
Informatie gemeentelijke 
ondersteuning bij  
Lokale Veteranendag 2015  

 
1. Tentoonstelling ‘Veteranen. Ingezet in dienst van de 
Vrede.‘  
Deze tentoonstelling geeft in tekst en beeld informatie over 
veteranen, hun missies en eigen ervaringen. De tentoonstelling 
bestaat uit een tweetal panelen en vergt slechts 5 à 6 strekkende meter,  
plus een stopcontact.  
 
De tentoonstelling kost € 199,65 incl. btw. Daarvoor wordt de tentoonstelling geplaatst en 
afgebouwd door een deskundig bedrijf. De plaatsing kan een dag zijn, maar ook langer. De 
tentoonstelling kan overal staan, mits binnen. Zoals in een bibliotheek, gemeentehuis, school 
of cultureel centrum. Gemeenten koppelen de plaatsing vaak aan een eigen 
veteranenactiviteit, al dan niet met een passende openingsbijeenkomst of interactie met 
scholieren. Meer informatie: Koos Sol, sol@veteranendag.nl of 06-53958039.  
 
2. Veteranenconcerten 2015  
In 2015 worden weer veteranenconcerten aangeboden aan gemeenten/regionale verbanden. 
De concerten worden verzorgd door militaire orkesten en hebben een verschillende ‘smaak’. 
Zoals gezellige muziek of een concert met een thematische veteraneninhoud. De concerten 
kunnen het hele jaar door worden uitgevoerd, data in overleg, en zijn gratis. De gemeente 
wordt geacht te zorgen voor passende accommodatie, doorgaans een (theater) zaal met 
250-500 stoelen, podium, technische faciliteiten etc. Ook moet de gemeente zelf andere 
zaken verzorgen, zoals uitnodigingen, publiciteit en catering. Wanneer een gemeente niet 
beschikt over passende accommodatie voor een ‘groot’ orkest, kan ook een kleiner 
ensemble worden aangevraagd. Vanwege het beperkte aantal concerten is tijdige 
reservering gewenst. Meer informatie: Koos Sol, sol@veteranendag.nl of 06-53958039.  
 
3. Het Veteranenpakket:  
In het veteranenpakket zitten 2 vlaggen, 2 spandoeken, 2 banieren, een pdf-poster, het 
veteranenboek en tien witte anjers. Dit materiaal kan worden benut voor de aankleding van 
een ontvangstruimte of, zoals met de poster, het bekend stellen de eigen veteranenactiviteit. 
Daarnaast is het boek “Oorlogen en Vredesmissies” bijgesloten, een standaardwerk met 
informatie over missies, veteranen en hun verhalen. Verder zijn tien (kunst) witte anjers 
bijgesloten met informatie daarover en bedoeld om waardering te laten zien voor veteranen. 
Dit pakket kost € 25,- incl. btw. en kan worden besteld via info@veteranendag.nl  
 
4. Vrijwilligers  
Vrijwilligers van het Veteraneninstituut kunnen aanwezig zijn met materiaal en uw 
veteranendag ondersteunen. Dat kan vanaf één statafel tot met een professionele stand. 
Aanwezigheid is op basis van beschikbaarheid en kan dus afgewezen worden. Aanvragen 
kan via gemeenten@veteraneninstituut.nl. Dit is niet mogelijk indien u uw lokale 
veteranendag organiseert tegelijkertijd met de Nederlandse Veteranendag.   
 
5. Veteranen in de klas  
In de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het middelbaar onderwijs 
kunnen veteranen in de klas vertellen over hun ervaringen. Een ontmoeting tussen leerlingen 
en een veteraan is vaak een vorm van 'levende geschiedenis'. Bijvoorbeeld wanneer een 
veteraan uit Nl- Indië of Nieuw-Guinea op bezoek komt. Of iemand was ingezet in Libanon. 
Maar de les kan ook gaan over meer recente missies, zoals Bosnië of Afghanistan. U kunt 
deze gastsprekers kosteloos aanvragen via educatie@veteraneninstituut.nl  
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6. Streaming programma Nederlandse Veteranendag Den Haag  
Het programma van de Nederlandse Veteranendag in Den Haag op 27 juni 2015 wordt 
aangeboden op internet. Zo kan een gemeente met haar veteranen bijvoorbeeld het 
openingsprogramma in de Ridderzaal zien. Het gebruik daarvan is gratis. Meer informatie: 
Koos Sol, sol@veteranendag.nl of 06-53958039.  
 
7. Adressen veteranen  
Het gemeentebestuur kan ieder jaar bij het Veteraneninstituut de contactgegevens opvragen 
van haar eigen veteranen voor het versturen van de uitnodiging. Dit adressenbestand is 
kosteloos, stuur hiervoor een email naar gemeenten@veteraneninstituut.nl  
 
8. Sprekers en bouwstenen voor speeches  
Een gemeente kan tijdens de eigen veteranenactiviteit een speciaal thema of missie 
belichten. Via de Nederlandse Veteranendag en/of het Veteraneninstituut kan dan voor een 
deskundige inleider worden gezorgd. Aanvragen bij info@veteranendag.nl en/of 
www.veteraneninstituut.nl. Dit is niet mogelijk indien u uw lokale veteranendag organiseert 
tegelijkertijd met de Nederlandse Veteranendag. 
 
9. Advies  
Deskundigen van het Veteraneninstituut en de Stichting Nederlandse Veteranendag kunnen 
meedenken en advies geven over de plannen voor een eigen veteranenactiviteit. Het advies 
kan gaan over opzet, aanpak, organisatie en inhoud van een gemeentelijke/regionale 
veteranenactiviteit en is kosteloos.  
 
10. Informatie  
Algemene informatie over de Nederlandse Veteranendag en het Veteraneninstituut: 

www.veteranendag.nl en www.veteraneninstituut.nl. 

 


