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Nederlandse UNIFIL Vereniging
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21 april 2007, 11.00 uur
Aanwezig bestuur:
Afwezige bestuursleden
Aanwezige leden:

Machtigingen:
Notulist:

L. Verhoeven, A.A. Anthonijsz, R.Kloet, B Diestelhof
A.R.H.M. Nijhove, Blinderman.
R.B. Wesseling. T Romijn, M Viveen, R Vroonman, H Schoenmakers,
S Brands, A Toba, R Wesseling, C van Ingen, W de Vries, J Werner,
G Theissen, R Brandse, E Snellink, J Ursem, P Reijn, A Visser, J vd
Vorm-de Rijke, I Booij, F Janssen, A Terlouw, A Aalbers, M vd Heuvel,
B Hoekstra, F vd Brule.
H Appel, T Nijhove, D vd Graaf, H vd Pol. F Oldenkamp, H Spa, C
Bosch, T Blinderman, P vd Meulen, R de Jong, J v Halen, J Crooy,
R Kloet

1.
Opening vergadering door de voorzitter L. Verhoeven
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, en vraagt de leden om 1 minuut stilte te houden
voor de ons ontvallen collega’s
2.
Vaststellen definitieve agenda
De voorzitter loopt de agenda door en stelt de definitieve agenda vast.
3.
Vaststellen notulen ALV 2006
De notulen van de Algemene Ledenvergadering 2006 worden goedgekeurd.
4.
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.
5.
Financieel jaarverslag van penningmeester
Guus Anthonijsz heeft een brief gestuurd aan, Dhr Koster de laatste oud Commandant die was belast met het
Libanonfonds. Daar Dhr Koster is overleden is navraag niet meer mogelijk. Dhr A. Aalbers geeft aan verder
te zullen kijken om meer informatie te verkrijgen.
Guus Anthonijsz geeft aan dat er een aantal dubieuze betalers zijn die niet hun contributie hebben betaald, er
is volgens Guus Anthonijsz een niet actuele ledenlijst gebruikt zodoende hebben een aantal leden een
aanmaning gehad die niet terecht was.
De renteloze lening van €5000,- die is verstrekt door de VVDM en waar €2500,- is van terug betaald wordt
het resterende bedrag van €2500, door de VVDM kwijtgescholden. Het bestuur bedankt Dhr Coolen van de
VVDM hiervoor.
Guus Anthonijsz geeft uitleg over de inkomsten en uitgaven van het bestuur.
De kosten die de Dubbel Vier met zich meebrengen zijn zeer duur ¾ deel van de contributie gaat hieraan op.
Louis Verhoeven en Ruud Kloet zullen kijken wat de mogelijkheden zijn om de kosten naar beneden te
brengen.
Peter Reijn geeft aan dat de kosten van de DV hoog zijn maar dat de drukker niet alle kosten doorbelast
Guus Anthonijsz geeft aan dat de kwaliteit absoluut moet worden gewaarborgt.,
Guus Anthonijsz lees een brief voor van de ABN AMRO bank waarin die aangeven te gaan stoppen met
acceptgiro kaarten dit houd in dat deze niet meer kunnen worden gebruikt.Hij wil graag dat een ieder een
machtiging afgeeft voor automatisch incasso.

Notulen ALV 21 april 2007 NUV

Pagina 2 van 5

Nederlandse UNIFIL Vereniging
We don’t remember the days, only the moments

Fred Janssen vraagt wat er gebeurd met dubieuze debiteuren, Guus Anthonijsz zegt in principe krijgen die tot
2x toe een aanmaning toegestuurd mocht daar niet op worden gereageerd dan zal de penningmeester bellen.
Robert Wesseling vraagt of de DV niet bv bij het Veteranen Instituut kan worden ondergebracht om de
kosten te drukken, dit is al een keer onderzocht maar de oplage is te klein waardoor de kosten niet kunnen
worden gedrukt.
Sjak Neelen merkt op dat €1300, - aan administratie kosten erg hoog is en vraagt waarom dat niet kan
worden uitbesteed naar een ander. De penningmeester gaat kijken of hier iets aan te doen is.
Ewald Snellink merkt op dat er 23 leden zijn waarvan de adressen niet bekend zijn en wat is daar de oorzaak
van, Guus Anthonijsz geeft uitleg en merkt op dat een groot aantal geen verhuisbericht sturen waardoor het
onmogelijk is deze personen op te sporen.
Roderick Brandse vraagt of het jaarverslag van de penningmeester in PDF vorm op de website geplaatst kan
worden. Dit zal worden gedaan.
Ewald Snellink vraagt of de financiele huishouding van de NUV ook op de website kan worden geplaatst er
zal met de webmaster worden overlegd of dit te organiseren is.

6.
Vaststellen van de begroting 2007
Guus Anthonijsz wil zijn begroting presenteren maar tot zijn ontsteltenis is hij die vergeten mee te nemen.
Robert Wesseling vraagt op deze via de mail kan worden opgestuurd.

7.
Benoeming leden kas-controle-commissie.
De voorzitter vraagt de leden 2 nieuwe vrijwilligers die willen toetreden tot de kas-controle-commissie, Jens
vd Vorm-de Rijke en Guus Anthonijsz melden zich hiervoor aan,
De kas-controle-commissie zal bestaan uit deze 2 leden.
8.
Verslag secretaris A.I.
Ruud Kloet merkt op dat hij secretaris AI is en per 1 januari is begonnen.
Peter Reijn vraagt waar Tony Nijhove is, Ruud Kloet zegt dat Tony Nijhove wegens prive omstandigheden
niet aanwezig is.
Ruud Kloet gaat verder met zijn verslag maar wordt een aantal malen onderbroken door verschillende leden
Willem de Vries vraagt of hij zonder te worden onderbroken zijn verslag kan doen en maakt zijn verslag af.
Roderick Brandse vraagt hoe wij de ambitie van het bestuur willen sturen en checken, Ruud Kloet geeft aan
dat de te volgen strategie voor 2007 in zijn jaarverslag gemeld staan.
Peter Reijn merkt op dat hij persoonlijk de DVD “blauwhelmen in Libanon” in de markt heeft gezet en niet
zoals vermeld in het jaarverslag door het collectief.(verslag secretaris 2006 aangepast volgens ALV 2007)
Willem de Vries vraagt hoe het staat met de contacten tussen het bestuur en het collectief, Ruud Kloet geeft
aan dat zij on speaking terms zijn.
Het initiatief van het collectief heeft geleid dat er op 5 mei in wageningen een witte anjer gaat worden
gedragen en zoals het er nu naar uitziet op 29 juni eveneens.
Verslag secretaris op website.
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9.
Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn 3 ingekomen brieven bij het secretariaat binnen gekomen.
Brief van Dhr Dijkstra ( medaille beleid )
Brief van Dhr Terlouw ( oefening blauw koord )
Brief van Dhr Lensink ( opstappen redacteur )
De antwoorden liggen ter inzage voor iedereen bij het secretariaat.
10.
Aftreden huidige bestuuursleden.
Guus Anthonijsz en Theo Blinderman zijn aftredend , Theo Blinderman is herkiesbaar.
maar niet aanwezig.
11.
Vaststellen huishoudelijk regelement.
Peter Reijn heeft naar aanleiding van een mail van Dhr P vd Meulen een aantal opmerkingen.
Art 2, lid 5 aanvullen met minstens 10 jaar.
Art 5 commissies moet worden aangepast, de namen van Dhr Koster en Dhr Vos dienen te worden
verwijderd.
Art 8&10 betalings termijn aanpassen.
De betaling van de contributie dient volgens het HHR te geschieden voor 1 april, op de website staat 1 maart
en zal moeten worden aangepast.
Pauze
12.
Presentatie van het collectief.
Fred Janssen bedankt de NUV.
Fred Janssen heeft vragen omtrent de afname van 46 leden (netto 16) hij vind dit een groot aantal, hierbij
zijn bv leden die overleden zijn of niets meer van zich laten horen, niet meer te achterhalen ivm verhuizing
en geen bericht hebben achter gelaten.
Geeft uitleg over de voortgang van het anjer gebeuren en vraagt of alle info op de website kan worden gezet.
Het voornemen is dat alleen burgers de anjer gaan dragen dus geen veteranen, de landelijke dekking moet in
2008 gerealisseerd worden.
Er zal een stichting worden opgericht die geld gaat inzamelen met als doel projecten te organiseren in
voormalige uitzendgebieden, tevens zal er een website komen waar eea na te lezen is
(www.anjervoorveteranen.nl)
De uitgifte punten van de anjer zal worden gedaan door defensie en enkele unifillers.
Willem de Vries merkt op dat niemand ons kan beletten de anjer te gaan dragen Henk Schoenmakers valt
hem bij en merkt op dat eenheid van het tenue belangrijk is en dat het NUV detachement de anjer gaat
dragen.
Fred Janssen geeft aan dat Peter Reijn de DVD “Blauwhelmen in Libanon” met eigen middelen heeft betaald
omdat de NUV financieel niet bij machte was dit te betalen Fred Janssen vraagt dan ook dit in het jaarverslag
van de secretaris te wijzigen.(aangepast in verslag secretaris)
Fred Janssen wil graag weten hoe het staat met de ingezonden brief van Dhr Lensink d.d. 8 jan 2007. Op d.d.
20- jan 2007 heeft de secretaris een antwoord terug geschreven aan Dhr Lensing.Alle ingekomen stukken en
antwoorden liggen ter inzage bij het secretariaat.
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13.
Verkiezing nieuwe bestuursleden.
Ewald Snellink en Willem de Vries tellen de stemmen.
4 leden zijn als kandidaat bestuursleden door het bestuur voorgedragen.
Er zijn 29 leden die stemgerechtigd zijn met 13 volmachten dus een totaal van 42 stemmen.
De stemming is als volgt:
Robbert Wesseling
Guus Theissen
Sjon Brands
Theo Blinderman

32
24
15
11

Robert Wesseling en Guus Theissen hebben de meeste stemmen en treden toe tot het bestuur van de NUV
14.
Rondvraag.
Willem de Vries vraag naar de publicaties rond veteranen die problemen ondervinden met PTSS.
Louis Verhoeven geeft aan de als er vragen bij het bestuur binnen komen die moeten worden doorgestuurd
naar het juiste loket.
Fred Janssen vraagt waar ze terecht kummem voor hulp, volgens het plan van Scholten en van Eden.
bestaat er al enige tijd een buddy-systeem.Misschien kunnen we hier iets mee.Ferry vd Brule ondersteund dit
plan van Fred Janssen.
Louis Verhoeven begrijpt de zorg die ontstaat maar geeft aan dat het bestuur hier op korte termijn niets aan
kan doen.
15.
Sluiting.
Louis verhoeven sluit de vergadering rond 15:30 uur en wenst een ieder een goede thuisreis.
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