Mededeling 001/2016

Geachte leden en bezoekers van onze FLO recepties,

In de kerstwens van 2015 hebben wij aangekondigd dat er wat bestuurlijke
veranderingen zaten aan te komen voor de FLO-Commissie. Die zal ik hierbij nader
verklaren.
In 2012 zijn wij aangesloten bij de (destijds FOVM) FOVAM. Dit hebben wij gedaan
omdat wij als vereniging in aanmerking wilden komen voor Reuniefaciliteiten van
Defensie. Daarvoor hadden we Notarieel bekrachtigde statuten nodig en omdat dat
een dure kwestie zou worden zijn we toen op advies van Defensie als onderafdeling
aangesloten bij de FOVM. De uitgangspunten van de FOVM verschilden niet zo veel
van die van ons. Zij organiseerden net als wij bijeenkomsten/Reünies en onderhielden
zo de contacten tussen de actieve leden en de ex-actieven (net als die van ons).
Ondertussen is de nu FOVAM uitgegroeid tot een veel grotere organisatie en zijn ze
aangesloten bij het Veteranen Platform. Daaruit volgen ook verplichtingen voor de
aangesloten verenigingen.
Op onze FLO-recepties/Reünies is gebleken dat onze leden niet of nauwelijks feeling
hadden/hebben met de uitgangspunten/ideëen/voornemens van de FOVAM. Men
wil eigenlijk gewoon doorgaan zoals het nu is. Bijeenkomsten/Reünies waar men
de (ex-)collegae weer eens ziet, genieten kan van een drankje en een hapje en weer
kan bijpraten.
Dat onze recepties nog steeds in een behoefte voorzien blijkt wel uit de aantallen
leden die elke keer weer de moeite nemen om deel te nemen. En wij zijn ook zeker
niet voornemens om daarmee te stoppen.
Wij hebben daarom eind vorig jaar in een bestuursvergadering besloten om UIT de
FOVAM te stappen en als zelfstandige vereniging door te gaan. Daar hadden we
statuten en een huishoudelijk regelement voor nodig en wij zijn nu zo ver dat we
volgende week een afspraak hebben bij een Notaris om die door ons opgestelde
statuten door te nemen.
Voor de regeling Reuniefaciliteiten hebben wij de ledenlijst nodig zoals ik die al jaren
bijhoudt. Daarin zitten hiaten ! geboortedatums die ontbreken en/of incomplete
datums in- uit- dienst. Ik heb u al een aantal malen gevraagd om uw gegevens op te
geven en ik doe dit nu weer.
Als u nog nooit een leden formulier heeft ingevuld of u vermoedt dat uw data
incompleet zijn neemt u dan even de moeite om uw gegevens door te geven. Voor u

niet zoveel werk en voor ons betekent een complete lijst dat we sterk staan bij
het aanvragen van de Reuniefaciliteiten zodat we onze bijeenkomsten doorgang
kunnen laten vinden op de manier zoals we dat al zovele jaren doen. Maar dan wel als
een trotse, sterke en bovenal zelfstandige vereniging.
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