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If you will it, it is no dream. 

- Theodor Herzl 

 



 

 
 

 

Beste leden, 

Ons 25-jarig jubileumjaar was er eentje die niet snel vergeten zal worden. Het gehele jaar werd wereldwijd 
voornamelijk beheerst door nieuws over de wereldwijde uitbraak van het Covid-19 virus en de impact daarvan op 
de maatschappij en de economie.  

Als bestuur van de VIEV waren wij oorspronkelijk van plan om dit jubileumjaar een rondrit te maken met een 
historische trein, waarbij wij het liefste een gedeelte van de Keizerlijn wilden aandoen. Dit als succesvol vervolg op 
onze NSM-ritten uit 2016 en 2018 met de RailHog over de Keizerlijn. Al snel bleek dat dit niet mogelijk zou zijn, 
aangezien reizen met de trein zoveel mogelijk door de overheid werd ontraden en museumspoorlijnen hun materieel 
niet beschikbaar stelden.  

Omdat wij als VIEV ons jubileum niet geheel ongemerkt voorbij wilden laten gaan, hebben wij daarom besloten om 
de lokale tennisbaan in Kessel, Duitsland (woonplaats van de voorzitter) op te knappen en hier een tennistoernooi 
(“VIEV Winner Takes All Open Tennis Tournament”) voor onze leden te organiseren. Tennissen is immers één van 
de weinige sporten die beoefend kunnen worden, aangezien men hier sowieso anderhalve meter afstand heeft van 
elkaar. Tennis is eveneens een favoriete 
sport van de bestuursleden. Het opknappen 
van deze tennisbaan werd wederom mede 
mogelijk gemaakt door een donatie van het 
ING Nederland Fonds (zie financiële 
overzichten) en het VIEV-tennistoernooi was 
een groot succes.   

Daarnaast heeft de voorzitter – voor eigen 
rekening en kosten – een parkeerplaats 
gedoneerd aan de VIEV. Het parkeerbordje 
is eveneens betaald door het ING Nederland 
Fonds en zorgt ervoor dat de VIEV in het 
jubileumjaar nog meer zichtbaar is 
geworden in het straatbeeld.  

Overige activiteiten waar wij als VIEV in dit 
verenigingsjaar bij betrokken zijn geweest 
zijn het inhijsen en de opening van de 
fietsbrug over de Maas bij Mook-Molenhoek 
alsmede het uitbreiden van ons netwerk door 
het ontmoeten van het bestuur van de 
stichting WIJS.  

Voor uitgebreide berichtgeving verwijzen wij, net als voorgaande jaren, naar onze websites, FB-pagina’s en ons 
Twitter-account. 

Nijmegen, 27 mei 2021 

M. Niesten, A.H. Goeman en R.W.H. Oudenhoven  
Bestuursleden Vereniging voor Innovatief Euregionaal (rail)Vervoer (VIEV) 




	Jaarverslag VIEV 2020 2021
	Jaarverslag VIEV 2020 2021 financieel

