Notulen Algemene Leden Vergadering (ALV) van 24 april 2010
Locatie : Doorn, De Basis Aanvang : 11.00 uur
Aanwezige bestuursleden : L. Verhoeven, B. Diestelhof, R. Lochtenbergh (later binnengekomen)
Bestuursleden afwezig met kennisgeving : S. Brands, R. Kloet, R. Wesseling
Aanwezige leden : A. Toba, R. Rorije, W. de Vries, T. Blinderman, G. Nijhuis, R. Hessels, G. Berghuis, F.
Saarloos, P. van der Meulen, E. Kuiper, F.W. Smits, H. Pieters, E. Korstense, C. Vogelaar, C. van Ingen,
P. Griess, J. Ursem, H. Schoenmakers, C. Kroonenburg, H. Thijssen, D. van de Graaf. Notulist : E. Kuiper
1. Opening vergadering door de voorzitter L. Verhoeven
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. Stelt vast dat er wijzigingen zijn
binnen het bestuur vanwege afgetreden bestuursleden, waardoor er bij deze ALV een ‘klein bestuur’
achter de tafel zit. De voorzitter merkt op dat hij mede daardoor niet op alle vragen van de leden een
antwoord zal hebben.
2. Vaststelling definitieve agenda
De definitieve agenda wordt vastgesteld, met daarbij de opmerking van P. van der Meulen dat er
verschillende versies van de agenda zijn (op de website en in D4). Graag zou hij bij punt 10 van deze
vergadering een verklaring willen afleggen met betrekking tot zijn werk voor de NUV als adviseur
Veteranenzaken NUV.
3. Vaststellen notulen ALV 2009 (gepubliceerd D4 jaargang 11 no.1 april 2010)
Naar aanleiding van punt 5 van de notulen merkt E. Kuiper op, dat er een voorstel tot verhoging van
de contributie (naar jaarlijks € 25,=) per 1-1-2010 is aangenomen en dat dit zou worden gepubliceerd
in D4. Dit is niet gebeurd, het oude contributiebedrag staat nog genoteerd op pagina 2 D4. Bij deze is
de opmerking genoteerd en worden de notulen ALV 2009 vastgesteld.
4. Mededelingen, ingekomen stukken
Geen mededelingen of ingekomen stukken.
5. Jaarverslag secretaris NUV (gepubliceerd D4 jaargang 11 no.1 april 2010)
De voorzitter heeft van de secretaris zijn jaarverslag over 2009 ontvangen en leest dit ter vergadering
voor.

6. Aftreden bestuursleden
De secretaris R. Kloet heeft zijn functie neergelegd; hij kan het secretarisschap niet meer combineren
met het werk voor zijn werkgever, waarvoor hij regelmatig in het buitenland is.
De penningmeester R. Wesseling heeft eveneens zijn functie neergelegd; vanwege het opstarten van
een eigen bedrijf heeft hij geen tijd meer voor zijn bestuurswerkzaamheden.
De penningmeester gaat nog met lid E. Snellink lopende zaken afwikkelen en zaken op orde brengen.
Er hebben zich bij het bestuur geen kandidaten voor bestuursfuncties gemeld.
De vacante bestuursplaatsen moeten worden opgevuld. Het bestuur kiest uit hun midden de
bezetting van de gekwalificeerde functies (secretaris, penningmeester), hetgeen is vastgelegd in de
statuten. De voorzitter vraagt met nadruk leden na te denken of zij iets in bestuurlijke zin willen gaan
betekenen voor de NUV. De insteek van het bestuur de komende jaren zal zijn: vooruit kijken,
verbetering tot stand brengen.
7. Financieel jaarverslag penningmeester
Er is ter vergadering geen financieel jaarverslag van de penningmeester. Er is een meningsverschil
met de ingehuurde boekhouder over betaling. De financiële administratie ligt op dit moment bij de
boekhouder, die dit niet zonder geboden oplossing wil teruggeven. Binnen 14 dagen na de ALV zullen
de voorzitter, de penningmeester en lid E. Snellink naar de boekhouder toe gaan om tot een
oplossing te komen.
8. Vaststellen Kascontrolecommissie (KCC)
De leden van de KCC P. van der Meulen en D. van de Graaf delen mede dat voor het boekjaar 20092010 geen kascontrole plaats heeft kunnen vinden. Dit was ook al het geval voor het boekjaar 20082009. Ter vergadering lezen zij een verklaring voor, waarin zij concluderen dat zij voor het tweede
achtereenvolgende jaar de penningmeester en daarmee het hele bestuur van de NUV geen decharge
kunnen verlenen over het gevoerde financiële beleid. De KCC verzoekt de leden ter vergadering hun
afkeuring uit te spreken en het bestuur om op de kortst mogelijke termijn volledig openheid van
zaken te geven en schriftelijk te rapporteren aan de leden. Leden C. Vogelaar en H. Thijssen stellen
zich beschikbaar als nieuwe leden KCC voor het boekjaar 2010-2011.
9. Vaststellen begroting
Er is geen begroting vast te stellen gelet op eerder ter sprake geweest zijnde. Ter vergadering wordt
geconcludeerd dat het bestuur in dit geval gehouden is een nieuwe ledenvergadering hiervoor uit te
schrijven. De voorzitter wil geen beschuldigende vinger uitsteken naar personen, hij neemt als
voorzitter de verantwoordelijkheid op zich. F. Saarloos vraagt zich af wat nu het vervolg is? Hoe
kunnen we er van uitgaan dat er binnen 14 dagen een oplossing of antwoord is door middel van een
bezoek aan de boekhouder, terwijl dit kennelijk al twee jaar speelt? De voorzitter belooft om het op
te lossen en is er van overtuigd dat het goed gaat komen. Ondanks de gerezen twijfel over een
oplossing op korte termijn spreekt de voorzitter zijn vertrouwen uit dat het wordt opgelost.
Over een nieuw uit te schrijven vergadering met betrekking tot vaststelling van de begroting volgt zo
spoedig mogelijk nader bericht, deelt de voorzitter mede.
10. Verklaring Adviseur Veteranenzaken NUV P. van der Meulen
P. van der Meulen fungeert als spreekbuis richting organisaties, waaronder het Veteranen Platform
(VP). Volgend jaar wil hij zijn bijdrage opgenomen zien in het jaarverslag van de secretaris.
Ter vergadering leest P. van der Meulen een verklaring voor met in hoofdlijnen de volgende punten:
• Het is zijn eerste verslag sinds zijn aanstelling op de ALV 2009;
• Vele zaken zijn aan de orde geweest het afgelopen, waarover hij verslag uitbrengt in D4 in
de rubriek Haegsche Proat;
• De werkgroep V-fonds, vorig jaar ingesteld om binnen de NUV financieel orde op zaken te
brengen, is één maal bijeen geweest. Sindsdien is het hele bestuur in gebreke gebleven met
informatievoorziening, waardoor deze werkgroep, dit goede initiatief is ‘doodgebloed’. De
leden van de werkgroep betreuren dit in hoge mate;

•

•
•
•
•

Relatie NUV – Regiment 44ste Painf Bataljon: de kans bestaat dat we een minder prominente
rol kunnen blijven spelen in verband met nieuwe uitzendingen en teruglopend aantal
‘Libanongangers’ binnen het Regiment. De onderlinge relatie NUV – 44ste is een punt van
aandacht en vraagt voortdurend onderhoud. Het bestuur is in gebreke gebleven waar het
gaat om het maken van een afspraak voor een gesprek hieromtrent met P. van der Meulen,
hetgeen een betreurenswaardige zaak is en niet in het belang van de NUV;
Belangenbehartiging van UNIFILLERS is een verplichting die de NUV is aangegaan. Als je iets
toezegt, moet je dat ook nakomen. Deelname aan het Veteranenforum bij De Basis dient
hier als voorbeeld. Wel toegezegd, niet gedaan;
De erfenis van het Libanonfonds moet onverkort worden uitgevoerd, ten behoeve van de
nabestaanden van overleden UNIFILLERS, alsmede lichamelijk en/of psychisch beschadigde
collega’s;
Verbeteringen zijn er ook: de vernieuwde website, de verbeterde D4 in kleur, de
merchandising van de webshop en activiteiten bij verschillende gelegenheden;

Besturen is op vrijwillige basis, doch zeker niet op vrijblijvende. Krachtig, daadkrachtig
besturen is niet eenvoudig, maar wel een noodzaak.
11. Verkiezing nieuwe bestuursleden
Er hebben zich geen nieuwe kandidaten aangemeld. De voorzitter deelt mede dat dit hopelijk bij de
volgende vergadering wel het geval is. Ter vergadering wordt T. Blinderman door de voorzitter
bedankt voor het vele bestuurswerk dat hij de afgelopen jaren heeft verricht. Hij ontvangt namens
het bestuur hiervoor een cadeau.
12. B. Diestelhof – ledenadministratie en shop
Bestuurslid B. Diestelhof geeft een overzicht van het aantal leden van de NUV. Er zijn op dit moment
1.051 leden. In 2009 zijn er 67 nieuwe leden bij gekomen, vooral sinds het bestaan van de vernieuwde website. Er zijn 6 opzeggingen, een aantal vanwege overlijden. 44 leden zijn van de lijst afgevoerd
vanwege het niet betalen van contributie. Positieve resultaten uit de shop: via de webwinkel is €
3.000 omgezet. Bij verkoop tijdens evenementen/activiteiten is voor ongeveer € 6.000 omgezet.
Voor het transport van het uitdijend aantal artikelen is een aanhanger aangeschaft voor € 750. De
opbrengst vloeit rechtstreeks terug in de kas van de NUV.
13. Rondvraag
E. Korstense: er hangt geen (UN) vlag in top tijdens de ALV. Door de voorzitter wordt beterschap
beloofd voor de volgende keer.
P. van der Meulen: adjudant P. Verbeek van het 44ste neemt binnenkort afscheid, bestaat de
mogelijkheid tot een cadeau vanuit de NUV? De voorzitter meldt dat dit altijd al gedaan wordt bij
afscheid nemende (onder)officieren van het 44ste. Hij zal hiervoor zorg dragen.
D. van de Graaf: zal aandacht bij de Commissie van Beroep vragen voor de problematiek rond de
kascontrole NUV, twee achtereenvolgende jaren geen controle mogelijk.
E. Kuiper: op 1-4-2010 mail gezonden aan de voorzitter, waarin aandacht in kader van belangenbehartiging wordt gevraagd voor het niet door kunnen gaan van Begeleid Lotgenoten Contact op De
Basis van een groep UNIFILLERS, dit om financiële redenen/bezuinigingen. Dit zal ongetwijfeld meer
groepen treffen/getroffen hebben. Hij heeft geen antwoord van de voorzitter /het bestuur
ontvangen. Is het tijd voor een krachtig signaal vanuit de NUV? De voorzitter zal hierover binnenkort
contact opnemen met E. Kuiper, teneinde een brief vanuit de NUV op te stellen richting directeur
Veteraneninstituut en directeur De Basis.
Vanuit de vergadering komt het voorstel de brief ook te zenden in cc aan de Staatssecretaris van
Defensie, alsmede de Vaste Kamercommissie voor Defensie en het Veteranen Platform.
De voorzitter stelt dat we ook moeten kijken wat we vanuit de eigen leden voor elkaar kunnen
betekenen, als er op Begeleid Lotgenoten Contact bezuinigd blijft worden.

R. Rorije: de niet verwerkte contributieverhoging voor 2010, loopt de NUV nu hierdoor inkomsten
mis? De voorzitter antwoordt dat de incasso nog moet plaatsvinden, mogelijk is er nog aanpassing
mogelijk. Biedt aan B. Diestelhof te assisteren bij de verkoop bij activiteiten/evenementen.
Stoort zich aan het achterwege blijven deze vergadering van de minuut stilte ter nagedachtenis van
de overledenen. De voorzitter excuseert zich hiervoor, heeft er niet aan gedacht. Aan het eind van de
vergadering zullen we er alsnog bij stilstaan.
A. Toba: op de website nog geen informatie over 5 mei – Wageningen te vinden? De voorzitter deelt
mede dat dankzij de webmaster, dit reeds in orde is
F.W. Smits: Vindt de medewerking vanuit het bestuur aan de wandelgroep 4-daagse onder de maat.
Informatie blijft vaak achterwege, gaat met horten en stoten, er is niets geregeld. Terwijl het sociale
aspect, het samen oefenen voor de mannen belangrijk is. Er is veel reactie van publiek op de groep
UNIFILLERS. Stukken ingezonden aan D4 worden aangepast, waarbij stukken worden weggelaten.
Men wil graag de spullen op tijd klaar hebben, zoals de shirts, en die niet één dag voor het
evenement pas ontvangen. De NUV kan gebruik maken van de initiatieven van leden.
De voorzitter antwoordt dat hij niet alles weet, voor zover hij weet ‘loopt’ de 4-daagse. T. Blinderman
voegt toe als tip, als een stuk voor D4 wordt aangepast in verband met beschikbare ruimte in D4, de
volledige tekst van het stuk op de website NUV geplaatst zou kunnen worden.
G. Berghuis/F. Saarloos: met betrekking tot het veteranentenue 2 (VT2), beschikbaar of niet?
Antwoord is dat VT2 aan MinDefensie is aangevraagd, via het VP samen met Vereniging Jonge
Veteranen. Slechts de laatste heeft antwoord ontvangen, waarvoor inmiddels excuses door VP zijn
aangeboden aan NUV. De aanvraag voor VT2 lijkt niet te worden geaccepteerd, waartegen protest is
aangetekend. In juli is hierover een nieuwe bespreking.
T. Blinderman: vraagt zich af of er niet een taakomschrijving moet komen van de verschillende
bestuursfuncties, waardoor het misschien eenvoudiger wordt om leden te benaderen/voor leden om
te reageren? De voorzitter antwoordt dat vanuit het bestuur de gekwalificeerde functies worden
ingevuld, vanuit het bestuur worden in onderling overleg voorzitter, secretaris en penningmeester
benoemd. Zo staat het ook in de statuten opgenomen.
Na een minuut stilte in acht te hebben genomen ter nagedachtenis aan de overleden maten, sluit de
voorzitter de vergadering en dankt een ieder voor zijn aanwezigheid

