
 
 
 
 
 
Jaarverslag secretaris Nederlandse UNIFIL Vereniging 2007 
 
Algemeen 
 
Het verenigingsjaar 2007 kan worden aangemerkt als een “rustig” jaar.  
Ondanks dit rustige jaar zijn er toch weer veel nieuwe leden bijgekomen en is het nodige 
gedaan door het bestuur. 
  
Ondanks het feit dat de leden het bestuur hebben opgedragen om in contact te komen en 
te blijven met het collectief heeft het bestuur ervoor gekozen het contact met het 
collectief te beëndigen.De reden is dat het bestuur zich toegangkelijk opstelt naar een 
ieder toegangkelijk lid. 
 
Zoals in mijn vorige verslag al aangegeven heeft het bestuur zich voorzichtig begeven op 
het gebied van zorg(begeleiding). 
De contacten zijn gelegd met het VI/Basis in Doorn en er zijn verschillende gesprekken 
geweest tussen het bestuur en bovenstaande organisaties om als NUV iets te kunnen 
betekenen voor veteranen die behoefte hebben aan zorg en bij ons hebben aangeklopt. 
Alies Vink is in februari bij een bestuursvergadering geweest om eea uit de doeken te 
doen hoe wij als NUV iets kunnen organiseren.  
 
Zoals boven al aangegeven zijn wij geen hulpverleners en willen wij dat absoluut niet 
worden, wel zal de NUV zorgdragen dat veteranen die om hulp vragen naar het juiste 
loket zullen worden verwezen. 
Houd dus de website in de gaten. 
 
 
Vergaderingen bestuur 
 
In 2007 is het bestuur tien (10) keer bijeengekomen. Op de vergaderingen zijn met name 
lopende en komende kwesties aan de orde gekomen zoals. 
 

• Webwinkel 
• Automatisch incasso contributie (andere bank) 
• Strategie Nederlandse UNIFIL Vereniging 
• Huishoudelijk reglement (aangepast) 
• Contacten met pronsoren 
• Mailwisseling/meeting met collectief 
• Hoe NUV beter naar buiten te promoten 
• Diverse briefwisselingen met leden 
• 10 jarig lustrum NUV (2009) 
• Medaille en uniform beleid (website) 
• Contacten leggen met potentiële nieuwe bestuurs- en commissieleden 



 
 
 
 
 
 
Jammer genoeg moesten om prive redenen Harry Vellema , Guus Theissen, hun 
bestuursfunctie neerleggen 
Het bestuur bedankt hen voor hun inzet.  
Omdat Sjon Brands 15 stemmen op de laatste ALV heeft gehad heeft het bestuur aan 
Sjon Brands gevraagd om zitting te nemen als AI bestuurslid (evenementen) in het 
bestuur. Sjon Brands heeft hiermee ingestemd. 
 
 
 
Bezochte bijeenkomsten 

 
• Bezoek 44 PAINFBAT 
• Regimentsraad vergaderingen 
• Contacten rond begrafenis oud UNIFIL-ers 
• Contacten rond de website 
• Contacten rond de webwinkel 
• Mineschool Reek 
• Regimentsraad 
• Algemeen Bestuur Vergadering Veteranenplatform 
• Oefeningen blauw koord 
• 4 mei Loenen 
• 4 mei Havelte 
• 5 mei wageningen 
• Diverse herdenkingen  
• Bijeenkomsten m.b.t. 3e Nationale Veteranendag in Den Haag. 
• Diverse contacten m.b.t. Eindhoven Veteranenstad 
• Rotatie 44 PAINFBAT (Eindhoven) 

 
 
 
Contacten met andere organisatie´s 
 

• Libanese ambassade 
• 44e PAINFBAT 
• Regimentsraad 44e PAINFBAT 
• Veteranenplatform 
• Veteranen Instituut 
• BNMO/Basis 
• Stichting VVDM 
• Eindhoven Veteranenstad 
• VOKS (Vereniging Oud Korea Strijders) 
• Nationaal comite herdenking 5 mei Wageningen 
• NIMH 



 
 
 
 
 
 
Ledenadministratie per 31-12-2007 
Het aantal leden groeit gestaag Er zijn nu ruim 1050 leden waarvan er 750 een 
automatische machtiging hebben afgegeven. In 2007 zijn 8 leden afgevoerd van de lijst. 4 
zijn er overleden, 23 zijn verhuisd, nieuw adres onbekend, en 4 hebben er opgezegd per 
brief of mail.  
Er zijn in 2007  102 nieuwe leden bijgekomen, (een groei van > 10  %).  
Helaas is er in 2007 1 lid geroyeerd. 
De groei is vooral te danken dat het bestuur er zorg voor draagt dat er bij elke reunie in 
het land een afvaardiging vanuit de NUV aanwezig is met een powerpoint presentatie 
wie we zijn en wat we doen. 
Uiteraard zijn we daar ook met onze stand met merchandising en 
inschrijfmogelijkheden aanwezig. 
Met de Basis/VI is de afspraak gemaakt dat we worden ingelicht wanneer er een reunie 
op stapel staat zodat we gelijk kunnen reageren. 
 
 
Dubbel Vier 
 
Aantal keren dat Dubbel Vier is verschenen is 4 keer  
Het bestuur bedankt de redactieraad voor hun inzet, de redactieraad is inmiddels 
uitgebreid tot 4 man. We hopen nu de redactie raad op volle sterke is er meer 
activiteiten kunnen ontplooien naar onze leden. 
 
Website 
 
De website is in handen  van Huub Appel. 
De nieuwe aanmeld procedure heeft ervoor gezorgd dat we maandelijks 6 a 7 nieuwe 
leden via de website erbij krijgen. (vanaf 010108) 
Jammer is wel dat er zeer weinig input vanuit de leden komt om de website te voorzien 
van nieuwe en actuele zaken. 
 
 
 
Webwinkel 
 
De webwinkel is geen steeds geen  succes het bestuur is absoluut niet tevreden met de 
gang van zaken op dit ogenblik, De evenementen commissie draagt er zorg voor dat bij 
elk evenement zij zelf aanwezig is met merchandising en promotie materiaal van de 
NUV. 
 
Onderhandelingen met de firma Actrader  die de webwinkel voor de vereniging wil gaan 
beheren en ook logistiek wil gaan verzorgen vanaf bestellen tot incasseren en bezorgen 
hebben niet het gewenste effect gebracht voor de NUV. 
 



 
 
 
 
 
Gevolgde strategie 
 

• Portofolio maken voor het werven van fondsen, het bestuur draagt zorg voor een 
goede begroting en plan van aanpak. 

• Welkoms pakket nieuwe leden, inhoud bv Dubbel vier, T-shirt, sticker etc etc. 
• Op de markt brengen van diverse merchandising waaronder DVD”Libanon 79” 

inval door Israel 1982, posters van ons gebied met alle posten erop. 
• Korte lijnen met leden dmv bezoeken reunie’s , bijeenkomsten etc etc. 
 
 

 
Plannen voor 2008 
 

• Groei van het ledenbestand met minimaal hetzelfde resultaat als 2007 minimaal 
10%.  

• Wederom contact met VI aangaande 3500 overgebleven  veteranen die nog niet 
bereikt zijn. Kunnen we iets met het Veteranen Registratie Systeem (VRS)???? 

• Meer en beter uitdragen van de NUV. (radio, tv, etc etc) 
• De leden meer betrekken bij evenementen.( weinig respons) 
• Nieuwe leverancier die “glazen 3D YP408” levert en een complete lijn opzetten 

van alle voertuigen jaarlijks 1 uitgave. 
• Dubbel vier digitaal aanleveren bij de leden die dat aangeven (kosten moeten 

omlaag) 
• Nieuw veteranentenue, bestaande uit zwarte kisten, camobroek, t-shirt met NUV 

logo, sweater, windjack eveneens NUV logo en Veteranen logo. 
NUV wordt door defensie al pilot gebruikt. 
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