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Notulen Algemene Leden Vergadering, Nederlandse UNIFIL Vereniging 

12 april 2008, 11.00 uur Valthe 

 

Aanwezig bestuur: L. Verhoeven, R.Wesseling, R.Kloet, B Diestelhof, T Nijhove, 

Afwezige met kennisgeving:    G Anthonijsz, W v Wiers 

      

Aanwezige leden:  H Schoenmakers, C v Ingen, P Lagendijk,R Rorije, 

   S Brands, A Toba, W de Vries, W Kostense, T Blinderman, 

   J Ursem, , F Janssen,  C Vogelaar, W Koster, T Blinderman, R 

Lochtenbergh, HJ Pastink, J Ursem, H Knol, D vd Graaf, P vd Meulen, 

L Miele, N Bobbeldijk,  

Machtigingen:           

Notulist:           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 2007 

De notulen van de Algemene Ledenvergadering 2007 worden goedgekeurd.  

 

 

4. Verslag van de kascontrolecommissie 

De kascontrolecommissie doet het woord. Er zijn geen hiaten gevonden in de boekhouding en deze wordt 

daarom goedgekeurd. ( Jens vd Vorm en Guus Anthoneisz) 

 

 

5. Financieel jaarverslag van penningmeester 

De penningmeester Robert Wesseling presenteert zijn financieel jaarverslag.  

Doordat er binnen het bestuur verschuivingen zijn geweest moeten bij de KVK deze mutaties worden 

doorgevoerd, eea is misgelopen en het heeft allemaal wat langer geduurd als zou moeten. 

Daardoor is de overstap van de  ABN AMRO bank naar de Rabo bank ook vertraagd. 

De contributie is daardoor wat laten afgeschreven bij de leden.  

Do kosten van ons verenigingsblad “Dubbel Vier” rijzen de pan uit en staan niet meer in verhouding tot de 

contributie van €21,- . Te denken valt aan het digitaliseren en via de mail versturen naar de leden. 

Voor leden die de D4 toch in bedrukte versie willen ontvangen zal een aanpassing van de contributie 

noodzakelijk zijn. 

In 2010 vieren wij ons 2
e
 lustrum en dat willen we groots vieren, om dit te realiseren hebben we extra 

middelen nodig. We moeten dus pogen meer inkomsten te genereren door bijvoorbeeld nieuwe betalende 

leden, inkomstenuit merchandise, advertenties etc etc. 
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6. Vaststellen van de begroting 2008 

De penningmeester Robert Wesseling presenteert zijn begroting voor 2008. 

Begroting is op de website te vinden en te downloaden. 

 

7. Benoeming leden kas-controle-commissie. 

Peter vd Meulen en Daan vd Graaff geven zich op als de nieuwe kascontrollecommissie. 

 

 

 

8. Verslag secretaris A.I. 

Het jaarveslag van de secretaris is enkelen dagen voor de ALV per mail verstuurd naar diegenen die zich 

hebben opgegeven voor de ALV. 

Er zijn 10% nieuwe leden bijgekomen door een actie van het VI en de NUV. Er zijn 3500 Unifillers 

aangeschreven waarbij de bekendheid en het bestaan van de NUV aan de orde is gekomen. 

Al met al een mooi resultaat. 

Volgende actie zal zijn om de resterende 4000 onbekende Unifillers te benaderen. 

 

 

Zorgbegeleiding door de NUV is en blijft een moeilijke zaak van het bestuur we willen en kunnen niet als 

hulpverlener te werk gaan. Mochten Unifillers zich melden bij het bestuur dan worden die uiteraard naar het 

juiste loket doorverwezen. 

Links naar de desbetreffende instanties worden op de website geplaatst bij het tapje “zorg” en in de Dubbel 

Vier. 

 

Het bestuur is 2007 10 keer samen geweest en tijdens deze bestuursvergaderingen zijn oa de volgende zaken 

besproken: 

Medaille en uniform beleid van de NUV. Eind april staat eea op de website. 

Afscheid bestuursleden Guus Theissen (prive reden) en Harry Vellema (werk). Het bestuur bedankt beiden 

voor hun inzet. 

Automatische incasso contributie 

10 jarig lustrum NUV 2009,. 

Meer te vinden in het jaarverslag van de secretaris op de website te downloaden. 

 

Sjon Brands heeft zich beschikbaar gesteld als A.I bestuurslid activiteiten omdat de functie nu vacant is. 

Tijdens de voorlaatste ALV heeft Sjon Brands 15 stemmen gekregen als kandidaat bestuurslid daarom heeft 

het bestuur besloten om SB te vragen zitting te nemen als bestuurslid. SB heeft daarmeee ingestemd. 

 

 

 

Theo Blinderman heeft vragen over nieuwe leden en het afvoeren van leden in de ledenlijst. 

De bedoeling is om bij verschillende evenmenten als NUV aanwezig te zijn met onze stand. 

Berry Diestelhof en Ruud Kloet hebben de afgelopen periode al verschillende evenemneten bezocht tbv het 

werven van nieuwe leden en promotie van de NUV. 
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Met de Basis hebben we al een afspraak om bv bij reunies aanwezig te mogen zijn met een presentatie en de 

stand. 

Sinds enige tijd is de marine aanwezig om onder de vlag van de VN te opereren in de wateren rond Libanon 

en valt onder het Unifil mandaat. 

Volgens art 4 lid 1 van de statuten kunnen deze mannen en vrouwen zich aanmelden als lid van de NUV. 

 

Fred Janssen vraagt of er misschien een commissie in het leven moet worden geroepen die dit onderzoekt 

omdat de marine wellicht een ander insteek en intresse heeft dan de landmacht. 

Ruud Kloet zegt dat het misschien zinvol is om op een wat hoger niveau richting Den Haag te gaan. 

 

Peter  vd Meulen merkt op dat er na 2 jaar nog steeds geen forum op de website is, het is en blijft lastig om 

kwetsende en grievende berichten te verwijderen van de website. 

 

Eric de Vries meldt dat de webwinkel op de website slecht bereikbaar is, Tony Nijhove geeft uitleg hierover. 

Het bestuur is bezig eea te verbeteren maar dat daar wat tijd in gaat zitten. De bedoeling is om de webshop 

in zijn geheel op de schep te nemen. 

 

Fred Janssen meldt dat de NUV 2009 10 jaar bestaat en 2009 is het 30 jaar geleden dat het NL detachement 

actief werd in Libanon. 

Het bestuur is zich daarvan bewust en zal daarover gaan nadenken. 

 

 

 

9. Mededelingen en ingekomen stukken  

Brief  van het “collectief” 

De antwoorden liggen ter inzage bij het secretariaat en kunnen door ieder lid worden ingezien. 

 

Brief over zorgbegeleiding. 

Peter vd Meulen geeft advies dat regiocontacten prima zijn en de hulpverlening een luisterend oor hebben. 

NUV moet streven naar een 7/24 bereikbaarheid. 

Stichting Veteranen Platvorm kan een goede partner zijn voor de nulde lijn zorg. 

 

Rene Rorije vraagt of er een  zoekmachine op de website aanwezig is. 

Theo Blinderman zegt dat de zoekmachine aanwezig is op de website. 

 

 

 

10. Aftreden huidige bestuuursleden.  

Tony Nijhove treed af. 

Tony geeft uitleg waarom hij uit het bestuur stapt, hij moet prioriteiten stellen en is heel druk met de 

brandweer en priveomstandigheden is een reden dat hij stopt. 

De voorzitter bedankt Tony voor bewezen diensten. 

 

 

 

11. Vaststellen huishoudelijk regelement. 

Wijzigingen zoasl besproken tijdens ALV 2007 zijn doorgevoerd. 
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Pauze 

 

 

12. Verkiezing nieuwe bestuursleden. 

De kandidaten zijn Sjon Brands en Ron Lochtenbergh. 

Ron stelt zichzelf voor, Sjon heeft zichzelf al eens voorgesteld en is bekend bij de leden. 

Robert Wesseling zegt dat Eric kuiper gevraagd is om zitting te nemen in het bestuur, Eric heeft hiervoor om 

prive redenen bedankt. 

 

Peter vd Meulen en Erik Kostenze tellen de stemmen en komen met het volgde resultaat 

Er zijn 27 leden die stemgerechtigd zijn met 1 volmacht en 1 stem is blanco. 

Sjon Brands krijgt 27 stemmen en Ron Lochtenbergh krijgt 28 stemmen. 

Beide heren steden toe tot het bestuur en Ron Lochtenbergh wordt gevraagd om achter de bestuurstafel te 

komen zitten. 

 

 

 

14. Rondvraag. 

Erik Kostenze merkt op dat de vlaggenmast buiten leeg is en dat de NUVvlag erin had moeten hangen. 

 

Peter vd Meulen meldt dat veteranenzorg  booming buissness is, de zorgverlening is vele malen beter dan de 

zorg die er bij ons was. 

Hij waarschuwd wel voor civiele zorginstellingen en drukt de leden op het hart hier mee uit te kijken. 

Fred Janssen  vraagt of er al voorbeelden zijn van zaken die misgegaan zijn, Peter vd Meulen zegt dat die 

zeer snel in de media zullen komen. 

 

Jan Ursem vraagt vrijwilligers om de NUV-stand te bemannen tijdens evenementen zoals 5mei en 28juni. 

Misschien dat partners van unifillers zich hiervoor op willen geven. 

 

Hans Pettinga wil dat de website wordt schoongehouden van onzin berichten, dit zou via Huub Appel 

moeten gebeuren door middel van bv een wachtwoord. 

 

Rene Rorije merkt op de in de notulen van 2007 punt 5 pag 3 staat vermeld dat de penningmeester zorg zal 

dragen om zijn verslag op de website zal worden geplaatst dit is niet gebeurd en hij wil weten waarom niet 

De vergadering van 2006 heeft daartoe besloten. 

 

Tony Nijhove vraagt aan de leden wat zij vinden van de locatie in Valthe is deze juist of te ver weg. 

Willem de vries wil bv meerdere lokaties die op de website kunnen worden gezet. 

 

 

Ron Lochtenbergh vraagt of de inhoud altijd over Libanon moet gaan, Peter vd Meulen wil dat het altijd 

over Libanon moet gaan maar met zijsprongen die indirect met Libanon te maken hebben zoals Basis en VI 

nieuws. 

 

Rene Rorije zegt dat marine unifillers ook in de dubbelvier moeten komen te staan, dit is reeds al gebeurd. 
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15. Sluiting. 

Louis Verhoeven sluit de vergadering rond 13:30 uur en wenst een ieder een goede thuisreis. 


