
Eindejaarsbijeenkomst 2020
Van het Veteranenplatform

Vrijdag 18 december 2020, 13.00 – 14.00

Opmerkingen vooraf

Hier het concept programma voor de eindejaarsbijeenkomst van het Veteranen-
platform. Als gevolg van COVID-19 is het niet mogelijk dit op dezelfde wijze te
doen als in het verleden. Het wordt dus een on-line evenement met interactie. Als
“heads-up” hier alvast wat informatie over het programma en het format.

a. De datum van 18 december staat en we beginnen om 1300uur;

b. Het programma duurt maximaal één uur;

c. Meekijken met het eindejaarsprogramma staat open voor alle veteranen via
het VP YouTube kanaal1. Informeer uw leden hier dus over;

d. Tijdens de uitzending kunnen door drie personen per vereniging vragen wor-
den gesteld via een nog te verspreiden link. Zij zullen zich hiertoe via een nog
te verspreiden link moeten registreren;

1https://www.youtube.com/channel/UCGdv7d6DW-y84OeloExxuDg?view_as=subscriber
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1 Welkom Voorzitter VP

2 Toespraak Minister van Defensie

3 Opening Voorzitter VP

4 Governance NLVi

5 Helden op kunstwerken

6 Forum discussie deel 1

Na een introductie met highlights van het nieuwe beleidsplan discussie rondom de
stelling:

Stelling 1: Elke beroepsgroep verdient zijn eigen erkenning en waarde-
ring.

Panel discussie deelnemers

• Discussieleider, generaal-majoor b.d. Ton Tieland;

• Kapitein b.d. Jean Debie, veteraan en voorzitter van de vakbond voor
burger en militair personeel;

• Peter Bercx, veteraan en veel in de media geweest vanwege zijn initi-
atieven voor beschadigde mariniers en als Corona patiënt;

• Sergeant-majoor Daisy Sprukkelhorst, actief dienende veteraan en
daarnaast ondernemer;

• Mevr. Mirjam van t’ Veld (lid RZO). Bestuurder op gemeentelijk ni-
veau/ bestuurder ziekenhuis i.v.m. ondersteuning militairen in haar
ziekenhuis i.v.m. Corona: Is sinds 1 oktober 2017 voorzitter van de
raad van bestuur van het Ziekenhuis Gelderse Vallei. Daarvoor was
zij vanaf 2014 burgemeester van Amstelveen en daarvoor burgemees-
ter van Stichtse Vecht;

• Luitenant-generaal b.d. Mart de Kruif, veteraan en oud-
commandant van de Landmacht en oud Regional Commander South
Afghanistan ISAF.

7 Muzikaal intermezzo
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8 Forum discussie deel 2

Stelling 2: Het Veteranen Platform doet er alles aan om haar positie te ver-
sterken.

Panel discussie deelnemers

• Discussieleider, generaal-majoor b.d. Ton Tieland;

• Kapitein b.d. Jean Debie, veteraan en voorzitter van de vakbond voor
burger en militair personeel;

• Peter Bercx, veteraan en veel in de media geweest vanwege zijn initi-
atieven voor beschadigde mariniers en als Corona patiënt;

• Sergeant-majoor Daisy Sprukkelhorst, actief dienende veteraan en
daarnaast ondernemer;

• Mevr. Mirjam van t’ Veld (lid RZO). Bestuurder op gemeentelijk ni-
veau/ bestuurder ziekenhuis i.v.m. ondersteuning militairen in haar
ziekenhuis i.v.m. Corona: Is sinds 1 oktober 2017 voorzitter van de
raad van bestuur van het Ziekenhuis Gelderse Vallei. Daarvoor was
zij vanaf 2014 burgemeester van Amstelveen en daarvoor burgemees-
ter van Stichtse Vecht;

• Luitenant-generaal b.d. Mart de Kruif, veteraan en oud-
commandant van de Landmacht en oud Regional Commander South
Afghanistan ISAF.

9 Sluiting door voorzitter VP
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