groepen) kunnen in de Treffer al naargelang 

behoefte activiteiten ontplooien. De Stichting is daarbij facilitair. 

2.3.2. De Stichting biedt nuldelijnszorg en kan op verzoek van de veteraan of diens partner 

doorverwijzen naar professionele hulpverleners. Consultaties en bijeenkomsten van 

zorgverleners kunnen in het Inloophuis plaatsvinden.  

2.3.3. De Stichting organiseert activiteiten met als doel: 

- Het bestendigen dan wel vergroten van de maatschappelijke bekendheid, erkenning en 

waardering voor veteranen specifiek in de regio Zuid Oost Brabant;  

- Het bestendigen dan wel vergroten van het gevoel van erkenning en waardering bij de 

veteranen zelf.  

2.3.4. De Stichting maakt deel uit van het netwerk van  veteranenorganisaties binnen de 

regio en op nationaal niveau. Daarnaast neemt de Stichting deel in diverse sociale-

maatschappelijke activiteiten in de Metropoolregio Eindhoven (MRE). 

2.3.5. De SVBZO hecht eraan de bestaande goede relatie met buurt de Bergen te 

handhaven. 
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3.  Activiteiten- en bezoekersoverzicht 2020 

3.1. Activiteitenoverzicht 
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3.2. Bezoekersoverzicht 2020 

 
 

 

 

 

 

 

  

maand jan febr mrt apr mei juni juli aug sept okt nov dec totaal

activiteit

Huiskamer 208 197 95 0 41 222 160 199 220 137 99 86 1664

Nieuwjaarsreceptie  SVBZO/COMM/BOSS 70 70

Libanon ontmoetingsdag 75 75

Herdenking 15 aug 39 39

Bevrijdingsdefile 18 sept 0 0

totaal bezoekers 353 197 95 0 41 222 160 238 220 137 99 86 1848

status

veteraan, buiten dienst 228 149 65 34 163 116 152 141 97 87 64 1296

veteraan, werkelijke dienst 5 4 1 9 2 17 6 4 3 8 59

relatie 29 5 2 2 13 1 12 14 9 87

(oud) militair 40 13 12 3 21 19 17 22 10 5 5 167

burger 51 26 15 2 16 22 40 37 17 4 9 239

dienstslachtoffer

totaal status 353 197 95 41 222 160 238 220 137 99 86 1848

naam missie

2e WW

Ned Indië 32 27 12 1 28 18 27 33 19 22 21 240

Ned NG 57 46 20 13 51 46 51 39 33 36 19 411

Libanon 100 51 17 10 48 21 54 48 24 21 19 414

voorm. Joegoslavië 40 29 12 11 48 34 27 24 15 6 4 250

Irak

Rwanda

Afghanistan 13 5 2 1 8 8 13 9 8 6 9 82

Angola

Cambodja

SFIR 1 1

UNMEC 7 8 3 4 7 12 2 4 3 1 1 52

Nepal

totaal missie 249 166 66 40 190 139 174 158 102 92 73 1449
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4. Activiteiten in en om het veteraneninloophuis ´De Treffer´ 

 

4.1. Huiskameractiviteiten               

Het veteranenontmoetingscentrum ‘De Treffer’ is in eerste instantie een ontmoetingsplek 

voor veteranen en hun relaties. Ook oud-militairen zonder veteranenstatus zijn welkom. 

Bewoners uit woonomgeving ‘De Bergen’ en de buurtvereniging maken eveneens regelmatig 

gebruik van ‘De Treffer’.  

De openingstijden zijn in 2020 

gehandhaafd. Vanwege corona 

is ‘De Treffer’ gesloten geweest 

van 17 maart tot 1 juni. Vanaf de 

heropening zijn er in de Treffer 

diverse maatregelen genomen 

om bezoek aan ‘De Treffer’ 

corona-proof te maken. In de 

periode 15 oktober t/m 31 

december was ‘De Treffer’ 

vanwege de tweede coronagolf 

opnieuw gesloten. 

Essentieel voor de huiskameractiviteiten is de beschikbaarheid van voldoende vrijwilligers. 

Het bestuur is voortdurend actief op zoek naar vrijwilligers. In 2020 hebben we nieuwe 

mensen aangenomen en helaas ook van enkele afscheid 

moeten nemen. Gedurende het jaar worden onze 

vrijwilligers regelmatig in het zonnetje gezet, in het 

bijzonder tijdens de vrijwilligersdag. De betrokkenheid en 

enthousiasme aan de vrijwilligers is onverminderd groot.  

‘De Treffer' was gesloten van zondag 12 juli tot en met 

zondag 26 juli voor het leggen van laminaat, de jaarlijkse 

grote schoonmaakbeurt en onderhoud.  

4.2. ’Missie’-gerichte bijeenkomsten 

Elk jaar organiseert de SVBZO in de Treffer bijeenkomsten voor veteranen van een 

bepaalde missie of uitzendgebied. Voorbeelden: 

Libanondag, Balkandag, Afrikadag, Afghanistandag, 

UN Peacekeeping Day, etc.  

4.3. Activiteiten programma 

Het activiteiten programma (lezingen, wandeltochten, 

gezamenlijke maaltijden, etc) biedt leuke 

mogelijkheden voor (getraumatiseerde) veteranen om 

samen met andere veteranen bezig te zijn. Dat 

gebeurt onder andere op recreatief en ontspannen 

niveau. Door samen actief bezig te zijn, is er snel 

contact, onderlinge steun en vertrouwen. Het 

ontmoetingscentrum de Treffer biedt daarvoor ook een veilige omgeving. Velen hebben zo 

de weg gevonden naar een gesprek en een stuk ‘Brabantse Buurt en Kameraadschap’.  

4.4. Verdiepende programma’s 

In de verdiepende programma’s is er onderling contact met andere deelnemers, maar het 

accent ligt op de eigen ontwikkeling. De veteraan (en/of zijn relatie) krijgt daarbij meer 

https://www.facebook.com/StichtingVeteranenBrabantZuidOost/photos/a.555637061179002/3237613772981304/?type=3&eid=ARA8KISwE4DlutYyq83uUuUZ6hy92xbQeoWlRwqGnFfEh5xUCYnnhHy0s7ghFr1dCq7b3g4zbrPou7dH&__xts__%5B0%5D=68.ARA9fnz7l5SoJKfHx1RCxh0vpWKlImq_KwQgLAN6rEsozEbhcp4yCrYiINtnekBZfwE1VO-jK3TJtH0Pk93GLDKCYRWAYe5pf90Gvi3eMvN-krDkRV_Onp0h1VicxU3b4tVZQP_5vR-HyZVK1GuouHuw2bWi5in1tvJ7cJ_uxSN1yD3a8VxZgxuCXW4Hg0iVDNxRiO7FiH-gOaz3hDW-uDMgQCjw65Skq4Ni2QPnecCpPzp-AWKQTzg5oPFdb46znUMU_-WruKqRSFkYwhPF0khp87CRLOX4KFAd-1k_jgG6fa1pXdJrIB0p4-BPyTDc0LHalcgdc_wLEWLpW7RhQ7uFmw&__tn__=EHH-R
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persoonlijke aandacht. Op gezette tijden faciliteren wij een contactgroep ‘jonge veteranen’ en 

de ‘partnergroep’ van veteranen. Deze beide groepen worden met steun van de deskundigen 

van de Stichting ‘de Basis’ in beweging gebracht en gehouden door gesprekken aan te gaan 

en ervaringen te delen. De ervaring leert dat dit helpt bij het verwerkingsproces. Het brengt 

meer orde en rust bij de veteraan, en geeft structuur en zingeving aan. 

4.5. Recupereren 

Veteranen die niet goed in hun vel zitten vinden in de Treffer een veilig huis waarin zij in alle 

rust kunnen herstellen in hun eigen tempo en waar zij kameraadschap van andere veteranen 

ervaren. Daarnaast bieden wij hen de mogelijkheid om onder begeleiding als vrijwilliger bij de 

activiteiten of als gastheer op te treden. 

4.6. Opleidingen 

In 2020 is een EHBO-cursus georganiseerd. In 2020 is ook weer de mogelijkheid geboden 

voor een cursus ‘Nuldelijnsondersteuning’ via het Veteraneninstituut. 

4.7. Nuldelijnsondersteuning 

Uit onderzoek blijkt dat de meeste veteranen tevreden zijn met hun leven. Ze waarderen de 

ervaring van hun uitzending positief. Maar niet met alle veteranen gaat het goed. 

Eenzaamheid of sociale isolatie komen ook voor. De Stichting biedt sinds haar oprichting in 

2006 een laagdrempelige begeleiding aan veteranen in de 

vorm van zg. nuldelijns-ondersteuning (NOS). De stichting 

heeft voldoende opgeleide nuldelijns-ondersteuners. Deze 

personen zijn in het landelijk dekkend systeem opgenomen 

en volgen regelmatig opfris cursussen teneinde current te 

blijven. Tijdens openingstijden is er altijd een nuldelijns-

ondersteuner aanwezig/beschikbaar.  

In 2019 is de nieuwe organisatie NOS 2.0 overgegaan op een regionale structuur waarin 

nuldelijns-ondersteuners worden aangestuurd door regionale coördinatieteams en waarbij 

ontmoetingscentra een centrale rol vervullen. De SVBZO is aangesloten bij de Regio 

Coördinator Zuid.  

4.8. Overig 

4.8.1. In 2020 is het museum in de Treffer vernieuwd en uitgebreid.  

 

  

 

 
 

 

 

 

 

4.8.2. In augustus is met steun van 41 Pantsergenie Bataljon de binnenplaats opnieuw 

bestraat.  

https://www.facebook.com/StichtingVeteranenBrabantZuidOost/photos/pcb.3314173598658654/3314172885325392/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD9w9S35h5wtVpepS1-6Srpk1UdkQ3Wks8HD3TfNpTE1sXiTw8ngfhSy_oJ3IQB4cKrRWEuCriOA1f6&__xts__%5B0%5D=68.ARACNnhbKOoH-MOv2rX82PX86zrs_KSP8rk4dBnLu3DLZlxwwZV9tjXoSld8PC6W4jRst7Eff-9YRLdaQ_82ARHhQ5dsYz6cAxASKyQQ2qma1pM-PWzPqsCkLmr1BnnjcJIy85lC_xs7LEJq9-kvWjFSY4c7UjzY_XuB86WGUG21bkB2O-VZH-zuM_Rcib0Od_j49BozJL1vwBfDGJm14dhoDsylCvGA5cqNbqYlTs9qZwCnwSRzMgcC15oGjBWVy-QetGcqlaQuH-1_meNKyIBt7xUwHSKNSqlMjXFLMenc9Pi7ZxiJgf5yJ5rkeq9qDiYL4QlruFiWzBOviw4gr14-Qg
https://www.facebook.com/StichtingVeteranenBrabantZuidOost/photos/pcb.3314173598658654/3314172885325392/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD9w9S35h5wtVpepS1-6Srpk1UdkQ3Wks8HD3TfNpTE1sXiTw8ngfhSy_oJ3IQB4cKrRWEuCriOA1f6&__xts__%5B0%5D=68.ARACNnhbKOoH-MOv2rX82PX86zrs_KSP8rk4dBnLu3DLZlxwwZV9tjXoSld8PC6W4jRst7Eff-9YRLdaQ_82ARHhQ5dsYz6cAxASKyQQ2qma1pM-PWzPqsCkLmr1BnnjcJIy85lC_xs7LEJq9-kvWjFSY4c7UjzY_XuB86WGUG21bkB2O-VZH-zuM_Rcib0Od_j49BozJL1vwBfDGJm14dhoDsylCvGA5cqNbqYlTs9qZwCnwSRzMgcC15oGjBWVy-QetGcqlaQuH-1_meNKyIBt7xUwHSKNSqlMjXFLMenc9Pi7ZxiJgf5yJ5rkeq9qDiYL4QlruFiWzBOviw4gr14-Qg
https://www.facebook.com/StichtingVeteranenBrabantZuidOost/photos/pcb.3314173598658654/3314172885325392/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD9w9S35h5wtVpepS1-6Srpk1UdkQ3Wks8HD3TfNpTE1sXiTw8ngfhSy_oJ3IQB4cKrRWEuCriOA1f6&__xts__%5B0%5D=68.ARACNnhbKOoH-MOv2rX82PX86zrs_KSP8rk4dBnLu3DLZlxwwZV9tjXoSld8PC6W4jRst7Eff-9YRLdaQ_82ARHhQ5dsYz6cAxASKyQQ2qma1pM-PWzPqsCkLmr1BnnjcJIy85lC_xs7LEJq9-kvWjFSY4c7UjzY_XuB86WGUG21bkB2O-VZH-zuM_Rcib0Od_j49BozJL1vwBfDGJm14dhoDsylCvGA5cqNbqYlTs9qZwCnwSRzMgcC15oGjBWVy-QetGcqlaQuH-1_meNKyIBt7xUwHSKNSqlMjXFLMenc9Pi7ZxiJgf5yJ5rkeq9qDiYL4QlruFiWzBOviw4gr14-Qg


Jaarverslag SVBZO 2020  30 Maart 2021 
__________________________________________________________________________ 

 

11       

5. Activiteiten in de regio 

5.1 Herdenkingen 

5.1.1. Op en rond 5 mei vinden er in de regio diverse herdenkingen plaats in het kader van 

de bevrijding en de herdenking van alle 

gevallenen tijdens de Tweede Wereldoorlog en de 

oorlogssituaties en vredesoperaties die na de 

Tweede Wereldoorlog hebben plaatsgevonden. 

Het bestuur streeft er naar om bij de 5 mei 

herdenkingen in zoveel mogelijk gemeenten in het 

MRE gebied aanwezig te zijn en bloemen te 

leggen.  

Vanwege corona gingen in 2020 sommige 

herdenkingen niet door of in een andere vorm met 

een beperkt aantal deelnemers.  

Door de SVBZO werden bloemen gelegd in Eindhoven, Laarbeek en Veldhoven. 

Op zondag 3 mei hebben secretaris Andre Leurs en bestuurslid Eric 

Nettekoven namens het bestuur van de SVBZO op de Gemeentelijke 

begraafplaats 'De Oude Toren' in Eindhoven een bloemenhulde gebracht

   

5.1.2. Herdenking capitulatie Japan 

Op 15 augustus organiseerde de SVBZO de jaarlijkse bijeenkomst in de 

Treffer met zang, dans en eten ter gelegenheid van de bevrijding van 

Nederlands-Indië en de capitulatie van Japan. 

 

5.2 Regionale Ontmoetings Dag (ROD) Eindhoven 2020 

Het streven van de SVBZO is om elk jaar een Regionale 

Ontmoetingsdag voor veteranen te organiseren 

afwisselend in de gemeente Eindhoven of Helmond. Het 

ontmoeten staat centraal en dient laagdrempelig te zijn. 

Burgers en de omgeving moeten nadrukkelijk betrokken 

worden.  

In 2020 zou de ROD plaatsvinden op 5 mei in het 

gemeentehuis en het van Abbemuseum in Eindhoven. 

Vanwege corona kon de ROD helaas niet doorgaan. Het 

Bestuur is daarna een andere weg ingeslagen en heeft als 

alternatief hiervoor een Museumweekend georganiseerd 

voor veteranen in het weekend van 24 en 25 oktober in 

het van Abbemuseum in Eindhoven. Helaas werd ook dit museumweekend door corona 

geplaagd, geen koffie/thee en gezellig samenzijn na afloop, maar nog wel een gratis 

museumtour. 150 Veteranen met aanhang hebben het museum bezocht.  
 

5.3. Scholenproject: Veteranen in de klas 

Met het scholenproject draagt de SVBZO bij aan de burgerschapsvorming van leerlingen uit 

groep 7 en 8 van het basisonderwijs, het middelbaar, beroeps- en hoger onderwijs. Een 

gastles van Veteraan in de Klas sluit naadloos aan bij verschillende vakken, zoals loopbaan- 
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en burgerschapsvorming, levensbeschouwing, geschiedenis, maatschappijleer en filosofie. 

Een les past ook goed bij (maatschappelijke) thema’s, zoals oorlog en vrede, 4 en 5 mei en 

respect. 

Leerlingen maken tijdens een gastles kennis met iemand die als 
militair diende tijdens een oorlog of vredesmissie, bijvoorbeeld in 
Nieuw-Guinea, Libanon, Bosnië of Afghanistan. De veteraan is 
uitstekend in staat het persoonlijke verhaal te delen met 
jongeren. De kracht zit in de persoonlijke verhalen over militaire 
ervaringen en de gevolgen daarvan. Elke veteraan moet tijdens 
een missie keuzes maken. Vaak moet er in korte tijd een 
beslissing worden genomen, die bepalend kan zijn voor leven of 
dood. Dit soort afwegingen en dilemma’s staan centraal in ‘Wat 
zou jij beslissen?’. Door het behandelen van de dilemma’s 

ervaren de leerlingen hoe moeilijk dit is. Dit geeft een concrete uitvoering aan het 
thema burgerschap. Ze oefenen kritische denkvaardigheden en zien de gevolgen van de 
verschillende keuzes, ook na de missie.  

Vertegenwoordigers van de SVBZO zijn op veel scholen in de regio Eindhoven geweest en 
hebben daar vaste relaties opgebouwd.  
In onderstaand overzicht zijn de scholen die in 2020 bezocht zijn in beeld gebracht. 

Vanwege covid-19 is het aantal schoolbezoeken in 2020 aanzienlijk minder dan voorgaande 

jaren. In voorgaande jaren werden jaarlijks meer dan 1400 leerlingen bereikt. 

 

Overzicht activiteiten “Veteraan in de klas” 2020 ; Regio Eindhoven  

 

Datum School Doel Groep 
Leerlingen 

Gastdocenten 

07 jan Overloon 
Oorlogsmuseum 

Voorlichting 40 pers F.M. van Elderen 

21 jan  Ehvn Helicon 
Opleidingen 

Vets in de klas 26 lln F.M van Elderen 

30 jan OSS ROC De Leijgraaf Vets in de klas / 
Burgerschap 

Ca 26 lln Jo Kremer 

06 
maart 

Helmond BS De Vlier Vets in de klas Groep 8: 24 lln Jo Kremer 

10 
maart 

Helmond BS De Vlier Vets in de klas Groep 8: 22 lln Jo Kremer 

13 
maart 

Ehvn Van Abbe 
museum 

Vets in de klas Groep 7/8: Jo Kremer  

27 
maart 

Ehvn Van Abbe 
museum 

Vets in de klas Groep 7/8: Huub Vleeshouwers  

03 april Ehvn Van Abbe 
museum 

Vets in de klas Groep 8: Jo Kremer   

15 sep Veldhoven Sondervick 
College 

Vets in de klas 5 VWO: 25 lln P. Sterken 

17 sep Ehvn BS De Driestam Oorlog en Vrede Gp 7/8: 48 lln F.M. van Elderen 

18 sep Helmond BS Trudo Vets in de klas Gp 8: 25 lln C. Aalbregt 

29 sep Sint Oedenrode BS 
Odaschool 

Oorlog en vrede 3 x Gp 7/8: 75 lln Jo Kremer 
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7 okt Lithoijen ( noord van 
Den Bosch) 
BS Sint Jozef 

Oorlog en Vrede Gp 7/8: 28 lln W. Verhoeven 

     
 
5.4. Tweedaagse wandeltocht 
Ook in 2020 hebben enkele veteranen weer de jaarlijkse wandeltocht gelopen. Vanwege 
corona en de late beslissing om de wandeltocht toch door te laten gaan was de opkomst 
laag. De eerste dag is afgesloten met een BBQ en de tweede dag met heerlijke asperges.  
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6. Externe contacten en publiciteit 

6.1. Website / Facebook 

Om de informatie en communicatie te verbeteren is in 2020 een vervolg gegeven aan het 

moderniseren van de website en de facebook pagina. Belangrijke doelstelling is om de derde 

generatie veteranen beter te vinden en te binden.  

 

6.2. Nieuwsbrief 

Ook in 2020 is er periodiek een digitale nieuwsbrief uitgegeven. De nieuwsbrief is per email 

verstuurd naar veteranen die te kennen hebben gegeven deze brief graag te willen 

ontvangen. De nieuwsbrief wordt ook gepubliceerd op de website en facebook van SVBZO. 

6.3. Promotiefilm 

In juli is met steun van Stichting 18 september hard gewerkt aan een promotiefilm. Loïs van 

Rooij, 11 jaar oud en kinderburgemeester van Eindhoven is in ‘De Treffer’ op bezoek 

geweest en heeft samen met de voorzitter SVBZO een mooi filmpje gemaakt. 

https://www.youtube.com/watch?v=W7f9YcL9WzE&t=83s

 

6.4. Veteranen Instituut 

Op de website van het Veteranen Instituut 

(https://www.veteraneninstituut.nl/ontmoeten/agenda/) zijn nu ook de activiteiten van de 

SVBZO zichtbaar. 

https://www.youtube.com/watch?v=W7f9YcL9WzE&t=83s
https://www.youtube.com/watch?v=W7f9YcL9WzE&t=83s
https://www.veteraneninstituut.nl/ontmoeten/agenda/


Jaarverslag SVBZO 2020  30 Maart 2021 
__________________________________________________________________________ 

 

15       

7. Samenwerking met derden 

 

7.1. BOSS en COM 

De SVBZO werkt al jarenlang nauw samen met de regionale afdelingen van de Bond Oud-

Stoottroepers en Stoottroepers (BOSS) en het Contact Oud- en actief dienende Mariniers 

(COM). 

7.2. Bewonersvereniging ‘De Bergen’ 

De samenwerking met regionale en lokale organisaties draagt bij aan de erkenning en 

waardering voor de veteraan vanuit de samenleving. 

De SVBZO heeft een uitstekende relatie opgebouwd met de bewoners en de buurtvereniging 

‘De Bergen’. Het lidmaatschap van deze vereniging draagt bij aan de goede naam van ons 

als ontmoetingscentrum voor de veteraan en zijn relaties. De faciliteiten van ‘De Treffer’ en 

de ligging aan het openbaar terrein (speelplaats en ontmoetingsplaats van de bewoners uit 

de buurt de Bergen), bieden de mogelijkheid voor een betere verankering in de sociaal 

maatschappelijke omgeving van de gemeente Eindhoven. Activiteiten worden samen 

opgepakt zoals de jaarlijkse Koningsdag, Burendag etc. Daarnaast is de samenwerking met 

‘Stadstuin de Bergen’ geeffectueerd, wat geresulteerd heeft in het plaatsen van 

tuinmeubilair. 

7.3. Stichting 18 september 

De SVBZO werkt al jarenlang nauw samen met Stichting 18 september. Zo is vorig jaar de 

‘Bevrijdersboom’ onthuld in de voortuin van De Treffer en is het veteranenhuis opgenomen in 

de wandeltocht ‘Walk of Freedom’ door Eindhoven.  

Inmiddels is het overleg uitgebouwd en wordt gestreefd naar verdere samenwerking. In 2021 

willen we toewerken naar een gezamenlijke activiteit in het bevrijdingsweekend van 6 en 7 

juni. 

7.4. Stichting Veteranenkunst 

In oktober 2014 zijn we gestart met het depotbeheer van de Stichting Veteranenkunst. 

Exposities worden nog steeds voorbereid. In onze regio zijn enkele veteranenkunstenaars 

actief, ook voor hen zijn we een ontmoetingsplaats en dragen hierdoor bij aan de missie: ‘De 

kunst van het verwerken’. 

7.5. MRE Gemeenten 

De stichting ondersteunt de MRE-gemeenten en draagt bij met gevraagd en ongevraagd 

advies en door als partner op te treden voor veteranenaangelegenheden. Initiatieven vanuit 

veteranen zelf of gemeentes worden van harte ondersteund. 

Daarnaast zijn we voor de omliggende MRE gemeentes een vraagbaak voor vele 

onderwerpen zoals:  

* Coördinatie en inzet van nuldelijns-ondersteuning 

* Ondersteuning en vraagbaak voor lokale veteranenactiviteiten en herdenkingen 

* Inzet van Veteraan in de Klas 

7.6. Veteranen Ontmoetings Centra 

Veteranenontmoetingscentra en veteraneninloophuizen zijn verenigd in de Samenwerkende 

Veteranenontmoetingscentra (VOC). Het VOC treedt op als contactpunt tussen de 

veteranenontmoetingscentra en Defensie, het Veteranen Instituut en het Veteranen Platform. 
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De SVBZO wil de samenwerking met de VOC handhaven en verdiepen. 

 

7.7. Overleg met Defensie en Veteranen Platform 

Met Defensie is overleg door participatie in het VOC-overleg en via het Veteranen Platform 

(VP). Het VP behartigt de belangen van de Nederlandse veteranen. Er zijn 73 

veteranenorganisaties bij aangesloten waaronder de SVBZO. Defensie beschouwt het VP 

als vertegenwoordiger van alle veteranen.  

7.8. Veteraneninstituut 

De SVBZO heeft regelmatig contact met het Veteraneninstituut, bijvoorbeeld voor het (tegen 

betaling !) verzorgen van schriftelijke uitnodigingen aan veteranen voor bepaalde activiteiten, 

en voor de coördinatie van veteraan-in-de-klas-activiteiten. 

De rol van het Veteraneninstituut is onlangs geëvalueerd. Zes separaat werkende 

organisaties voor veteranen (Veteraneninstituut, stichting de Basis ((de aanbieder van onder 

meer maatschappelijk werk voor veteranen)), de afdeling Zorgcoördinatie van APG, het 

programmabureau van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen, de coördinatie nuldelijns-

ondersteuning van het Veteranenplatform en de stichting Nederlandse Veteranendag) zijn 

per 1 januari 2021 samengevoegd tot het Nederlands Veteraneninstituut. Door deze 

samenvoeging wordt alle kennis, kracht en kunde op het gebied van veteranenzaken 

gebundeld en ontstaat één loket voor veteranen en de samenleving.  
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8. Financiële verantwoording 

8.1. Defensie  

Defensie staat op het standpunt dat veteranenontmoetingscentra niet financieel door 

Defensie worden gesteund, omdat Defensie dit een maatschappelijk, lees gemeentelijke 

verantwoordelijkheid vindt. Om deze reden heeft de SVBZO zich gericht op andere 

duurzame bronnen voor financiering. 

8.2. Gemeentelijke subsidies  

De SVBZO prijst zich gelukkig dat een aantal gemeentes in Zuidoost Brabant, waaronder 

Eindhoven, Helmond en enkele andere kleine gemeentes (Veldhoven, Bladel, Nuenen, 

Deurne en Heeze-Leende) de verantwoordelijkheid voor veteranen op zich hebben genomen 

door subsidies aan de SVBZO te verstrekken. Met name het ter beschikking stellen van het 

veteraneninloophuis door de gemeente Eindhoven is van essentieel belang. 

Sommige andere gemeenten geven er de voorkeur aan om de veteranen uit eigen gemeente 

te steunen voor lokale activiteiten, wat door de SVBZO natuurlijk wordt gerespecteerd. In de 

praktijk blijkt echter dat lokale activiteiten niet altijd duurzaam blijken, reden voor de SVBZO 

om contact te blijven houden met deze gemeentes en te blijven werken aan onze 

naamsbekendheid. 

8.3. V-Fonds  

Afgelopen jaren werd ook door het Nationaal Fonds voor Vrede, Veiligheid en Veteranenzorg 

(V-Fonds) subsidies verstrekt aan veteranenontmoetingscentra. Voor zover nu bekend stopt 

het V-Fonds per 1 jan 2021 met het geven van deze subsidies (€1500 per kwartaal voor 

SVBZO). 

8.4. Overige inkomstenbronnen 

Andere, relatief geringe inkomsten voor de SVBZO zijn donaties en verhuur van de Treffer. 

8.5. Balans, Jaarrekening 2020 en Begroting 2021 en 2022 

Zie bijlagen 
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9. Bestuur, Raad van Advies en Vrijwilligers 

9.1. Bestuur 
 

9.1.1. In 2020 bestond het bestuur uit de volgende personen:  

Voorzitter   Huub Vleeshouwers (Coördinator Nuldelijns ondersteuning SVBZO) 

Vicevoorzitter  Vacature (Vertegenwoordiger van de SVBZO in het VOC overleg) 

Secretaris  Andre Leurs 

Penningmeester  Peter de Vrees (tot sept 2020) 

Bestuurslid   Eric Nettekoven (Activiteiten coördinator) 

Bestuurslid   Jo Kremer (Coördinator scholenproject) 

Bestuurslid  Andre van Willigen (Coördinator Treffer) 

Bestuurslid  Vacature (Coördinator PR) 

Het Bestuur komt maandelijks bij elkaar en indien nodig vaker. 

Het bestuur streeft er naar om de ontstane vacatures in 2021 te vullen. 

9.1.2. In september heeft erevoorzitter SVBZO Roy 

Meelhuysen namens het Bestuur en de Raad van 

Advies Peter de Vrees de titel 'Erelid van Verdienste' 

toegekend als waardering voor de wijze waarop 

Peter gedurende ruim acht jaar de functie van 

penningmeester heeft vervuld. Mede dankzij zijn 

inzet, visie en betrokkenheid staat de SVBZO er in 

financieel opzicht uitstekend voor. 

9.2. Raad van Advies 

De Raad van Advies (RvA) werd in 2020 gevormd 

door: 

Voorzitter  Generaal-majoor b.d. Harm de Jonge 

Secretaris   Kolonel b.d. drs. Rob Sondag 

Leden   Drs. Hans Martin Don 

        Caecilia Johanna van Peski, MSC 

De RvA en het Bestuur van de SVBZO zijn in 2020 tweemaal bijeen geweest. De RvA blijft 

zoeken naar nieuwe kandidaten. 

9.3. De Vrijwilligers 

‘Vrijwilligers zijn het ‘cement’ van een organisatie zoals de SVBZO’’ 

Gelukkig zijn er zo’n 20 personen die zich met de Stichting verbonden voelen. Een tiental 

vervult de rol van gastvrouw of gastheer. Daarnaast kan er op een aantal personen een 

beroep worden gedaan om bijvoorbeeld te assisteren bij evenementen. Door het houden van 

‘vrijwilligers bijeenkomsten’ wordt het contact met de werkvloer gaande gehouden en weet 

het bestuur wat er bij de vrijwilligers leeft. 

Vrijwilligers wordt scholing aangeboden zoals EHBO, BHV en Sociale Hygiëne en HACCP. 

Een aantal is opgeleid als nuldelijns-ondersteuner. 

De Stichting is voortdurend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. 
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10. Conclusie en vooruitblik naar 2021 

10.1. Conclusie 

Vanwege het corona-virus konden diverse activiteiten voor veteranen in 2020 niet of met 

gelimiteerde bezoekersaantallen doorgaan. Ook het bezoek aan de Treffer was logischerwijs 

aanzienlijk lager, evenals het aantal lessen van veteranen op scholen in de regio Eindhoven. 

Desondanks kunnen we, terugkijkend op het jaar 2020, concluderen dat onze 

maatschappelijke aanwezigheid wordt gewaardeerd door zowel veteranen uit Eindhoven en 

omgeving als de bewoners van buurt ‘De Bergen’. 

10.2. Vooruitblik 2021 

10.2.1. Het Bestuur van de SVBZO gaat voor planning zoveel mogelijk uit van de 

gebruikelijke activiteiten in en om de Treffer, desnoods in aangepaste (digitale) vorm, zoals 

bijvoorbeeld de Nieuwjaarsreceptie, Libanondag, Balkandag, etc. 

Nieuw is het D-Day-weekend van 5 en 6 juni dat de SVBZO in samenwerking met Stichting 

18 Sept gaat organiseren. 

Op 24 oktober zal de Regionale Ontmoetings Dag (ROD) in Helmond plaatsvinden. 

10.2.2. In 2021 is de SVBZO betrokken bij twee nieuwe projecten:  

• Ondersteuning van de schaapskooi Oirschot t.b.v. een veteraan die met steun van 
Defensie en de SVBZO schapen gaat hoeden op de Oirschotse Hei; 

• SVBZO ondersteunt de aanvraag van het Comité Indisch Herdenkingsmonument 
Eindhoven om een Indisch gedenkteken te realiseren in Eindhoven t.b.v. de Indische 
en Molukse gemeenschap. 

 

10.2.3. Vanwege de langdurige vacatures in het Bestuur en de daarmee samenhangende 

beperkte capaciteit is het niet mogelijk om meer initiatieven te ontplooien zoals aangegeven 

in het Beleidsplan 2017-2027.  

10.2.4. Het Bestuur blijft ook in 2021 op zoek naar vrijwilligers, naar nieuwe bestuursleden 

en leden voor de RvA. 

10.3. Toekomst 

De veteranengemeenschap verjongt en neemt in omvang af. De jongere, en zeker de actief 

dienende, veteraan, lijkt zich niet altijd veteraan te voelen. Ook de maatschappelijke tendens 

van verdergaande individualisering is merkbaar in de veteranenpopulatie. De jongere 

veteranen zijn opgegroeid met internet en smartphone. Sociale media zijn een belangrijke 

levensbehoefte geworden om snel ervaringen te delen en meningen te uiten. Zo helpen 

sociale media om virtuele veteranengemeenschappen te bouwen en op die manier steun te 

bieden, bijv. de apps ‘Unit Victor’ en ‘Na de Missie’. Dit is en zal op termijn van invloed 

blijven op de bezoekersaantallen in de Treffer en bij de door de SVBZO georganiseerde 

activiteiten. 

 

De SVBZO gaat 2021 met goede moed en vol vertrouwen tegemoet. 
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VETERANEN 

Onze missie 
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Bijlage A 

Balans SVBZO 2020     

     

ACTIVA  2019  2020 

Contanten     

Betaalrekening postbank G1 NL53 INGB 0001965062   € 8.219,63    € 19.295,45  

Bankspaarrekening NL53 INGB 0001965062   € 33.731,31    € 43.742,51  

Betaalrekening postbank G2 NL15 INGB 0006872297   € 78,28    € 1.326,03  

Waarborgsom pand (via gem Eindhoven) € 2600   € -    € -  

Bestemmingsreserve huisvesting € 25000,00   € -    € -  

Totale ACTIVA   € 42.029,22    € 64.363,99  

     

PASSIVA     

Transport winst- of verlies     

Totale PASSIVA   € 42.029,22    € 64.363,99  

     

Winst (+) verlies (-) van balansrekening     

     

UITGAVEN     

Inkoop levensmiddelen   € 5.098,46    € 2.624,43  

Vaste lasten inloophuis   € 20.952,33    € 21.364,57  

Kantoor computerbenodigdheden   € 2.342,28    € 2.401,53  

Bankkosten en kosten postbank rekening G2- rek   € 700,76    € 622,96  

Aanschaf inventaris & onderhoud Treffer   € 4.821,99    € 2.658,18  

Overige uitgaven - activiteiten   € 21.195,34    € 10.473,34  

Totale UITGAVEN   € 55.111,16    € 40.145,01  

     

INKOMSTEN     

Inkomsten verhuur / diversen - projecten   € 7.006,91    € 1.481,29  

Subsidies   € 44.130,25    € 60.996,75  

Rente bank   € 20,64    € 11,20  

Donaties Giften   € 15,00    € 15,00  

Totale INKOMSTEN   € 51.172,80    € 62.504,24  

     

Winst (-) verlies (+) van winst- en verliesrekening  plus   € 3.938,36   plus   € -22.359,23  
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Bijlage B 

Jaarrekening 2020, begroting 2021 en 2022 

         

 Jaarrekening  Begroting Begroting    Jaarrekening Begroting Begroting 

INKOMSTEN 2020 2021 2022  UITGAVEN 2020 2021 2022 

SVBZO      
SVBZO    

Inkomsten: Diversen  
 €                    -      Uitgaven: Diversen 

projecten  €           1.484,98   €         7.000,00   €         7.000,00  

Inkomsten: Rente  €              11,20   €              50,00   €                1,00   
Reiskosten vrijwilligers  €                      -     €                    -     €                    -    

Bijdragen div 
gemeente incl ROD –  

VI /VOC 
 €       60.996,75   €       55.000,00   €       55.000,00  

 
Reiskosten / werkbezoek  €                      -     €            100,00   €            100,00  

VI-VOC- zie bijlage 
rekeningkaart  

subsidies  
    Uitgaven:  

Representatie + div 
activiteiten 

 €           4.604,48   €         1.200,00   €         5.000,00  

ROD gem Helmond  €                    -     €         7.500,00   €         5.000,00   Uitgaven: Kantoor 
benodigdheden  €              413,38   €            300,00   €            400,00  

Donaties: Bedrijven 
plus organisaties   €              15,00   €            100,00   €              50,00   Uitgaven: diversen + 

drukwerk  €              135,52   €            200,00   €            200,00  

Verhuur: Treffer 
activiteiten plus catering  €         1.481,29   €         7.000,00   €         7.000,00   Uitgaven: Kosten 

betalingsverkeer  €              559,39   €            800,00   €            700,00  

Inkomsten: Diversen  €                    -     €                    -      uitgaven vrijwilligers 
inc opleiding   €           1.745,02   €         1.500,00   €         1.500,00  

Inkomsten: projecten & 
activiteiten  

 €                    -     €                    -     €                    -     totaal uitgaven 
algemeen  €           8.942,77    

         

     Exploitaitiekosten: Huur 
 €         12.108,48   €       12.000,00   €       12.000,00  

ROD  Zie apparte 
begroting  

ROD  Zie 
apparte 
begroting  

ROD  Zie 
apparte 
begroting  

ROD  Zie 
apparte 
begroting  

 Exploitaitiekosten: 
Energie  €           5.072,61   €         6.500,00   €         6.500,00  

     gem bel /  
zuiveringsheffing  €           1.699,81   €         1.700,00   €         1.700,00  

     
Exploitaitiekosten: Water  €              132,87   €            300,00   €            300,00  

      Divers schoonmaak / 
onderhoud Treffer  €           1.942,45   €         1.000,00   €         1.500,00  

     
Uitgaven: Verzekering  €              492,84   €            800,00   €            600,00  

     Uitgaven: UPC & cloud & 
onderhoud  

 €           2.248,15   €         2.500,00   €         2.500,00  

     investeringen  
Inventaris en onderhoud 

Treffer 
 €           1.126,27   €         2.000,00   €         2.000,00  

     Uitgaven: Inkoop 
voeding incl catering 

verhuur 
 €           2.121,82   €         5.000,00   €         5.000,00  

     totaal uitgaven 
inloophuis  €         26.945,30    



Jaarverslag SVBZO 2020  30 Maart 2021 
__________________________________________________________________________ 

 

23       

         

     ROD  Zie apparte 
begroting     

     
kosten ROD  €           4.109,46   €       12.500,00   €       12.500,00  

correctie boekhouding 
2020  €                    -       correctie boekhouding 

2020  €              147,48    

INKOMSTEN  €       62.504,24   €       69.650,00   €       67.051,00   
 UITGAVEN   €         40.145,01   €       55.400,00   €       59.500,00  

 
 €       22.359,23         

 

 


