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Opening vergadering door de voorzitter L. Verhoeven
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de heer en mevrouw Van der
Pijl van het Holland Huis in Israël.
De notuliste, mevrouw G.T. de Roode wordt voorgesteld aan de aanwezigen.
Vaststellen definitieve agenda
Vaststellen notulen ALV 2005
De notulen van de Algemene Ledenvergadering 2005 worden goedgekeurd.
Mededelingen en ingekomen stukken
Er is een brief van de redacteur van de Dubbel Vier, die bedankt voor de commissie communicatie maar wel
redacteur blijft van de Dubbel Vier.
De verschillende brieven van ‘het Collectief’ aan het bestuur liggen ter inzage.
Naar aanleiding van een enquête van het bestuur over de samenwerking zijn er verschillende brieven
binnengekomen van de afhankelijkheidsrelaties.
Er is een brief van ‘het Collectief’ die naar het bestuur is doorgestuurd door een lid van de Commissie van
Aanbeveling, de heer Geerlings. Deze brief levert een verhitte discussie op, die hier niet in detail wordt
weergegeven. Fred Janssen van ‘het Collectief’ geeft aan dat de brief verzonden is omdat men er niet in
geslaagd is in dialoog te raken met het bestuur. Het bestuur antwoordt hierop dat ‘het Collectief’ wel
degelijk antwoorden heeft gekregen, aan te tonen met de 150 mails die dit jaar verstuurd zijn, maar
misschien niet de antwoorden waarop men hoopte. Aangezien de emoties vooral bij de secretaris hoog
oplopen, stemt men in met het voorstel van Erik Kuiper dit punt over de pauze heen te tillen en na de
presentatie van ‘het Collectief’ verder te bespreken.
Installeren commissie van beroep
Peter Reijn vraagt waarom een commissie van beroep aangesteld moet worden.
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Tony Nijhove: volgens artikel 16 van de statuten zijn we dat verplicht. De commissie van beroep kan alleen
door de ALV worden vastgesteld.
Er volgt een discussie waaruit de belangrijkste punten zijn:
• De statuten zijn in 1999 door een notaris vastgesteld. Het heeft geen zin ze nu opnieuw door een
notaris te laten beoordelen, bovendien brengt dat teveel kosten met zich mee.
• Iedere vereniging hoort een Commissie van Beroep te hebben, dat staat in het Burgerlijk Wetboek.
Wanneer een lid volgens het bestuur om zwaarwegende geroyeerd wordt, kan betreffend lid in
beroep gaan bij deze commissie.
• De secretaris heeft de statuten overgetypt en bij artikel 5 blijken lid 2 en 3 te ontbreken. Deze zal hij
aanvullen. De statuten komen op de internet site.
De kandidaten voor de Commissie van Beroep stellen zich voor.
• De heer Helmut Geerlings was bataljonscommandant in Libanon. Tevens lid van de Commissie van
Aanbeveling. Van de in totaal 56 stemmen zijn er 49 voor.
• Jack Boerma, medeoprichter van de NUV. Van de in totaal 56 stemmen zijn er 49 voor.
• Jan van Halem, groepscommandant in Libanon in 81 / 82. Van de in totaal 56 stemmen zijn er 50
voor.
De voorzitter heet de nieuwe commissie welkom, en spreekt de hoop uit dat het een slapende commissie
blijft.
Aftreden huidig bestuurslid en voorzitter Louis Verhoeven
De voorzitter treedt af en dankt de aanwezigen voor alle jaren van goede samenwerking.
De secretaris neemt de voorzittershamer over, en dankt de voorzitter voor zijn voorzitterschap.
Jaarverslag door de secretaris
De secretaris leest zijn jaarverslag voor. Er ontstaat nogal wat commotie omdat men van mening is dat dit
verslag meer een interpretatie is van zijn persoonlijke beleving van de gebeurtenissen van afgelopen jaar,
dan een feitelijk verslag. Met algemene stemmen wordt aangenomen dat de secretaris zijn verslag dient te
herschrijven tot een bestuursmatig juist verslag. Daarna wordt het in de notulen opgenomen en op de
internetsite geplaatst. Voorstel is ook het verslag volgend jaar eerder ter beschikking te stellen zodat de
leden zich beter kunnen voorbereiden en gerichte vragen kunnen stellen.
Financieel jaarverslag van penningmeester
De heer Guus Anthonijsz stelt zich voor. Hij is op 23 april 2005 in de ALV gekozen als penningmeester en
in september begonnen. Eigen vermogen van de NUV is nu € 5882,00. Dit eigen vermogen is gestegen
doordat het debiteurenbestand aanmerkelijk gegroeid is in 2005. De kosten van de vereniging liggen vooral
bij het drukwerk van de Dubbel Vier. Er is een offerte gevraagd bij een andere drukker, maar die kon niet
goedkoper werken dan de huidige drukker. De aanmaningen moeten betaald worden. Op 31-12-2005 telde
de vereniging 824 betalende leden, waarvan 17% niet betaald heeft. Betalingen worden slecht gerefereerd,
en dat kost soms veel zoekwerk om te achterhalen wie er heeft betaald en wie niet. De kosten voor het
verzenden en incasseren van acceptgiro’s zijn hoog. Om deze redenen heeft men gekozen voor het
verzenden van machtigingsformulieren.
Verslag van de kascontrolecommissie
Ewald Snellink van de kascontrolecommissie doet het woord. Er zijn geen hiaten gevonden in de
boekhouding en deze wordt daarom goedgekeurd. Applaus voor de penningmeester.
Besloten wordt dat de nieuwe kascontrole commissie bestaat uit Peter Blom en Daan van der Graaf
(commissievoorzitter). Ewald Snellink is reservelid.
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Van het Libanonfonds is het saldo € 885,00. Het Libanonfonds is opgeheven, en het batig saldo is naar de
NUV overgemaakt. Het bestuur heeft niet de administratie gekregen. Men vraagt zich af of die niet
opgevraagd moet worden om eventuele problemen te voorkomen. Volgens heer Geerlings is er weinig
administratie. Volgens de penningmeester is de boekhouding niet overgenomen maar alleen het saldo en de
activiteit eindejaarsbezoekregeling. Hij zal evenwel de voormalig voorzitter van het Libanonfonds
aanschrijven om de administratie op te vragen. Volgens Tony Nijhove hoeft het bestuur alleen
verantwoording af te leggen over de € 800,75 die gestort zijn.
Vaststellen begroting
Vervallen. De penningmeester is er niet aan toe gekomen een begroting voor dit jaar vast te stellen.
Vaststellen van de bijdragen
Met algemene stemmen wordt handhaven huidige contributies aangenomen.
Op de vraag of de NUV wij geen subsidie krijgt, is het antwoord dat men daarmee bezig is. Er wordt
gewerkt aan een portfolio waarin de activiteiten en de financiële gegevens vermeld staan. Wanneer dit rond
is worden verschillende, nog niet nader te noemen fondsen aangeschreven om aanvragen te doen voor
subsidie.
Vaststellen huishoudelijk reglement
Peter Reijn heeft de vraag over artikelen 6, 7 en 8. De werkomschrijvingen staan er niet bij. TN antwoordt
dat wanneer reglement goedgekeurd is de commissies de werkomschrijvingen kunnen maken.
Besloten wordt het reglement artikel voor artikel door te lopen.
Artikel 1. Men vindt het niet democratisch dat discussies zomaar kunnen worden gesloten, of dat de
voorzitter beslist bij het staken van stemmen. Voorstel tot wijziging: voorstel verdagen, opnieuw stemmen
en bij opnieuw staken van de stemmen beslist de voorzitter. Aangenomen.
Artikel 2. Vraag: hoelang worden de stukken bewaard? Antwoord: de wettelijke termijn van 5 jaar. Artikel
goedgekeurd.
Artikel 3 en 4. Goedgekeurd.
Artikel 5. Er komt een voorstel of er geen procedure moet komen voor het aanstellen van leden van de
Commissie van Aanbeveling. Die procedure blijkt al in de statuten te staan. Artikel goedgekeurd.
Artikel 6, 7 en 8: Zijn niet in overeenstemming met de statuten. Deze zeggen namelijk dat alleen de ALV
commissies kan benoemen en ontslaan. Voorstel is dat het bestuur wel een commissie kan benoemen maar
niet ontslaan. Voorstel aangenomen. Over de Commissie Communicatie wordt besloten dat het hoofd
hiervan niet persé de hoofdredacteur hoeft te zijn van de Dubbel Vier. Tot slot wordt er gestemd over het
voorstel deze artikelen 6,7 en 8 in één artikel op te nemen, waarin de namen van de commissies niet nader
genoemd worden, zodat wijzigingen door te voeren zijn zonder het huishoudelijk reglement te hoeven
wijzigen. Voorstel aangenomen.
Peter Reijn merkt op dat de kascontrolecommissie niet in dit reglement genoemd wordt. Die is echter al
statutair geregeld.
Artikel 9. De regel over de gratis verstrekking van de Dubbel Vier schrappen. Iedereen mee eens.
Artikel 10. Contributie, voorstel is leden die voor 1 april niet betalen meteen royeren. Ook het bedrag niet
noemen, om het reglement niet steeds te hoeven aanpassen. Men stemt over het voorstel leden niet te
royeren maar wel te stoppen met het versturen van de Dubbel Vier. Aangenomen. De contributie wordt
jaarlijks vastgesteld door de ALV. Datum van betaling aanpassen naar 1 april van ieder jaar.
Artikel 11. Goedgekeurd.
Artikel 12. Datum van betaling aanpassen naar 1 april van ieder jaar.
Artikel 13. Goedgekeurd.
Artikel 14. Aan de laatste zin toevoegen: ‘beslist het bestuur en legt verantwoording af aan de ALV’.
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Mededeling van Peter Reijn
Peter Reijn heeft alle Dubbel Vier’s die ooit zijn uitgekomen verzameld en hij heeft ze nu allemaal. Samen
met Fred Janssen heeft hij ze in PDF op CD gezet. Hij heeft 50 CD’s en iedereen die vandaag aanwezig is
krijgt er een. Hij wil de CD’s in een grotere oplage gaan maken en verkopen voor € 20 per CD. Hij wil graag
een ieders’ mening over de uitgereikte CD. Peter van der Meulen geeft aan deze actie grandioos te vinden,
een mening die door alle aanwezigen wordt gedeeld. Hij stelt voor een ere-exemplaar van de CD te
verstrekken aan ‘Berend’ Joop Korthuis, medeoprichter en naamgever van de Dubbel Vier. Iedereen stemt
met dit voorstel in.
Pauze
Presentatie van de heer Albert Lok van het Veteranen Platform
De heer Lok stelt zich voor en verontschuldigt de heer Dries Knoppien, die in verband met herstel van een
kleine operatie vandaag helaas niet aanwezig kan zijn. Samenvatting van zijn presentatie op hoofdlijnen:
Het veteranenplatform is in constante dialoog met overheid, politiek en samenleving om de algemene
belangenbehartiging van veteranen voren te brengen binnen het kader van erkenning, waardering en (na)zorg
voor alle Nederlandse veteranen. Enkele militaire bonden willen dat ook actief dienende militairen na één
uitzending veteraan genoemd kunnen worden. 87% van de aangesloten organisaties binnen het VP heeft
hier geen behoefte aan en ziet hier dan ook geen enkele toegevoegde waarde aan. Bovendien is het door het
Veteraneninstituut onderzocht dat nergens in de wereld actief dienende militairen veteraan zijn. Het zijn
altijd gewezen militairen. Het VP heeft deze interne enquête aan de staatssecretaris meegedeeld met de
toevoeging dat het VP wel van mening is dat actief diende militairen in de gelegenheid moeten worden
gesteld, voor zover de dienst dat toelaat de reünies van veteranen kunnen bezoeken en hier niet een vrije dag
voor behoeven op te nemen.. Dit voorstel heeft na gesprekken van het VP met politici een brede steun vanuit
de diverse politieke fracties.
Vorig jaar is de Nota Veteranenzorg uitgekomen aangaande de veteranenkwestie. Voor zorg en nazorg is
steeds meer belangstelling vanuit de samenleving en de politiek. Defensie heeft zijn verantwoordelijkheid
uitgesproken, militairen kunnen altijd terugvallen binnen het vangnet van Defensie als zij dat wensen. Dit is
jarenlang niet zo geweest, en veel veteranen vielen daardoor vaak tussen wal en schip. Het VP blijft de
uitvoering van de Nota Veteranenzorg nauwgezet volgen
Hoewel de staatssecretaris een andere mening had, is het het VP weer gelukt de 2 gratis vrij vervoer
treinkaartjes te behouden voor veteranen die naar de diverse officiële en andere veteranengerelateerde
evenementen willen reizen.
Voor het defilé in Den Haag worden dit jaar 3000 veteranen verwacht en 1000 actief dienende militairen
plus oude en nieuwe defensie voertuigen. De begroting is nog niet geheel rond. Deelnemers krijgen vrij
vervoer, een lunch en diner. De lengte van het defilé is 4 kilometer. Gelet op de vele obstakels op de route
zoals tramrails e.d. wordt het meenemen van rolstoelen ontraden. Wel is er de mogelijkheid om voor slecht
ter been zijnde veteranen een plaats te krijgen op een van de oude militaire voertuigen. De hoeveelheid
plaatsen is echter beperkt. Het VP vindt dat de Nederlandse Veteranendag in de toekomst op een zaterdag
gehouden zou moeten worden, in verband met de jonge veteranen die veelal nog een baan hebben.
Vragen en antwoorden.
Peter van der Meulen merkt op dat de jonge veteranen er zich van bewust moeten zijn dat de toekomst bij
hen ligt en dat het heel goed zou kunnen dat er op de NUV steeds vaker een beroep wordt gedaan,
aangaande veteranenzaken.
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Fred Janssen wil weten hoe wij er voorstaan ten opzichte van buitenlandse veteranen.
De heer Lok antwoordt dat we de zorg voor veteranen in Nederland niet slecht doen, landen als
Denemarken en Noorwegen erkennen de blauwhelmen nog niet voluit als veteranen. In Amerika doen ze het
naar Amerikaanse maatstaven goed, maar bij ons zitten vele zaken verankerd in ons Nederlandse sociale
zorgstelsel. Wat wel belangrijk is dat nu eindelijk ook in Nederland de PTSS wordt erkend. Onze
samenleving is steeds meer bereid om professionele zorg en nazorg te bieden. Dat is voor de beschadigden
onder de veteranen een hele grote stap vooruit
Hendrik van der Pol merkt op dat de jonge veteranen steeds meer in de belangstelling komen. Tot voor kort
wist bijna niemand in Nederland dat er Nederlandse militairen naar Libanon uitgezonden waren geweest. In
Canada leeft dit veel meer. Hij hoopt dat er in de toekomst meer ruimte komt voor een beter systeem.
De heer Lok antwoordt dat hij hoopt dat Hendrik gelijk heeft maar dat Nederland niet zo’n sterke militaire
historie heeft. Het Veteranen Platform wil zorgen voor bewustwording, erkenning en waardering door de
samenleving voor de Nederlandse veteranen, vandaar dat o.a.29 juni in het leven is geroepen.
Jens van der Vorm geeft aan met belangstelling te hebben geluisterd. Achter het treinkaartje zit een wereld
van erkenning, beschikbaar stellen ervan is wel het minimale wat de politiek kan doen. Hij vraagt zich af of
veteranendag niet in de CAO als bijzonder verlof kan worden aangemerkt.
De heer Lok antwoordt dat dit een goede suggestie is en dat er ook al over gesproken is in diverse
overlegsituaties, maar dat dit een lastig verhaal is en dat het VP na evaluatie van de veteranendag zal
voorstellen om in de toekomst deze dag te houden op een zaterdag zo dicht mogelijk bij de 29ste juni.
Willem de Vries wil weten waarom de oude veteranen wel aan het defilé mogen deelnemen op 5 mei in
Wageningen en de jonge veteranen niet meer.
Het antwoord van de heer Lok luidt dat door de komst van veteranendag op 29 juni in Den Haag, de
gemeente Wageningen geen subsidie meer krijgt voor hun defilé van defensie. Het is dus nu een
aangelegenheid van de gemeente Wageningen. Die willen ten eerste 29 juni geen concurrentie aandoen, ten
tweede zou een groot defilé te duur worden. Bovendien vindt het defilé in Wageningen zijn oorsprong in de
capitulatie van Duitsland die getekend is in Hotel de Wereld in Wageningen. Omdat het defilé in Nederland
toen werd afgeschaft is langzamerhand het defilé in Wageningen uitgegroeid tot wat zij is geworden. De
binding met de capitulatie was er voor vele veteranengroeperingen niet meer. Overigens wordt de nieuwe
situatie van een vrijheidsoptocht in Wageningen volledig gesteund door het gemeentebestuur in Wageningen
en het Comité. Willem de Vries vraagt het bestuur van NUV dit nog eens na te vragen bij de gemeente
Wageningen, want dit defilé is toch groots om mee te maken.
Helmut Geerlings merkt op dat Wageningen en Airborne in het teken staan van de Tweede Wereldoorlog, en
dat dit door natuurlijk verloop een aflopende zaak is. Dan blijft 29 juni over.
Volgens Henk Schoenmakers wordt in Eindhoven ook op 29 juni veteranendag gevierd, inclusief een defilé.
De heer Lok antwoordt dat in meer gemeentes activiteiten voor veteranen worden gehouden, dat staat ze
vrij.
Jack Boerma vraagt of een en ander niet teveel wordt versplinterd als verschillende gemeentes activiteiten
organiseren.
De heer Lok antwoordt dat de Nederlandse (nationale) veteranendag centraal blijft en gesteund zal worden
door de landelijke media, en dat extra activiteiten op regionaal en gemeentelijk niveau de erkenning en
waardering voor veteranen juist versterken. Natuurlijk moeten alle veteranenorganisaties deelnemen aan het
defilé in Den Haag. Dit is ook de enige plek waar zij zich dan ook zichtbaar kunnen presenteren aan de
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samenleving. Daarom vindt het VP een overweldigende deelname van o.a. Libanongangers in Den Haag,
een must om zich duidelijk te profileren. Immers onbekend maakt onbemind en dus onzichtbaar. Dit moeten
de Libanongangers zichzelf niet aandoen.
Presentatie van het collectief
Erik Kuiper neemt het woord en spreekt uit dat hij het jammer vindt dat er zoveel ruis is ontstaan door het
verkeerd interpreteren van de bedoelingen van de ‘denktank’. Hij prefereert het woord denktank in plaats
van collectief. De denktank heeft lof voor het bestuur maar een andere visie over de toekomst van de NUV.
De denktank wil een basis leggen voor professionaliteit en een beleidsplan neerleggen. Dit was ook de
strekking van de brief die niet geplaatst werd in de Dubbel Vier om redenen die hij hier verder niet wil
noemen.
Fred Janssen neemt het stokje over. Alvorens de presentatie te starten geeft hij aan dat de denktank uit liefde
voor de organisatie in dialoog is proberen te blijven met het bestuur. Het is jammer dat men over het woord
‘capaciteiten’ is gevallen, daar men alleen het volume van het bestuur bedoelde.
De gehele presentatie is bijgevoegd als bijlage.
Uit de heftige en emotionele discussie die volgt zijn de volgende punten te destilleren:
• Het is niet de bedoeling een coup te plegen, de verwarring hierover is ontstaan door
miscommunicatie en een ‘ongelukkige redactie’ van de brief gestuurd aan de leden van de
commissie van aanbeveling.
• Er zijn zaken die de ‘denktank’ graag veranderd zou zien.
• Er staan veel goede zaken in het voorstel van de ‘denktank’ maar deze kunnen niet in een paar
weken gerealiseerd worden.
• De ALV besluit dat er een projectgroep in het leven wordt geroepen, het liefst met de mensen van
de huidige denktank om de drie belangrijkste punten uit de presentatie van de denktank verder uit te
werken en met concrete oplossingen aan het bestuur voor te leggen.
Verkiezing van vier bestuursleden
Sjon Brands heeft zich om persoonlijke redenen op 15 maart als kandidaat teruggetrokken.
Vier leden zijn als kandidaat voorgedragen door bestuur
Vier leden zijn voorgedragen vanuit de leden zelf.
Mensen die voorgedragen zijn mogen niet stemmen. Wanneer zij een machtiging hebben van een ander lid,
mogen ze die stem wel uitbrengen. Gestemd wordt volgens de statuten, artikel 15.
Hendrik van der Pol stelt voor de stemming te schorsen en pas na een afkoelperiode te stemmen aangezien
de discussies zeer verhit en emotioneel zijn geweest. Nu zouden mensen te emotioneel gaan stemmen. Jens
van der Vorm-de Rijke steunt dit voorstel. Over het voorstel wordt gestemd, de ALV is tegen.
Er zijn 41 stemgerechtigden (inclusief machtigingen). Drie mensen stemmen blanco.
De stemmen worden als volgt verdeeld:
Harrie Vellema
28
Louis Verhoeven
35
Barry Diestelhof
36
Ruud Kloet
31
Erik Kuiper
6
Fred Driessen
6
Fred Janssen
7
Jens van der Vorm-de Rijke
3
De eerst vier kandidaten hebben ieder meer dan 50% van de stemmen en treden toe tot het bestuur.
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Rondvraag
Harry Vellema wil weten of de vereniging verzekerd is voor ongelukken die met stands tijdens
evenementen etc. gebeuren? Deze vraag wordt meegenomen naar de eerstkomende bestuursvergadering.
Peter van der Meulen heeft twee zaken voor de rondvraag. Hij nodigt het bestuur uit een dresscode voor de
vereniging te ontwerpen. Hij stelt voor de witte anjer in het vervolg op 29 juni standaard te dragen als
eerbetoon aan ZKH Prins Bernhard. Dit voorstel wordt door de ALV aangenomen. Peter pleit voor
correctheid in tenue en een duidelijke richtlijn over het dragen van medailles, waarin tevens staat welke
onderscheidingen wel en welke niet geaccordeerd zijn door de Kanselier der Orden. Wanneer er medailles
zijn zoals bijvoorbeeld de Nobelprijs voor de Vrede, aanvragen bij de Kanselier der Orden of die mogen
dragen. Dit is een lange weg en Peter pleit voor een projectgroep op dit gebied, waar hij zelf wel in wil
plaatsnemen. ALV stemt in met oprichten van de projectgroep en het plaatsen van de uiteindelijke dresscode
in het huishoudelijk reglement.
De tweede zaak waarover Peter spreekt is de vredesmedaille Wissam al Salam. Hij verzoekt het bestuur te
ijveren voor het verkrijgen van deze medaille. De medaille zou bekostigd kunnen worden uit het geld dat
gekregen is van de Nobelprijs voor de vrede. Met algemene stemmen wordt aangenomen dat dit punt op de
actielijst van het bestuur komt.
Willem de Vries stelt voor de statuten en huishoudelijk reglement op internet te zetten. ALV gaat akkoord.
Ook wil hij de notulen van de bestuursvergaderingen op internet zien. Peter van der Meulen ontraadt dit,
sommige dingen moeten intern blijven. ALV gaat akkoord met het plaatsen van de actiepuntenlijst op
internet.
Erik Kostense geeft aan vorig jaar aan personen gevraagd te hebben of de libanonceder aan het bataljon
gegeven kan worden om bij het monument te plaatsen. Dit verzoek is niet bij het bestuur bekend, maar men
vindt het een goed idee. Er moet gekeken worden naar een gepaste gelegenheid, en kijken wat financieel
kan.
Peter Reijn wil weten wanneer de nieuwe voorzitter bekend wordt gemaakt. Dat gebeurt na de volgende
bestuursvergadering.
Berry Diestelhof meldt dat achter in de zaal twee lijsten liggen, één voor veteranendag en één voor een
rondleiding op de Grebbeberg. Wie belangstelling heeft kan zich opgeven.
Peter van der Meulen geeft aan dat er op veteranendag drie plaatsen zijn waar de NUV aanwezig kan zijn:
de ridderzaal, deelname aan het defilé en het uitreiken van de herinneringsmedaille van de deelnemers op
het Malieveld. Hij stelt voor dat het bestuur op de website zet wat de opties zijn, voor welke datum men zich
kan opgeven, en welke tenue gewenst is.
Sluiting
Tony Nijhove sluit de vergadering en wenst allen een goede thuisreis.
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