Algemeen 2009
Het jaar 2009 stond in het teken van 30 jaar UNIFIL. Het bestuur is eind 2008 al
begonnen met een aantal zaken voor te bereiden. Er waren contacten met een aantal
organisaties zoals het VI,(Veteranen Instituut), de Basis, NIMH (Nederlands Instituut
voor Militaire Historie), het legermuseum, en het 44ste Painfbat te Havelte.
14 maart was de aftrap in het legermuseumin Delft, 14 maart 1979 was exact de datum
dat het Bataljon operationeel werd in Zuid-Libanon.
Voorts waren er natuurlijk de vaste evenementen zoals 4 mei herdenking Loenen en
Havelte en 5 mei Wageningen. Dit had nogal wat voeten in aarde aangezien we samen
met een aantal andere veteranen organisaties niet welkom waren. Uiteindelijk was er
toch groen licht en mochten we meelopen met het defile. ( wat zonder twijfel ook was
gebeurd zonder toestemming).
Veteranendag was ook dit jaar een groot succes, we waren het grootste veteranen
detachement met 175 man.
Tijdens de 4 daagse in Nijmegen liep ons detachent voor het eerst in het veteranentenue
2, de opkomst was prima en we vertrokken vanuit Heumensoord. Ook voor 2010 geldt
dat we weer via defensie zijn ingedeeld.
De 2e helft van het jaar stond voor het bestuur in het teken van 30 jaar Unifil en ons 2e
lustrum. We hebben veel contacten gehad met diverse organisaties om een zo’n mooi en
voor iedereen intressant programma voor te schotelen.
We starten op 14 maart met een foto expositie in het legermuseum deze duurt tot 14
juni.
Het veteranentenue 2 begint vorm te krijgen zoals het nu uitziet zullen ongeveer 50
unifillers meelopen tijdens de 5e veteranendag 2009 in Den Haag en te bewonderen in
het nieuw tenue.
Vervolgens zal er een detachement starten tijdens de Nijmeegse 4 daagse.
Oefening Blauw Koord is een beetje in het slob geraakt omdat het 44ste op missie was in
Urughan en er dus geen mogelijkheid was om mee te doen met de oefening.
De 3D YP-408 is eindelijk op de markt gekomen en vind op dit moment nog gretig aftrek
de bedoeling was om voor de kerst met een nieuw ontwerp te komen maar de financieele
situatie van de NUV laat dit niet toe.
Er is wat onrust onstaan doordat de secretaris prive iets op marktplaats heeft gezet
waar een aantal leden bezwaar tegen maakten. Achteraf een niet zo’n slimme zet
daarom heeft de secretaris zijn spijt betuigd in de Dubbel Vier en zijn verontschuldiging
aangeboden aan een ieder die zich gegriefd voelde.
We hopen dat hiermee de zaak is gesloten en we weer verder kunnen met de lopende
zaken.

Vergaderingen bestuur
In 2009 is het bestuur 8 keer bijeengekomen voor bestuursvergadering. Op deze
vergaderingen zijn met name de volgende zaken behandeld:
•
•
•
•
•
•
•
•

Webwinkel.
Webshop.
Strategie Nederlandse UNIFIL Vereniging.
Huishoudelijk reglement.
Onrust in de vereniging.
30 jaar UNIFIL.
10 jarig bestaan NUV.
Contacten leggen met potentiële nieuwe bestuurs- en commissieleden.

Bezochte bijeenkomsten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bezoek 44 PAINFBAT.
Contacten rond begrafenis oud UNIFIL-ers.
Contacten rond de website.
Contacten rond de webwinkel.
Contacten met veteranen instituut.
Contacten met Basis/BNMO.
Regimentsraad.
Algemeen Bestuur Vergadering Veteranenplatform.
Oefeningen blauw koord.
4 mei Loenen/Havelte/Amsterdam.
Ambassade van libanon.
Bijeenkomsten m.b.t. 5e Nationale Veteranendag in Den Haag.
Onafhankelijksdag op de Libaneese ambassade.
Diverse contacten m.b.t. Eindhoven Veteranenstad.
Contacten met diverse veteranen cafe’s

Contacten met andere organisatie´s
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Libanese ambassade
44e PAINFBAT
Regimentsraad 44e PAINFBAT
Veteranen platform
Veteranen Instituut
BNMO/Basis
Eindhoven veteranenstad
VOKS (Vereniging Oud Korea Strijders)
Contacten met orgaisatie 5 mei Wageningen

Ledenadministratie per 31-12-2009
De ledenadministratie is in handen van Berry Diestelhof.
Wederom heeft onze penningmeester het afgelopen jaar hard gewerkt aan het updaten
van de ledenlijst, het bleek dat er een aantal leden geen contributie betaald maar wel de
Dubbel Vier ontvingen.
Als deze leden hebben uiteindelijk een aanmaning ontvangen. Diegene die hierna nog
niet hebben betaald zijn uit de ledenlijst geschrapt hierdoor is het ledental teruggelopen
met ongeveer 150 leden.
Natuurlijk komen er gelukkig nog maandelijks nieuwe leden bij dit zijn er ongeveer 6 a7
per maand zodat we op ongeveer hetzelfde aantal blijven / komen.
De groei is vooral te danken aan de vernieuwde website met de eenvoudige
aanmeldprocedure en het lobbyen van diverse (bestuurs)leden.

Dubbel Vier
Aantal keren dat Dubbel Vier is verschenen is 4 keer
Het bestuur bedankt de redactie voor al haar inzet en vele uren werk die het afgelopen
jaar heeft gespendeerd aan het uitbrengen van de Dubbel Vier.
Onze huizdrukker Charley van Doorn heeft dit jaar weer perfect werk geleverd en is
ons blad voor het eerst verschenen in een kleuren uitgave.

Website
De website is in handen van H. Appel en P. Griess.
Zoals iedereen heeft gemerkt is er een totaal vernieuwde website verschenen, H. Appel
en met name P. Griess hebben bergen werk verzet om de site te krijgen zoals deze er nu
is.
Omdat de site nu makkelijker is te updaten zijn we meer up to date.
De nieuwe aanmeld procedure heeft ervoor gezorgd dat we maandelijks 6 a 7 nieuwe
leden via de website erbij krijgen.
Mede hierdoor is het leden aantal met .......... leden gestegen. 31-12-2008.

Webwinkel
De webshop wordt achter de schermen beheerd door P. Griess.
Nu we zelf de webshop beheren

Contributie
Zoals jullie hebben kunnen lezen in het verslag van de penningmeester 2007 is de
contributie van €21, niet meer toereikend om de Dubbel Vier te laten verschijnen.
In deze digitale tijd heeft het bestuur gesproken over het digitaal versturen van de
Dubbel Vier aan de leden, dit drukt natuurlijk de kosten enorm.
Aankomend jaar komen er diverse evenementen aan die investeringen vragen, zoals de
reunie, 30 jaar Unifil en ons 2e lustum. Met de inkomsten van de contributie gaat het
financieel niet lukken.
We stellen voor en vragen de vergadering om een contributie verhoging van €5, voor
lopend jaar door te voeren

Plannen voor 2010
•
• Meer en beter uitdragen van de NUV blijft een speerpunt van de NUV
• Groei van aktiviteiten van de vereniging zoals:
• Samenwerking met VI/Basis
• 6 wekelijkse nieuwsbrief via e-mail
• bezoeken van diverse herdenkingen
• Uitbrengen van de nieuwsbrief met de
mogelijkheid tot adverteren.
• Groei door aanschrijven 4500
Unifillers
• Spreekbeurten en presentaties
• Uitbouwen van de webshop

•
•

Ruud Kloet
Secretaris
Nederlandse UNIFIL Vereniging

Contacten met de media in het kader
van het 2e lustrum NUV en de viering
van het 30 jarig bestaan van UNIFIL
Groots opgezette reunie in Havelte.

