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De VmVKLu is regionaal opgezet. Aan bijna elk zelfstandig KLu onderdeel is een regio gekoppeld. De regio
coördinator is betrokken bij de inzet van veteranen voor lokale KLu activiteiten, gemeentelijke initiatieven of
particuliere aangelegenheden. Hij onderhoudt contacten met het KLu onderdeel en de leden in zijn regio en
met het landelijk bestuur. De VmVKLu mag ook worden gezien als een vakbondsorgaan voor veteranen. Als
zodanig is de VmVKLu aangesloten bij de Stichting Federatie van Organisaties van Veteranen van de Militaire
Luchtvaart (MiLu) die optreedt als vertegenwoordiger en belangenbehartiger van en voor luchtmacht
veteranen. Op haar beurt is de MiLu aangesloten bij de Vereniging Veteranen Platform die functioneert als
overkoepelend samenwerkingsverband van Nederlandse veteranenorganisaties.
De VmVKLu onderhoudt ook nauwe banden met het Veteranen
Instituut in Doorn. Waar nodig coördineert het Veteranen Instituut zorg en ondersteuning van veteranen.
Militairen die zijn ingezet in een oorlogssituatie of vredesoperatie verwerken hun ervaring vaak zelf. Maar er zijn
ook veteranen die getuige zijn geweest van ingrijpende gebeurtenissen waarvan de gevolgen zich pas later
openbaren. Binnen de VmVKLu is een geformaliseerd netwerk van vrijwilligers beschikbaar die in dit verband
fungeren als nuldelijnshelpers.
Wie is Veteraan (Veteranenwet dd 11-02-2012) "De militair, de gewezen militair, of
de gewezen dienstplichtige, van de Nederlandse krijgsmacht, dan wel van het
Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger, alsmede degene die behoorde tot het
vaarplichtig koopvaardijpersoneel, die het Koninkrijk der Nederlanden heeft
gediend onder oorlogsomstandigheden dan wel heeft deelgenomen aan een missie
ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde voor zover deze
missie bij regeling van Onze Minister is aangewezen."
Vredesmissie Veteranen KLu (VmVKLu) Nederland telt momenteel zo'n 125.000 veteranen. Naar gelang hun
krijgsmachtdeel of organisatie, inzet, missie of het gebied van uitzending, bestaan er in ons land veel
verschillende verenigingen, stichtingen en andere organisaties die veteranen en hun belangen
vertegenwoordigen. Ook de Koninklijke Luchtmacht telt een aantal specifieke veteranenverenigingen. De
VmVKLu is in 2002 opgericht en heeft ruim 1500 leden. Het is de jongste en snelst groeiende veteranen
organisatie van de Luchtmacht.

Saamhorigheid
Lid zijn van een veteranenorganisatie is een voortzetting van de
saamhorigheid met je medeveteranen met wie je tijdens je uitzending hebt
samengewerkt. Soms onder moeilijke of ingrijpende omstandigheden.
Samen saamhorigheid ervaren is met elkaar trots kunnen zijn op je
uitzending en het welslagen van je missie. Maar saamhorigheid kan ook
zorgen voor troost in omstandigheden waar dat nodig is en men zich
onbegrepen voelt.
Erkenning en waardering voor de veteranen zijn in de loop der jaren gegroeid. Ook de Luchtmacht hecht groot
belang aan het welbevinden, het begeleiden en de dienstverlening aan haar veteranen. Met het lidmaatschap
van een veteranenvereniging kun je als veteraan daar zelf ook aan bijdragen. Erkenning en waardering worden
groter als je ook zelf invulling geeft aan de waarden waar de VmVKLu voor staat. Doelstelling van de VmVKLu is
dan ook interesses en belangen van luchtmacht veteranen te bundelen en ontmoetingsmogelijkheden te creëren
voor wie heeft deelgenomen aan vredesmissies, crisisbeheersingsoperaties en humanitaire hulpverleningsacties.
Maar ook voor wie individueel uitgezonden zijn geweest.

