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Voor u ligt de vierde nieuwsbrief (de 2e van 2020). Het bestuur heeft gemeend
in deze bizarre tijd om wat extra aandacht te geven m.b.t. de geplande activiteiten van 2020, waarvan er nu al veel zijn afgelast door het Corona virus.
Allereerst hopen we natuurlijk dat u allen, inclusief al uw dierbaren, gezond deze
periode zult doorkomen en dat over niet al te lange tijd het leven weer wat makkelijker wordt.

Houdt u intussen goed aan de richtlijnen van het RIVM en de regering.

De Nationale Veteranen dag is dit jaar om zeer begrijpelijke redenen afgelast,
maar we hopen er in 2021 wel bij te kunnen zijn met een zo groot mogelijk detachement Vrienden Rode Baretten. Daarvoor is het nodig dat onze statuten een
kleine wijziging ondergaan zodat wij door het Veteranen Platform officieel als lid
kunnen worden verwelkomd. Daartoe zal er aan de eenheidscommandanten en
verenigingen van de Luchtmobiele Brigade een tekstvoorstel worden aangeboden.
Ook op de site zal dit voorstel worden gepresenteerd, zodat u er ook op kunt
reageren.
In november van dit jaar zal in de algemene ledenvergadering dit dan formeel
worden bekrachtigd.
Ik hoop u in 2022, of eerder, te kunnen ontmoeten. Intussen blijf gezond en pas
op uzelf.
Ton Hover
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DE ALV EN HET WIJZIGEN VAN DE STATUTEN
Geachte (oud) Rode Baretten,

Op verzoek van Commandant 11e Luchtmobiele Brigade (AASLT) “7 December” is op 16 maart 2017 de
Vereniging Vrienden van de Rode Baret (VRB) opgericht, middels een notariële akte.
De vereniging staat ingeschreven bij de KvK onder nr: 68317379 en heeft tot doel het uitdragen van
het “esprit de corps” van de rode baret, het organiseren van brigade brede reünies en het ondersteunen van alle activiteiten met een herdenkings- dan wel reünie karakter, georganiseerd op brigade niveau, dan wel geïnitieerd door de brigade.
In 2017 is, op zeer succesvolle wijze, ter gelegenheid van de 25 ste verjaardag van de 11 Luchtmobiele
brigade een grote brigade brede reünie georganiseerd in Schaarsbergen.
Daarnaast doen we ons best om, waar mogelijk, Rode Baretten, zichtbaar te laten zijn. De intentie voor
2020 was om op 27 juni deel te nemen aan de Nederlandse Veteranendag (NLVD) met een detachement Rode Baretten, die niet al gelieerd zijn aan een regimentsvereniging. In overleg met de regimentstraditieverenigingen is hierover contact geweest en zij hebben hiermee ingestemd.
Voor deze deelname aan de NLVD, onder de hoede van het Veteranen Platform(VP) hebben we voor
2020 ontheffing gekregen. Deze ontheffing was nodig, omdat onze statuten niet voldoen aan de voorwaarden, zoals gesteld door het VP. Op dit moment staan we ingeschreven als buitenlid.

Onze planning was erop gericht om begin juni 2020, op onze ALV, toestemming van de leden te krijgen
voor een wijziging van de statuten. Na accordering van de leden konden we de notaris vragen e.e.a. aan
te passen. Met de aangepaste statuten voldoen we aan de eisen van het VP, kunnen we ons inschrijven
en zijn we in staat de komende jaren deel te nemen aan de NLVD en tevens onze vereniging een steviger basis te geven, ook met het oog op de 2e brigade brede reünie op 19 of 20 mei 2022.
De huidige omstandigheden laten het echter niet toe om een ALV uit te roepen, een volgende ALV bijeenroepen in het najaar blijft ook een onzekere zaak.
BELANGRIJK
Derhalve willen we jullie vragen om in te stemmen met de voorgestelde aanpassingen. Dit is een praktische benadering en enigszins onorthodox, aangezien alleen tijdens een ALV er gestemd kan worden
over een wijziging van statuten.
Daarna zal, op basis van alle input, een wijzigingsvoorstel voorgelegd worden aan de notaris.
Via de site (https://www.vriendenrodebaret.nl/reglementen) kan je de statuten bekijken.
Hieronder vindt u de aangepaste tekst m.b.t. artikel 2. Intentie is om aan deze tekst toe te voegen: onder artikel 2, lid c, (nieuw) punt iv. De overige artikelen blijven gelijk.
Zich in te zetten voor erkenning en waardering voor haar veteranen of de relaties van die veteranen.
Dit gebeurt o.a. door regelmatig nieuwsbrieven te versturen waarin ook veteranenzaken aan bod komen. Ook biedt de vereniging de leden de ruimte om actief (veteranen)zaken aan te dragen. Tevens
wordt zorg gedragen door de vereniging voor kameraadschappelijke ondersteuning in het algemeen en
ondersteuning van het verwerkingsproces van de leden in het bijzonder, onder meer door inzet van
(met steun van Defensie) opgeleide veteranen helpers en door het ontplooien van diverse saamhorigheidsactiviteiten.
Deze toevoeging is m.n. relevant voor een succesvolle inschrijving bij het VP. Graag instemming met dit
tekst voorstel, door op de site (onderstaande link) te stemmen met akkoord / niet akkoord
(https://www.vriendenrodebaret.nl/laatste-nieuws )
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AFGELAST OF UITGESTELD?
NEDERLANDSE VETERANENDAG.
Zoals de voorzitter in zijn voorwoord en ook het vorige artikel aangeeft, hadden we dit jaar, tijdens de Nederlandse
Veteranendag (NLVD), met een detachement Vrienden
Rode Baret willen meelopen in het defilé. Helaas heeft het
COVID 19 virus roet in het eten gegooid en heeft de NLVD
organisatie deze, voor de Nederlandse Veteranen zo belangrijke dag, in de huidige opzet afgelast! Op 15 april is er,
intern het NLVD comité, overleg geweest voor een mogelijk
alternatieve en sobere Veteranendag, maar de uitkomst
daarvan is nog niet bekend. Zodra dat het geval is zal dit
via de geëigende kanalen mee worden gedeeld.

Voor de leden die zich al hadden opgegeven om deel te nemen aan het defilé, hopen we dat ze er volgend jaar weer bij
kunnen zijn en voor de leden die interesse hebben, geef je
tegen die tijd op. Voor alle deelnemers geldt dat je een sweater van de VRB krijgt, zodat we eenheid van tenue hebben.

HERDENKING MARKET GARDEN.
Op zaterdag 19 september 2020 staat de Airborne Luchtlandingen en Herdenking en Nederland 75 jaar vrijheid op de
agenda.

Tijdens de airborne luchtlandingen en herdenking, herdenken we de dappere strijders die 76 jaar geleden, in en rondom Arnhem, voor onze vrijheid vochten. We herdenken de gebeurtenissen en slachtoffers bij het Airborne monument op
de Ginkelse Heide. Op deze dag staan we stil bij hoe waardevol onze vrede en veiligheid is.
De luchtlandingen op grote schaal zijn gecanceld,
maar zullen mogelijk (heel) kleinschalig plaatsvinden. Men wil geen grote stroom toeschouwers
op de Ginkelse Heide toelaten. Hoe het er verder
uit gaat zien is nog onduidelijk. Na 1 juni zal hier,
door de gemeente Ede en de organisatie, een
besluit over worden genomen.
Dit evenement wordt jaarlijks door de 11e Luchtmobiele Brigade ondersteund en worden “oud”
Rode Baretten uitgenodigd deze dag bij te wonen. Voor dit jaar is dit alles onzeker en wachten
we dus af.
De uitkomst laten we jullie ook weer z.s.m. via
Facebook en de site weten.
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INVICTUS GAMES.
Helaas heeft ook de organisatie van de Invictus Games de
spelen moeten uitstellen. Onveilig en onverantwoord voor
spelers, begeleiders, vrijwilligers en bezoekers. Vanuit de VRB
waren er een aantal individuele leden die de Invictus Games
op persoonlijke titel zouden ondersteunen. Op dit moment is het voornemen van de organisatie om de games uit te
stellen naar de maand mei/juni 2021. Meer hierover vind je op de site van de Invictus Games.

https://invictusgames2020.com/news/de-invictus-games-den-haag-2020-uitgesteld/

2E BRIGADE BREDE REÜNIE IN 2022.
Het draaiboek van 2017 is uit de kast gehaald en opgepoetst voor gebruik in 2022.
De eerste aanzet om een aantal evenementen organisaties te benaderen, om inschrijving en betaling via de site mogelijk te maken, is gedaan en ook de eerste gesprekken
met C-11 Luchtmobiele Brigade hebben
plaatsgevonden. Van hem kwam ook het idee
om de reünie samen te laten vallen met de
brigadesportdag, een geweldige manier om
op een andere wijze invulling aan deze dag te
geven. Wij zullen bekijken wat haalbaar is en
zodra er meer duidelijk is zullen we dit naar
jullie communiceren. De datum staat daarom
nog steeds niet vast en houden we het voorlopig nog op 19 of 20 mei 2022. Blokkeer vast beide dagen in je agenda, dan ben je er in ieder geval bij.

LET OP ELKAAR EN BLIJF GEZOND

