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Jaarverslag 2020 

 

Het jaar 2020 heeft volledig in het teken van de beperkingen door het Coronavirus gestaan. Vanaf 

februari 2020 t/m medio mei was er een gehele lock-down in Nederland. Alle geplande activiteiten zijn 

hierdoor niet doorgegaan. Vervolgens is er een periode geweest tot oktober waar bij veel beperkingen 

waren en zodoende geen groepsactiviteiten plaats konden vinden. Gezien het feit dat vele veteranen 

tot de risico groep behoren zijn geen activiteiten of ontmoetingen georganiseerd.  

Vervolgens is het laatste kwartaal wederom een totale lock-down afgekondigd waar door wederom 

geen activiteiten georganiseerd konden worden. 

Toch heeft het dagelijks bestuur niet stilgezeten. 

 

1. Het bestuur is, binnen de beperkingen, regelmatig bij elkaar geweest en een planning gemaakt. 

Deze planningen werden door de situatie telkenmale achterhaald.  

2. Tijdens de eerste Corona piek bleek er uit diverse signalen van zorg personeel dat er behoefte 

was voor een luisterend oor na een van de vele zware diensten. De Veteranen stichting heeft 

een protocol opgezet, werkinstructies gemaakt en vrijwilligers gevonden en geïnstrueerd om dit 

“luisterend oor” te kunnen zijn. De intentie is middels diverse kanalen verspreid. Er is geen 

gebruik van gemaakt. 

3. Op 4-mei is in beperkte kring stilgestaan bij de nationale 4-mei herdenking. In kleine kring is 

een krans gelegd bij het monument op de Heseweg.  

4. Er werd een opstart gemaakt om de 2e Editie van de Liberation Obstacle Run te organiseren. 

Helaas is dit evenement niet doorgegaan vanwege de beperkingen van de Corona-crisis.  

5. Begin juli is het bestuurslid Ed Burger overleden. Diverse leden van de Veteranen Stichting Oss 

hebben samen met overige veteranen zorg gedragen voor een uitvaart met gepaste militaire 

eer.  

6. Op 19 sept zou de 1e Osse veteranen dag georganiseerd worden. Alle voorbereidingen waren 

gedaan en het evenement zou binnen de gestelde voorwaarden uitgevoerd kunnen worden. 

Echter gezien de oplopende besmettingen van het virus heeft het bestuur doen besluiten de 

veteranen dag in sterk afgeslankte vorm doen plaats vinden. Er is een kleine ceremonie 

geweest bij het monument voor vrede, veiligheid en verdraagzaamheid.  

7. In oktober zijn definitief alle verdere activiteiten afgelast. 

8. Eind december is aan alle veteranen en belanghebbende een kerstkaart en nieuwjaarswens 

verstuurd.  

9. Momenteel heeft de Stichting 1 opgeleide eerstelijns hulpverlener, een tweede is dit jaar met de 

opleiding gestart. 
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Planning voor 2021. 

 

 

Gezien de situatie rond het Corona virus zal het bestuur een planning maken die past binnen de 

gestelde beperkingen en mogelijkheden. 

 

Gepland voor 2021: 

 

•  

• Begin april presentje uitdelen aan veteranen Oss 

• 4 mei deelname aan de nationale herdenking. 

• 26 juni Veteranen bijeenkomst (i.p.v. de nationale veteranen dag) 

• 19 september  2e Osse veteranendag. 

• Dec Einde jaarafsluiting. 

 

Indien de situatie het toelaat. 

 

• 1 of meerder malen met een detachement de Sunset March lopen.  

• Bijeenkomsten (veteranencafe) organiseren 

• Aanleg anjerperkje. In samenwerking met de gemeente Oss. 

• Voorjaarsbijeenkomst.  

• Winter BBQ 

• Familiedag(en). 

 

 

 

 

 


