Notulen van de ALV op 17 maart 2018
1. Opening door de voorzitter.
De voorzitter neemt het woord en geeft aan dat punt 15 van de agenda komt te vervallen. Hij
geeft aan dat hij zich niet herkiesbaar stelt.
Het voorstel is om bij punt 15 alsnog terug te komen op de situatie.

2. Vaststellen van de definitieve agenda.
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

3. Behandelen en vaststellen van de notulen van de ALV dd 18 maart
2017.
De notulen van de vorige ALV worden goedgekeurd.

4. Ingekomen en uitgegane stukken.
Er zijn geen in- of uitgaande stukken gepubliceerd.

5. Verslag van de Kas Controle Commissie over het jaar 2017.
Wilko de Vogel is als 1e lid van de kascontrolecommissie aanwezig en geeft kort toelichting op de
goedkeuring voor het jaar 2017. Dank voor de penningmeester voor de wijze waarop hij de
financiën van NUV beheert en complimenten voor de vrijwilligers van de NUV Merchandise.

6. a. Financieel verslag van de penningmeester over 2017.
Het verslag lag in papieren vorm voor en tijdens de vergadering ter inzage op de tafels.

6. b. Behandeling en vaststelling van het financieel verslag.
De penningmeester geeft toelichting op het verslag 2017; bijzonder te vermelden zijn de hogere
omzet merchandise shop, lagere kosten in totaal. Het eigen vermogen wat is gegroeid en een
goedgevulde reünie pot. Er zijn geen vragen voor de penningmeester. Het financieel verslag
wordt goedgekeurd door de vergadering en getekend door de voorzitter.

7. a. Voorstel begroting 2018.
De penningmeester presenteert de begroting die met een positief saldo zal sluiten.

7. b. vaststelling begroting 2018.
De begroting wordt door de leden goedgekeurd. Er zijn geen vragen over de begroting 2018.

7. c. Ledenadministratie.
Het verslag staat op de website onder dit agendapunt gepresenteerd. De ledenadministrateur
geeft uitleg over het verslag van de ledenadministratie en de huidige ledenstand. Er zijn geen
vragen.

8. Benoeming van een nieuw lid voor de kascontrolecommissie en
vaststelling commissie.
De leden van de Kas Controle Commissie 2018
Vogel (1de lid) Cees Nieuwpoort (2e lid)

zijn: Ron IJdo (voorzitter, aftredend) Wilko de

De kascontrolecommissie voor 2019 zal zijn: Wilko de Vogel (Voorzitter, aftredend) Cees
Nieuwpoort (1e lid) Johan Theunissen (2e lid)

9. Jaarverslag van de secretaris.
De secretaris heeft geen verslag bij de agenda gevoegd. Ook is deze op de vergadering niet
beschikbaar en derhalve niet besproken. De secretaris heeft de keuze gemaakt om niet als
verantwoordelijk bestuurslid achter de bestuurstafel plaats te nemen, maar als bezoeker in de
zaal. Er worden door de aanwezige leden hierover geen vragen gesteld. Aanvulling: op 31 maart
is het verslag toegevoegd aan de agenda van de ALV op de website.

10. Jaarverslag communicatie.
Het verslag staat op de website onder dit agendapunt gepresenteerd. Zie verslag. Geen vragen.

11. Jaarverslag merchandising.
Het verslag staat op de website onder dit agendapunt gepresenteerd . Nogmaals wordt er dank
uitgesproken voor de inzet van alle vrijwilligers van deze afdeling! Er zijn geen vragen.

12. Jaarverslag activiteiten, materieel, logistiek en jaardraaiboek.
Het verslag staat op de website onder dit agendapunt gepresenteerd Joop Hoek geeft nadere
uitleg. Er is behoefte aan ideeën voor activiteiten met gezinsleden. De leden wordt gevraag actief
mee te denken.
Joop doet de oproep voor aanmeldingen voor vrijwilligers voor de draaggroep van Monuta. Het is
mooi en dankbaar werk naar onze leden en de nabestaanden.
Sjaak Duine heeft een vraag over de beschikbare potje van het VI of deze rechtstreeks zijn te
vragen of via het NUV. Joop geeft uitleg over de potjes en geeft aan dat deze via de NUV bestuur
aan te vragen zijn. Er zijn verder geen vragen.

13. Jaarverslag nuldelijnsondersteuning en sociaalfonds.
Het verslag staat op de website onder dit agendapunt gepresenteerd. Cees gaat kort in op het
verslag en roept leden op om zich aan te melden als Nuldelijns vrijwilliger. Daar is helaas nog
steeds behoefte aan. Er zijn verder geen vragen.

14. Reünie 2019.
a Modellen reünie / power point presentatie H. van Lent
Het verslag werd door Hans gepresenteerd. In een later stadium is hij aan de agenda
toegevoegd en onder nieuws geplaatst onder het kopje “Presentatie reünie 2019”.

b. Voorstel “Oprichting stichting reünie”.
Hans van Lent geeft uitleg over de activiteiten en plannen voor de reünie 2019.
Er wordt op 23 maart 2018 een aparte stichting opgericht waarin de activiteiten voor de Reünie
zullen worden ondergebracht.
Het bestuur van deze stichting zal nog worden gekozen. Er zijn nog vacatures voor een secretaris
en een penningmeester.
De bestuur van de stichting zal zich buigen over de volgende vragen: Hoe bereiken wij iedereen
en welke wensen zijn er voor de vorm en inhoud van deze reünie?
De doelstelling is om de reünie rond september 2019 plaats te laten vinden.
Vanuit de zaal wordt aandacht gevraagd voor het feit dat een bestuur van een stichting hoofdelijk
aansprakelijk is voor eventuele verliezen/gevolgen. Dit zal door het bestuur zeker worden
meegenomen bij het afsluiten van de noodzakelijke verzekeringen. Er zijn verder geen vragen.

15. (Her) verkiezing voorzitter Nederlandse UNIFIL Vereniging.
De aanwezige leden zijn overvallen door de mededeling van de voorzitter om zich niet
herkiesbaar te stellen. Voor velen is deze beslissing een verrassing met de bijbehorende
(teleurgestelde) reacties. Er is behoefte aan uitleg over de beweegredenen. Deze wordt wat
betreft de notulist niet of nauwelijks gegeven en blijven de aanwezige leden steken in een
informatie vacuüm.
Persoonlijke motieven en onderlinge communicatie (of het ontbreken daarvan) blijkt de reden
voor de beslissing van de voorzitter. Een aantal aanwezige leden vraagt zich af of we daarmee
voorzitter zien vertrekken vanwege een “bestuurscrisis”?
De leden vragen zich af of de beslissing van de voorzitter de juiste is voor de NUV.
Er wordt besloten het bestuur een opdracht te geven om een commissie (van wijze mannen) te
vormen. Het bestuur zal deze samenstellen en op de website de opdracht voor de commissie
kenbaar maken. Niet een persoonlijk motief maar het belang van de NUV zal hiervan de uitkomst
moeten zijn! De nieuwe voorzitter ad interim Sjak Neelen zal reacties en ingekomen stukken
hierover overhandigen aan de commissie.

16. WVTTK / Rondvraag.
Er zijn verder geen vragen.

17. Sluiting van de vergadering.
De voorzitter sluit de vergadering en dankt de leden voor hun aanwezigheid.

18. Jaarbijeenkomst.
De aanwezige leden verbleven nog onder het genot van een drankje om met elkaar in gesprek te
gaan, en of een gedeelte van het museum te bezoeken.
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