
Algemeen 
 Hoewel geen wettelijke taak van gemeenten, is het commitment van het bestuur een 

voorwaarde, ook de borging van het evenement in de begroting. 
 Lokale veteranenverenigingen of comités betrekken bij de organisatie is altijd handig, 

echter draag het evenement niet geheel over aan een dergelijke partij. De kans dat 
het dan alleen een reünie voor veteranen wordt is groot.   

 Een lokale veteranendag is idealiter een dag waarop het bestuur en de medeburgers 
van dichtbij erkenning en waardering tonen voor “hun” veteranen. Dus zij zijn voor 
het bestuur ook een doelgroep, naast de veteranen. Beide categorieën zijn 
nodig. Inhoudelijk is dat geheel iets anders dan een reünie.  

 Jonge veteranen wel trachten te betrekken, maar ook realistisch zijn als dat weinig 
resultaat oplevert. Dit is een algemeen bekend fenomeen.  

 
Voorbereiding 

 Betrek veteranen bij het programma, bijvoorbeeld door middel van een 
klankbordgroep. 

 Stuur een veteraan naar een locatie die u evt wil gebruiken, om te onderhandelen 
over de prijs van bijv toegang, zaalhuur of catering. 

 Zoek uit waar de behoefte van veteranen ligt.  Klik hier voor het onderzoek 
kerngegevens veteranen. 

 U kunt ook buiten uw lokale veteranendag om dingen voor veteranen organiseren. 
Denk dan aan veteranencafé’s, deelname aan herdenkingen, een veteranendiner, 
een kerkdienst, een Battlefieldtour, uitnodigen op scholen, een aantal stoelen ter 
beschikking stellen bij bestaande activiteiten, etc. Als er meerdere momenten in het 
jaar zijn waarop veteranen iets van u horen en elkaar zien, zullen ze zich meer 
betrokken gaan voelen, bij elkaar en bij uw organisatie. U kunt hen op dergelijke 
bijeenkomsten benaderen met de vraag waar hun behoeftes liggen en ook of ze iets 
willen betekenen in uw lokale organisatie. 

 Combineer krachten. Als u een kleine gemeente vertegenwoordigt, of weinig budget 
ter beschikking heeft kunt u samenwerken met omliggende gemeentes, of 
bijvoorbeeld per toerbeurt in een andere gemeente iets organiseren. Steun van de 
Commissaris van de Koning is een versterkende factor.  

 Zoek samenwerking met het (lokale) bedrijfsleven. Zij willen soms sponsoren, of iets 
betekenen op de dag. In sommige bedrijven werken veel veteranen.  

 In de gegevens die u van het Veteraneninstituut ontvangt kunt u de leeftijd van uw 
genodigden zien. Dat kan u helpen om keuzes te maken in uw programma. 

 
Planning 

 De zaterdagmiddag lijkt de meeste voorkeur te hebben, zodat ook jonge veteranen 
met hun gezin kunnen komen.  

 Het geniet in de meeste gevallen de voorkeur om uw dag niet tegelijk met de 
Nederlandse Veteranendag (laatste zaterdag van juni) te organiseren, omdat veel 
veteranen daarheen willen. U kunt die dag wel aan uw veteranen denken door ze 
een fijne dag te wensen, of misschien zelfs wel vervoer te faciliteren. Als u op dat 
moment laat weten dat u aan hen denkt zullen ze wellicht eerder willen helpen in de 
organisatie van uw lokale dag. 

https://www.veteraneninstituut.nl/wp-content/uploads/2017/09/Kerngegevens-veteranen-2017.pdf
https://www.veteraneninstituut.nl/wp-content/uploads/2017/09/Kerngegevens-veteranen-2017.pdf


 Kies een vaste datum, zodat iedereen weet dat het elk jaar op die dag veteranendag 
is. Dat biedt voor de borging (ook van de financiering) binnen uw gemeente ook 
voordelen. 

 Vaak kunnen actieve militairen een vrije dag krijgen om hun veteranendag te 
bezoeken, maar dit zal niet altijd het geval zijn. 

 
Programma 

 Zoek een boeiende spreker, waarmee u van tevoren afspraken maakt over maximale 
tijdsduur en het onderwerp. Maak indien mogelijk van tevoren kennis met de spreker 
en laat van tevoren de tekst inleveren, zodat u kunt bijsturen indien nodig. Met 
sprekers van Stichting Hulphond zijn goede ervaringen. 

 Organiseer ontmoetingen. Denk aan veteranen van dezelfde missies (naambordjes), 
of juist jong en oud gecombineerd. Of veteranen met burgers/bestuurders. 

 Kies wat bij uw doelgroep past. Dat kan heel kleinschalig zijn, maar u kunt ook groots 
uitpakken.  

 Soms is een combinatie van een programma voor oudere veteranen en een 
programma voor jonge veteranen een goed idee. Uiteraard zijn ze beiden op beide 
programmadelen welkom. 

 Voor de catering heeft u mogelijk de volgende opties: 
o U kunt proberen een veldkeuken te krijgen. Stichting 43 Bevocie organiseert 

en/of ondersteunt evenementen ten behoeve van militaire eenheden, 
veteranenverenigingen en goede doelen. Zij koken voor een zeer bescheiden 
bedrag per persoon. 

o Vraag of u gebruik mag maken van de keuken van bijvoorbeeld een 
zorginstelling. In sommige gemeenten koken veteranen zelf daarin een 
blauwe hap. 

o Soms wil de plaatselijke bakker of supermarkt wel (een deel van) de maaltijd 
sponsoren. Zeker in kleinere plaatsen lukt dit vaak. 

 Hoewel het maatschappelijke karakter hierbij wat verloren dreigt te gaan, kunt u 
overwegen om ergens naartoe te gaan. Voor vervoer zijn er regelmatig regionale 
vervoersbedrijven te vinden die een bus willen sponsoren. Op sommige locaties 
krijgen veteranen korting op vertoon van hun veteranenpas. Locaties waar goede 
ervaringen mee zijn (maar er zijn er met een beetje creatief denkwerk natuurlijk nog 
heel veel meer te verzinnen): 

o Kamp Vught 
o Nationaal Militair Museum Soesterberg 
o Vliegbasis Volkel 

 Muziek wordt eigenlijk altijd gewaardeerd, hoewel de keuze afhankelijk van de 
leeftijd van de aanwezigen uitdagend kan zijn. 

 Maak een groepsfoto gedurende de dag, welke u na afloop toestuurt. 

 U kunt een tentoonstelling regelen. Deze kunt u ook door de veteranen zelf laten 
maken, door hen te vragen hun mooiste/dierbaarste foto mee te nemen, met een 
kaartje erbij (dat u evt al met de uitnodiging meestuurt) over wat we zien op de foto, 
naam en missie. 

 Vraag tijdens de bijeenkomst wat mensen ervan vinden. In één gemeente liep de 
burgemeester gedurende de dag met een microfoon door het publiek en stelde de 
aanwezigen leuke vragen.  



 Vraag veteranen een herinnering (voorwerp) mee te brengen en maak een 
herinneringstafel.  

 Sommige gemeenten hebben een lokale veteranenspeld, of laten als herinnering aan 
de dag een coin (munt) maken. 

 
Maatschappelijke betrokkenheid 

 Een lokaal rijdend defilé zorgt ervoor dat de burgers in de gemeente ook iets 
meekrijgen van de dag. Zeker als u hier bijvoorbeeld kinderen in laat meerijden. U 
kunt hiervoor evt contact leggen met ‘keep them rolling’ of re-enactment groepen, 
zoals bijv Santa Fe. 

 Betrek het onderwijs. Voorbeelden hiervan zijn: 
o In de week van uw veteranendag ‘veteraan in de klas’ organiseren. 
o Kinderen een lied laten maken voor veteranen. 
o Leraren vragen een anjer te dragen in de week van uw veteranendag, of in de 

week van de landelijke veteranendag. 
o Kinderen een oorlogsmonument laten adopteren en daar jaarlijks een 

herdenking/bijeenkomst houden samen met veteranen. Dit kan ook ieder jaar 
een andere school zijn. 

o Kinderen een rol geven op uw veteranendag (toespraak, meehelpen, mee in 
defilé, activiteiten voor kinderen, etc) 

 Activiteiten die ook voor kinderen leuk zijn trekken publiek. U kunt Defensie 
benaderen voor een klimmuur of een springkussen neerzetten, een (simpele) 
stormbaan maken, kinderen laten camoufleren, etc. 

 Met een concert, dat u uitvoerig promoot! (de militaire muziek en de stichting 
Nederlandse Veteranendag helpen u daarbij) kunt u zowel veteranen als burgers 
bereiken. 

 U kunt, als u een militaire eenheid in de buurt heeft, een beëdiging in uw gemeente 
organiseren, bijvoorbeeld op het lokale marktplein. 

 
Financiering 

 Formuleer een visie voor de toekomst (klik hier voor de toekomstvisie van gemeente 
Houten). En maak van veteranendag een vast terugkerend thema, waarmee ook de 
begroting vastgesteld wordt. 

 Zoek samenwerking, met andere gemeenten, met veteranenverenigingen of 
stichtingen en met het bedrijfsleven. Denk ook aan de scouting, Rotary/Lion’s 
club/Oranjevereniging etc. Zij hebben vaak een breed netwerk. 

 Laat ook in de financiering van de dag veteranen meedenken over creatieve 
oplossingen. 

 Kijk of u aan kunt sluiten bij bestaande evenementen, maar waak voor het risico dat 
uw veteranenactiviteit hierdoor ondersneeuwt. Bestaande evenementen bieden wel 
meteen een kans om de maatschappij te betrekken bij het thema. 

 
Communicatie 

 Zorg voor een persoonlijke uitnodiging, die er aantrekkelijker uitziet dan de 
standaard brief. Verstuur deze tijdig.  

 Als er binnen uw gemeente veteranenverenigingen, of café’s zijn, stuur daar dan ook 
een uitnodiging heen. 

https://www.veteraneninstituut.nl/wp-content/uploads/2018/01/Toekomst-visie-Veteranen-Comité-Houten-okt-2017.pdf
https://www.veteraneninstituut.nl/wp-content/uploads/2018/01/Toekomst-visie-Veteranen-Comité-Houten-okt-2017.pdf


 Vraag de veteraan niet om een begeleider mee te nemen, maar praat over een 
introducé. 

 Vergeet weduwen/weduwnaars niet. 

 Denk goed na over de tekst in de uitnodiging. Spreekt deze de doelgroep aan? Praat 
u over een receptie? Een bijeenkomst? Een ontmoeting? 

 Maak gebruik van lokale geschreven pers zoals huis-aan-huisbladen. Daarin kunt u in 
de weken voorafgaand aan het evenement vertellen wat u gaat doen, waarom en 
bijvoorbeeld een interview met een veteraan plaatsen. U kunt hier in de weken 
voorafgaand aan het evenement een terugkerend thema van maken.  

 Vergeet de lokale radio en TV niet. 

 Maak gebruik van social media, en dan met name Facebook en evt Instagram en/of 
Twitter. Als u op facebook een evenement aanmaakt kunnen mensen zien wie er 
gaan en elkaar taggen om elkaar uit te nodigen. 

 Op Facebook kunt u ook lokale verenigingen, bedrijven of organisaties taggen om 
mensen te bereiken en/of oproepen te plaatsen. 

 Bij de uitnodiging kunt u een extra uitnodiging stoppen die een genodigde aan een 
bekende veteraan kan geven. 

 Bij de uitnodiging kunt u ook een enquêteformulier stoppen. Plus de vraag of u de 
gegevens van de veteraan mag bewaren voor latere correspondentie. 

 


