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Beste mensen,

Iedereen zal inmiddels al wel hebben begrepen, dat Defensie maar blijft
reorganiseren en daarbij wordt ook nog eens flink bezuinigd door onze regering
op de defensie-uitgaven. Misschien komt er volgend jaar wat extra geld los voor
onze (binnenlandse) veiligheid, maar dat zal nog lang niet genoeg zijn. 
Ook Onze Vrijwilligers Vereniging, afdeling Overijssel, ontkomt niet aan de
gevolgen van dit alles. 

We hebben al afgesproken, dat we de reiskosten per auto samen als
inzittenden gaan dragen. Dat lijkt mij (inmiddels) wel goed te gaan. 

Let op: 
Het kan natuurlijk voorkomen, dat iemand alleen moet reizen en dan dus

alleen alles moet betalen. Als dat een bezwaar is (en wellicht een reden om niet
mee te gaan) laat mij dat dan weten, dan zoeken we een oplossing. 

Het zal steeds moeilijker worden onze activiteiten in C-86 te houden. We
moeten noodgedwongen op zoek naar alternatieven. En die kosten geld, soms
(te) veel geld. Het bestuur zoekt naar betaalbare locaties in onze
woonomgeving. Mocht u iets weten, zeg het ons, dan gaan we die bekijken. 

Ook onze jaarafsluiting op 14 december 2015 gaan we buiten complex
Twente houden – u kreeg er al bericht over van onze secretaris. 

Ook hier weer een “Let op”: 
We hebben een mooie locatie gevonden in Notter (bij Enter zal ik maar

zeggen). Ik hoorde al van een enkel lid, dat de reis er naar toe bezwaarlijk is,
omdat auto rijden in het donker niet meer gaat en van anderen, dat de
reiskosten een belemmering vormen, omdat samen reizen misschien niet
geregeld kan worden. 

Waar in de doelstelling van onze vereniging (OVV KNR) o.a. staat, dat we
het bevorderen van vriendschap en saamhorigheid onder de leden na streven,
daar mag het toch niet zo zijn, dat er onder ons leden zijn, die om genoemde
redenen niet met echtgenote (partner) aanwezig kunnen zijn. 
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Dat moeten we samen kunnen regelen. 
Ik stel voor: 
1 - Laat mij weten (ook nog wel even opgeven bij onze secretaris – niet

vergeten) wie er naar Notter gaat en nog plaats heeft in de auto. 
2 – Wie geen vervoer heeft naar Notter. 
3 – We kunnen dan wat regelen. lijkt mij toch. 

Er is al vaker gezegd, dat niemand om financiële reden mag afhaken –
mocht dat toch het geval (moeten) zijn, laat mij dat dan ook weten. Ook dat
lossen we op. 

Met hartelijke groeten, Cor Meere 

Dit bericht is verzonden aan alle leden van OVV KNR – afdeling Overijssel
(BCC)


