
Draaiboek Veteranendag  

INLEIDING EN VERANTWOORDING 

Nadat in 2012 de lokale Veteranen dag voor het laatst heeft plaats gevonden is in de begroting 2014 
opnieuw geld gereserveerd voor de terugkeer van een lokale Veteranen dag voor alle 
Defensieonderdelen. In het toen vigerende Coalitieakkoord is hierbij aangegeven dat dit de aanzet is 
voor een jaarlijks terugkerend evenement om als gemeente alle lokale Veteranen te eren. 

Om de betrokkenheid van het gemeentebestuur expliciet te maken is in het presidium van 
november/december 2014 afgesproken dat een werkgroep vanuit de gemeenteraad de organisatie 
van de Veteranen dag op zich zou nemen, ondersteund door (externe) deskundigen. Voor de 
organisatie van de Veteranen dag in 2015 werd €25.000 opgenomen in de begroting. 

De werkgroep Veteranen dag bestond uit de raadsleden T. Biersteker-Giljou, N. van Delft, aangevuld 
met de commissieleden J. van Rijn en F. Piekhaar, tevens deskundig op verschillende terreinen met 
betrekking tot de organisatie van Veteranen dagen. Af en toe werd de groep aangevuld met M. 
Driehuis en D. Salverda. Vanuit de ambtelijke organisatie hebben J. in ’t Veld en M. Hanegraaf de 
werkgroep ondersteund. 
 
Nadat de werkgroep de werkzaamheden had opgestart en een voorlopige begroting, op basis van het 
aantal aanmeldingen had ingediend, bleek dat de €25.000 niet feitelijk gereserveerd was. Uiteindelijk 
werd €17.500 toegezegd vanuit verschillende geldstromen. Dit leverde bij de eindafrekening een 
tekort op van € 309, 82. Dit bedrag heeft de Stadspartij Den Helder, initiator van de invoering van de 
lokale Veteranen dag voor geschoten en inmiddels is dit verrekend.  
In de bijlage treft u de betreffende facturen aan.  
 
DRAAIBOEK 
Omdat het de intentie is de lokale Veteranen dag jaarlijks te houden is hieronder globaal aan 
gegeven wat de werkzaamheden van de werkgroep in 2015 waren en de aandachtspunten voor een 
goed verloop van dit lokale eerbetoon aan onze Veteranen. 
-Als voorbereiding op komende Veteranen dag(en) is bijwonen van de informatiebijeenkomst van de 
landelijke organisatie Veteranen dagen in Doorn zeer aan te bevelen.( voor 2016 niet meer mogelijk) 
-Intensief contact met het landelijk Veteranen instituut is noodzakelijk vanwege de mutaties in lijsten 
Veteranen. Het is heel belangrijk om deze lijsten te vergelijken met de Basisadministratie gemeente 
Den Helder. 
-Belangrijke aandachtspunten zijn veiligheid  en maatregelen om mensen met PTSS eventueel goed 
op te vangen. 
-Een defilé blijft het streven, in 2015 is dat niet gelukt, maar wordt wel enorm gewaardeerd. Mocht 
dit mogelijk zijn, dan zal minimaal 6 weken van tevoren vergunning aangevraagd moeten worden. Er 
zal dan ook (veiligheids)ondersteuning aangevraagd moeten worden. 
-Het belangrijkste is de ontmoeting, een intensief programma is niet noodzakelijk en niet gewenst. 
“Vaste” onderdelen: toespraken, muziek en nasihap. 
-in februari moet de werkgroep datum en locatiekeuze als eerste oppakken. In 2015 is gekozen voor 
de 3e week van augustus en Motel Den Helder. Niet alleen omdat een heel aantrekkelijk arrangement 
tegen zeer voordelige prijs werd aangeboden maar ook omdat het management van Motel Den 
Helder heel veel organisatie uit handen heeft genomen, oog had voor de veiligheidsnormen en –
noodzaak, maar ook ruimte had om eventueel PTSS-patiënten op te vangen. Het verdient 
aanbeveling om een volgende Veteranen dag op ongeveer hetzelfde tijdstip te laten plaats vinden. 
Het is gebleken dat dit tijdstip zich gunstig bevindt tussen andere Veteranen evenementen (landelijk 
georganiseerd). 



-In 2015 heeft er sponsoring plaats gevonden: de deelnemers kregen een kortingsbon van €25 van 
Reisburo Arno. De (synthetische) witte anjers zijn geschonken door de Landelijke organisatie 
Veteranendagen en buttons zijn in eerste instantie betaald door de Stadspartij Den Helder. 
-Uitgaande van dezelfde datum (ongeveer) moeten begin juli de uitnodigingen verstuurd worden met 
de vraag of men deel wil nemen aan een defilé. Na sluitingsdatum voor aanmelden kan dan definitief 
besloten worden of een defilé zinvol is. 
-Sprekers moeten bijtijds uitgenodigd worden: uiterlijk begin mei (uitgaande van augustus als 
moment) 
-Ongeveer 14 dagen van tevoren de definitieve uitnodiging, routebeschrijving enz. toesturen. 
Bijlagen: 
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