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Nederlandse UNIFIL Vereniging 

We don’t remember the days, only the moments 

24 april 2009, 11:00 uur Doorn 

 

Aanwezig bestuur: L. Verhoeven, R.Wesseling, R.Kloet, B Diestelhof, S Brands, R 

Lochtenbergh 

Afwezige met kennisgeving:    P Reijn 

      

Aanwezige leden:   A Toba, W de Vries, E Korstense, FW Smits, F vd Brule, P Mielen, G 

Berghuis,P vd Meulen, E Kuiper. F Saarlon, G Nijhuis, E v Till,R 

Rorije, T Rovers, J de Graaff, S Renon, J Ursem, K Cox 

Machtigingen:         P Reijn  

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 
W de vries vraagt het bestuur om haar mening aangaande Wageningen en de vergadering gaat hiermee 

accoord. Dit wordt in punt 12 behandeld. 

De voorzitter loopt de agenda door en stelt de definitieve agenda vast. 

 

3. Vaststellen notulen ALV 2008 

De notulen van de Algemene Ledenvergadering worden goedgekeurd door de aanwezige leden. 

Vanuit de leden komen er direct vragen aangaande het “Veteranentenue 2”  dit naar aanleiding van een 

opgestelde etalagepop in het VT2, Er komen van de volgende leden aan aantal praktische vragen E Kuipers, 

E v Till, J de Graaff, W de Vries en G Berghuis hebben oa vragen over het dragen van medaille’s groot 

model op de polo of t-shirt. Praktisch is dit een probleem want de medaille’s zullen absoluut niet recht 

hangen.Uiteindelijk wordt er een voorstel gelanceerd en het kaki overhemd is een goede vervanger van de 

polo, dit wordt in stemming gebracht en het voorstel wordt aangenomen door de leden. 

S Brands geeft uitleg over het aanschaffen van “oud groen” en doet navraag bij defensie maar geeft aandat 

de prijs er hoog zal zijn. 

 

4. Verslag van de kascontrolecommissie 

P vd Meulen en D de Graaf geven aan dat de kascontrolecommissie niet heeft gecontrolleerd. 

 

5. Financieel jaarverslag van penningmeester 

De penningmeester presenteerd zijn balans en resultaatrekening over het jaar 2008. 

Hij geeft aan dat de webwinkel prima gaat dankzij oa B Diestelhof en P Griess. 

Begroting 2009 

R Wesseling komt met het voorstel om de contributie aan te passen, zijn voorstel omvat 

Contributie 2010 blijft €21, waarvan €1, naar het Libanonfonds zal gaan. 

Bij digitaal ontvangen €21, waarvan  €1, naar Libanonfonds 

Hardcopy €30, waarvan €1, naar Libanonfonds. De kosten voor een gedrukte versie zijn enorm hoog. 

J de Graaff merkt op dat niet iedereen digitaal kan ontvangen en er is geen onderzoek geweest hoe de leden 

hierover denken. 

J de Graaf en R Rorije stellen voor een verhoging naar €25, voor iedereen. 

Dit voorstel wordt na stemming aangenomen, deze verhoging zal worden geplaatst in D4. 
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P vd Meulen merkt op dat er bij het V-Fonds misschien wel mogelijkheden zijn om de financien wat te 

verbeteren, E Kuiper heeft inmiddels wat ervaring met het V-Fonds en er wordt besloten een commissie in 

het leven te roepen die eea gaat onderzoeken. Na de vergadering zal men hierover nog napraten. 

R Wesseling geeft aan dat er veel wanbetalers zijn en dat geeft extra werk om de contibutie van de 

wanbetalers binnen te krijgen. 

 

 

6. Vaststellen van de begroting 2009 

De penningmeester presenteert de begroting voor 2009. 

Het te verwacht resultaat voor 2009 zal ongeveer €3700, positief zijn. 

 

 

7. Benoeming leden kas-controle-commissie. 

De voorzitter vraagt de leden 2 nieuwe vrijwilligers die willen toetreden tot de kas-controle-commissie. 

P vd Meueln en D vd Fraaf geven zich hiervoor op 

 

8. Verslag secretaris. 

Verslag secretaris op website en als bijlage toegevoegd aan alle leden die zich hebben aangemeldt voor 

komende ALV. 

 

 

9. Mededelingen en ingekomen stukken  

Er zijn 3 ingekomen brieven bij het secretariaat binnen gekomen. 

B Terlouw (oproep extra bestuursvergadering ivm onrust in de NUV) 

P Broek ( waarheidsgetrouwe boeken in onze webwinkel) 

A Toba ( Wageningen) 

De antwoorden liggen ter inzage voor iedereen bij het secretariaat. 

 

10. Aftreden huidige bestuuursleden.  

Op dit moment zijn er geen bestuursleden die volgens de statuten moeten aftreden. 

 

11. Vaststellen huishoudelijk regelement. 

Wijzigingen zoals besproken tijdens vorige ALV zijn doorgevoerd. 

 

Pauze 

 

 

 

12. Rondvraag. 

5 mei defile Wageningen. Voorzitter L Verhoeven geeft uitleg waarom het bestuur heeft besloten NIET naar 

Wageningen te gaan. Het bestuur heeft een brief geschreven naar B&W van Wageningen en het Comite 5 

mei waarom de NUV niet is uitgenodigd. Hierop hebben wij tot op heden geen antwoord gehad.  

Er ontstaat een discussie wel of niet gaan als NUV. Een klein aantal leden gaat zeker wel naar Wageningen 

en zal onder leiding van E v Till zeken meelopen. E v Till respecteerd het besluit van het bestuur. 

P vd Meulen merkt op dat tijdens de ALV van het VP op 13 maart is gezegd dat alle veteranen organisaties 

van zich moeten laten horen middels een protest. 

De voorzitter van de “jonge veteranen” heeft aangegeven dat zij zich niet laten tegenhouden. 

E Kuiper geeft aan dat hij na 28 jaar zijn lidmaatschap van de BvW heeft opgezegd als protest. 

J de Graaff merkt op de 18 sept het defile een goed altenatief kan zijn. 
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L Verhoeven geeft aan dat hij niet altijd aanwezig kan zijn bij vergaderingen van het VP omdat hij ook nog 

een 40 urige werkweek heeft. P vd Meulen biedt zich aan om als vertegenwoordiger en adviseur van de NUV 

aanwezig te willen zijn bij vergaderingen van het VP. 

 

Werkgroep V-fonds. 

De werkgroep zal bestaan uit R Wesseling, E snellink, E kuiper en Pvd Meulen. 

P vd Meulen ziet graag op de website een forum met password, L Verhoeven geeft aan dat dit gereallisseerd 

gaat worden voor komende ALV. 

E Kuiper geeft aan dat hij een nieuw op te zetten gastenboek nodig vindt. 

 

Medaille’s 

De discussie aangaande de te dragen medaille’s wel of niet barts weer los. 

Er zijn veel meningen maar volgens de statuten bepaald het bestuur van de NUV welke er mogen worden 

gedragen. 

Dit is te vinden op de website onder het kopje “Uniform richtlijnen” punt C. 

 

 

 

15. Sluiting. 

Louis verhoeven sluit de vergadering rond 13:00 uur en wenst een ieder een goede thuisreis. 


