Jaarverslag Stichting Veteranen Oss.

Het jaar 2019 heeft grotendeels gestaan in het teken van het oprichten van de stichting en de
activiteiten omtrent het vieren van de bevrijding van Brabant 75 jaar geleden.
De oprichting.
Na 2 jaar als platform, zonder formele status, was besloten over te gaan tot oprichten van de
stichting. Op 4 april is de oprichtingsakte ondertekend en was de Stichting Veteranen Oss (SVO) een
feit. Na deze oprichting is een bankrekening geopend, de website gemaakt en kon de stichting zich
tevens aanmelden bij het overkoepelende orgaan het Veteranenplatform. De SVO heeft zich
aangemeld bij het Veteranenplatform en is per november toegelaten als buitengewoon lid.
Tevens is de gemeente Oss om een structurele financiële bijdrage verzocht, deze is in oktober
toegekend voor de periode van 5 jaar. Dan zal een evaluatie plaats vinden.
Bij het Veteranen instituut is een verzoek ingediend om alle veteranen binnen het woon gebied Oss
aan te schrijven en de oprichting van de SVO onder de aandacht te brengen en de adres gegevens bij
de SVO kenbaar te maken. Op deze wijze hopen wij de leden actiever te kunnen benaderen.

Viering 75 bevrijding van Brabant/Oss.
Eind 2018, begin 2019 zijn de veteranen van Oss gevraagd om mee te denken in de wijze waarop
invulling gegeven kan worden aan deze viering. Het geheel moest passen in de doelstellingen die
landelijk vastgesteld zijn. De SVO heeft besloten om samen met het SEC de reeds bestaande Obstacle
Run in een militair jasje te steken en op deze wijze invulling te geven aan deze viering. De obstacle
run kreeg de naam Liberation Obstacle Run en werd uitgebreid van een 2 daags naar een 5 daags
evenement.
Er is contact gezocht met defensie uit Oirschot en diverse andere organisaties. Tezamen met de
inzet van diverse vrijwilligers van de SVO is deze Liberation Obstacle Run een succes geworden.
Tijdens de evaluatie o.l.v. de gemeente Oss is besloten in 2020 de Liberation Obstacle Run nogmaals
op deze wijze uit te voeren.
In september is in Megen een bevrijdingsconcert gehouden door de lokale harmonie. Er is een
samenwerkingsverband ontstaan tussen deze harmonie en de SVO. Het 2 daags concert was goed
bezocht en de een waardig afsluiting van de festiviteiten in Oss.
Veteranen bijeenkomsten.
Er zijn in 2019 3 veteranen bijeenkomsten geweest. In 2019 was besloten deze in het
gemeenschapshuis “de Binnenstad” te houden. De bijeenkomst van 17 mei stond geheel in het teken
van de oprichting. De burgemeester van Oss heeft de SVO officieel toegesproken.
Op 18 september heeft een deel van de collonne Market Garden overnacht op een camping in
Megen. Deze avond zijn tevens alle veteranen van Oss uitgenodigd te komen kijken naar de
voertuigen
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Overige activiteiten:
De SVO is vertegenwoordigd geweest bij:





herdenking 4 mei bij het moment in Oss.
2 maal bij uitreiking van herinneringskruizen uitgereikt door de Burgemeester van oss.
Op 19 september bj de herdenking van de bevrijding van Oss bij het monument voor vrede,
vrijheid en verdraagzaamheid.
Jaarafsluiting van het veteranenplatform.

Overige zaken:
In maart hebben de veteranen een uitnodiging gekregen om de voetbalwedstrijd van TIOP-OSS bij te
wonen. Diverse veteranen zijn daar aanwezig geweest.

