Mededeling 002/2012

Geachte leden en bezoekers van onze FLO-recepties,
Het jaar nadert zijn einde en we willen toch even terugblikken op het afgelopen
jaar en vooruitkijken naar het aankomende jaar.
We zijn per 1 januari 2012 zoals u ongetwijfeld heeft gelezen officieel
aangesloten bij de FOVAM. De FOVAM is een nog relatief jonge organisatie die
momenteel bestaat uit verschillende onderafdelingen waarvan onze FLOcommissie er één is. De aansluiting bij die organisatie heeft er voor gezorgd dat
we nu ook op een wat breder vlak opereren. Gelukkig is er één ding hetzelfde
gebleven - we zijn nog steeds dezelfde commissie en we hebben nog steeds
dezelfde doelstelling : “Het contact tussen actief dienende en ex-actieve
personeelsleden van de Marine Verbindingsdienst te onderhouden en te
bevorderen”
Om dat doel te bereiken organiseren wij trouw 2x per jaar de FLOrecepties/Reünies. Die FLO-recepties waren weer goed bezocht dit jaar. En
wederom waren er veel jonge leden die de weg naar de recepties wisten te
vinden. Iets waar wij ons ook hard voor maken en waarvoor ons bestuur ook
actief promoot op de Verbindingsschool. Het contact tussen de jeugd en de
oudere leden is goed voor de onderlinge sfeer en benadrukt nog maar eens onze
doelstelling.
Ook in de toekomst zullen we deze bijeenkomsten blijven organiseren want het is
in onze ogen bijzonder belangrijk dat de saamhorigheid binnen de huidige Marine
Verbindingsdienst, en de betrokkenheid van onze oud-collega's bij de
verbindingsdienst, behouden blijft.
Op 16 mei 2013 zullen we weer een wat grotere FLO-receptie/Reünie
organiseren waar we niet alleen afscheid nemen van hen die de dienst verlaten
maar waar we ook de inwendige mens niet zullen vergeten. Bovendien zullen we
ook nog een herinneringsgeschenk uitdelen aan alle deelnemers die zich middels
het inschrijfformulier hebben opgegeven en vooraf hebben betaald.
Er zijn dit jaar binnen de commissie wat wijzigingen gekomen. Onze voorzitter
Dave Venema legde dit jaar zijn functie neer en gaf zijn taak over aan Jaap
Kuijt. En ook onze webmaster Henk Govers heeft zijn taken overgedragen aan
Patrick Bliekendaal.

Patrick gaat proberen om onze website nog wat aantrekkelijker te maken en
heeft daarvoor ook al wat ideeën gelanceerd. In de loop van het volgend jaar zal
deze vernieuwde website online gaan.
2012 was ook een jaar waarin we afscheid hebben moeten nemen van (ex)collegae
die ons zijn ontvallen. En er zijn ook weer een aantal collegae die door ziekte
werden getroffen. Zodra we dit horen proberen we u ook hierover te informeren
omdat we weten dat dit door u ook gewaardeerd wordt. Evenzo wordt het door
de betrokken collegae en hun families of nabestaanden bijzonder gewaardeerd
dat er vanuit de Verbindingsdienst (rouw)kaarten worden verzonden om blijk te
geven van uw medeleven.
Over 2 collega’s heb ik weer nieuws wat ik u in deze dagen waarin we vooral ook
denken aan anderen niet wil onthouden. SMJRODVB Wil Laumen is onlangs
geopereerd aan zijn hart en hij heeft een aantal omleidingen gekregen. Het gaat
nu naar omstandigheden goed met hem. SGTODVB Mark Berendse is geopereerd
aan een nekhernia en hij is nu thuis aan het revalideren. De adressen van deze
beide collega’s vindt u onder aan deze mail.
Rest mij nog om u en de uwen, waar ter wereld u ook bent, namens het voltallig
bestuur van de FLO-commissie hele prettige kerstdagen en een voorspoedig,
gelukkig maar vooral gezond 2013 toe te wensen.
Met vriendelijke groet,
Ad Kreukniet
Secretaris FLO-commissie Marine Verbindingsdienst

