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NEDERLANDSE UNIFIL VERENIGING 

SECRETARIS 

22 maart 2014 

 

 CONCEPT VERSLAG VAN DE  

ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 22 MAART 2014 

 

Aanwezig: 45 leden. 8 afmeldingen, waarvan er één een machtiging heeft 

afgegeven, dus in totaal 46: stemgerechtigde leden.  

1. OPENING 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Bij het 

appel voorafgaande aan de vergadering, wordt een minuut stilte in acht 

genomen ter nagedachtenis aan de gevallenen en de  in het afgelopen 

jaar overleden collega Unifillers. 

 

2. VASTSTELLEN VAN DE AGENDA 

 

De agenda wordt vastgesteld.  

 

3. INGEKOMEN EN UITGAANDE POST 

 

Inhoudelijk geen opmerkingen, maar naar aanleiding van een tweetal 

brieven van de heren Berghuis en Saarloos  wordt afgesproken om als 

eerste bij de rondvraag in te gaan op hun brieven/grieven. 

 

4. NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 22 MAART 2013 

 

Er zijn geen opmerkingen tijdens de vergadering. De opmerkingen van 

te voren over de namen van de KCC zijn verwerkt. Het verslag wordt 

dus inclusief de wijzigingen aangenomen. 

 

5.   VERSLAG VAN DE KASCONTROLECOMMISSIES OVER  2013 

 

Namens de KCC presenteert dhr Bergman de bevindingen. De 

commissie vindt het financierbeheer en de verantwoording op orde en 

stelt de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen. De leden 

stemmen unaniem in. Met nadruk wordt opgemerkt dat het financieel 

beheer en de verantwoording er perfect uit ziet. Complimenten aan de 

penningmeester. 
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6. FINANCIEEL VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER OVER HET 

AFGELOPEN BEGROTINGS/VERENIGINGSJAAR  

 

6.1. De penningmeester presenteert zijn verslag over het afgelopen jaar. 

We staan er financieel gezien goed voor. We hebben diverse 

reserveringen gemaakt waardoor we toekomstige uitdagen (reünie 

2014) en eventuele tegenvallers goed kunnen afdekken. Al met al 

hebben we een eigenvermogen van circa 35.000 Euro. Het resultaat 

is circa 5000 Euro minder dan het daar daarvoor, maar we zijn een 

vereniging, geen bank. Het geld is ten goede gekomen aan 

activiteiten en het voorbereiden ervan.  

 

6.2. Vooral de voorziening Sociaalfonds is gestegen, mede dank zij een 

donatie. Hier moeten wel nadere afspraken over worden gemaakt 

over de besteding ervan. 

 

6.3. De leden stemmen in met financieel verslag. 

 

6.4. De voorzitter tekent het financieel verslag 

 

7. KOMENDE BEGROTINGSJAAR 

 

7.1. De Penningmeester neemt de begroting door. Op een vraag over de 

ANBI status, antwoordt de penningmeester dat wij die niet hebben 

omdat wij een organisatie zijn met een lidmaatschap dat niet open 

staat voor iedereen. Wij mogen echter wel donaties ontvangen, 

zonder dat we daar belasting over moeten betalen. We kunnen 

echter geen BTW verreken/aftrekken. 

 

7.2. Er wordt een vraag gesteld over verzekeringen. Wij zijn niet 

verzekerd omdat we nauwelijks risico lopen. De 

nuldelijnsondersteuners, zijn verzekerd via het Veteranen Platform 

en hebben eigen verzekeringen, zoals iedereen van het bestuur en 

commissieleden trouwens. We overwegen wel een verzekering af te 

sluiten voor de reünie. Overigens is dat best duur en ook geldt dat de 

meeste risico’s worden afgedekt door het NMM/Heymans. 

 

7.3. Ten aanzien van de merchandising wordt opgemerkt dat de 

opbrengsten laag zijn ingeschat. Dat is gedaan omdat veel leden al 

vrijwel alles hebben en omdat een deel misschien nodig is om de 

reünie te financieren. We gaan geen grote partijen kopen voor op de 

reünie. Wellicht door online verkoop van nieuwe artikelen hopen we 

hier een goed resultaat mee te halen.  
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7.4. We besparen in 2014 en verder aanzienlijk op de Dubbel Vier. Dat 

geld gebruiken we voor de dekking voor activiteiten in de toekomst, 

daarom wordt voorgesteld de contributie te handhaven op het zelfde 

niveau.  

 

7.5. De leden stemmen in met de contributie voor 2015: 26 Euro. 

 

7.6  We hebben een groeiend  ledenbestand. We zitten nu op circa 1050. 

Opvallend is dat het tempo van de groei toe neemt. 

 

8. AANSTELLING KASCONTROLE COMMISSIE 

 

Dhr Fred Krijnen wordt benoemd tot nieuw lid van de KCC. Voorzitter is 

dhr Ronald Bergkamp, 1e lid is Fred van der Ploeg. 

 

9. JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS  

 

Er zijn geen opmerkingen of vragen gekomen over het verslag. 

 

10. JAARVERSLAG COMMUNICATIE 

 

10.1. Onze Facebook site begint steeds beter te lopen en krijgt steeds 

meer volgers. Duidelijk wordt ook waar de belangstelling ligt bij 

onze leden. FB is vooral geschikt om snel nieuws te verspreiden 

en emoties, feiten, etc te delen. Vooral het overlijden van Michael 

Robinson leverde veel reacties op. Daarbij ontstaat er elke keer na 

een overlijden een soort condoleanceregister dat door Eric 

Bovelander wordt verzameld en mooi wordt uitgewerkt en door de 

secretaris wordt verstuurd aan de nabestaanden. Verzoek om 

meer berichten  te gaan delen. 

 

10.2. We hebben een nieuwe Dubbel Vier. De aanleiding daarvoor was 

een opmerking in de ALV in 2011 over de kosten. Dat hebben we 

aanvankelijk als bestuur niet opgepakt, tot bleek uit een onderzoek 

van het Veteranen Platform dat we het dunste en duurste blad 

hadden. Twee niet fraaie records dus. De penningmeester en de 

secretaris zijn op zoek gegaan naar een andere drukker. Die 

hebben we gevonden in de vorm van Editoo. We hebben voor de 

zorgvuldigheid ook Studio Care Graphics gevraagd of het voor 

aanzienlijk lagere kosten wilde gaan. Toen dat niet het geval was, 

zijn we met Editoo in zee gegaan. 

 

10.3. Het resultaat is inmiddels bekend. We hebben veel complimenten 

gehad. Nu Erik Kuiper de techniek onder de knie heeft en er 



4 

 

waarschijnlijk versterking komt, is het vrijwel zeker dat de Dubbel 

Vier steeds fraaier gaat worden. We  gaan in het blad een aantal 

vaste rubrieken krijgen, zoals “Inloophuizen”, “In gesprek met”, 

“Korte berichten” en “Unifillers met een passie. Copy altijd welkom. 

Op een vraag van John van Heijst waarom een stukje over het  

Veteranencafe in Ermelo niet is geplaatst, antwoordt Erik dat hij 

veel van dit soort informatie krijgt en daarmee heel het blad kan 

vullen. Moet wellicht op de NUV agenda, maar eigenlijk op de 

agenda van het Veteranen Instituut. In ieder geval had John wel 

een reactie moeten hebben. Erik krijgt applaus voor deze mooie 

prestatie. Het was voor velen een mooie verrassing. 

 

10.4. De secretaris merkt op dat er veel in beweging is. We hebben een 

beleidsvisie 2013 – 2018. Je ziet wel dat de tijd sneller gaat dan 

het papier. Verder hebben we een voorzitter die inmiddels is 

ingewerkt en een groot netwerk heeft opgebouwd. In de tweede 

helft van 2014 en zeker na de reünie moeten we opnieuw goed 

gaan nadenken over de toekomst. En dan ook over communicatie. 

Er zijn vragen als: wat willen we bereiken met communicatie, wie 

willen we bereiken (zowel intern als extern), hoe en met welk 

middel? We hebben iemand op het oog die ook de interne 

afstemming zou kunnen regelen. Daarbij moeten we ook kijken 

naar eventuele digitale verspreiding.  

 

 11. JAARVERSLAG MERCHANDISING 

Berry meldt het initiatief met Artitec over militaire voertuigen, schaal 

1:87. Hij heeft er een aantal bij zich. De bedoeling is een groot 

assortiment te gaan maken, inclusief IDF materieel. Mocht iemand 

ideeën hebben, laat het dan weten. Wellicht nog ander materiaal of op 

een andere schaal. Bij de reünie is er waarschijnlijk een stand. 

 
12.  JAARPROGRAMMA EN MATERIEEL/LOGISTIEK 

12.1. Hans van Lent geeft toelichting op het jaarprogramma. Er zijn 

meer dan 35 projecten in voorbereiding. Van bescheiden 

deelname (bijvoorbeeld alleen maar merchandising) tot een grote 

deelname (bijvoorbeeld in het geval van Wageningen). Als 

mensen zich op tijd opgeven kan Hans er rekening mee houden. 

De samenwerking met JWF gaat steeds beter.  

 

12.2. De deelname neemt toe en we krijgen steeds meer positieve 

respons. We willen overigens wel waardig en correct overkomen, 
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vandaar wel nadruk op tenuen en gedrag en vandaar ook 

opmerkingen in de Dubbel Vier, inspectie, etc. 

 

12.3. Een uitdaging blijft oud groen. Vaak zijn in tig plunje balen maar 

een paar bruikbare broeken en jassen te vinden. Hans verzoek de 

leden om hem te informeren als iemand grote maten weet te 

vinden. Oproepen via Marktplaats en Checkpoint, hebben tot nu 

toe, weinig opgeleverd. 

 

12.4. Sjon gaat in op de diverse ceremonies: Loenen, Havelte, De Dam 

en Prinsjesdag. De aanmeldingen lopen. Via Sjon parkeerkaarten, 

bonnen en vrijvervoer voor Wageningen. Voor  veteranendag nu al 

80 deelnemers. De aanmelding voor Prinsjesdag is nog open. 

 

12.5. Begin juni is de oefening Blauwkoord. De bataljonsorder is nog 

niet uit. 

 

12.6. Yeb Jan verzoekt om belangstelling van de leden voor de 

verrichtingen van Albert bij het opbouwen van de nieuwe YP. 

Reacties via bijvoorbeeld Facebook zijn welkom. 

 

13.  JAARVERSLAG NULDELIJNSONDERSTEUNING EN 

SOCIAALFONDS 

 

  Naar aanleiding van het jaarverslag, meldt de penningmeester Sjaak 

dat de organisatie gevuld is en nagenoeg is opgeleid. Op een vraag 

meldt hij dat we bij de komende ALV meer inzichtelijk maken wat de 

kosten en activiteiten zijn geweest. 

 

14.  REUNIE 

 

14.1. De voorzitter Stichting Unifil Reünie houdt een presentatie over de 

komende  reünie, informeert en beantwoordt de vragen. 

 

14.2. We gaan nog eens goed kijken naar de bemensing van het 

stichtingsbestuur, verzekeringen en het programma. 

 

14.3. De leden stemmen in met de plannen.   

 

14.4. Via de website, Dubbel Vier en Facebook, komt er meer 

informatie als die duidelijk is. Ook een oproep voor vrijwilligers. 
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15. BELEID DECLARATIES 

 

Het beleid wordt met algemene stemmen aangenomen. 

 

16.  RONDVRAAG/WVTTK 

 

16.1. Dhr Fred Saarloos meldt een aantal verschijnselen bij en rond de 

voorbereidingen van het defilé op veteranendag: 

-     zeer late reacties van zijn brief; 

- onvoldoende belangstelling voor hen die niet in oud groen 

liepen; 

- rare verzamelplaats in relatie tot de feitelijke opstelplaats, 

waardoor men over een slootje moest in de puinhoopformatie; 

- bij de afloop geen belangstelling voor hen die niet in oudgroen 

liepen; 

- bevreemding dat we ons in 2014 een uur van te voren moeten 

melden; 

- het defilé liep trouwens erg goed. 

 

16.2. De voorzitter trekt zich dit aan en gaat zijn best doen om dit 

komend jaar te vermijden. Hij geeft wel aan dat wij zo 

langzamerhand het grootste detachement zijn en er alles aan 

gaan doen om het er professioneel uit te laten zien. Ook wil hij 

graag namen en emailadressen hebben van diegenen die 

meelopen onder de NUV vlag. Ook de tijd om neppers en mensen 

met rare tenuen te corrigeren. We gaan ons best doen om bij de 

volgende editie het nog beter te doen. Pelotonscommandanten 

krijgen de bevoegdheid om mensen te corrigeren en te weigeren. 

Het bestuur gaat dit steunen. 

 

16.3. Voorgesteld wordt om bij de Dubbel Vier van juni stickers te 

voegen voor de komende Unifil Reünie. Het bestuur pakt dat op. 

 

16.4. Voorgesteld wordt om de Dubbel Vier van september te 

verspreiden naar alle gemeentes. Het bestuur werkt dit verder uit. 

 

17. SLUITING 

 

Yeb Jan sluit de vergadering, bedankt de leden. De leden worden 

uitgenodigd voor de lunch en de nazit.  

 

Sjaak Duine 

Secretaris 
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PRESENTIELIJST 

 

aantal naam Machtiging van 
 Baars Cees  
 Baas Henk  
 Bakker Evert  
 Baks Martin  

 Berghuis Ger  
 Bergkamp Ronald (KCC)  
 Bergman Maik  
 Berkel van Gijs  
 Bovelander Eric (bestuur)  
10 Brands Sjon (bestuur)  

   
 Delft van Theo  
 Diestelhof Berry (bestuur)  
 Dijkstra Okke  
14 Duine Sjaak (bestuur)  
   
 Egteren van Joop  

16 Emmel Ralph  
   
 Geerts  Tjeerd  
18 Graaf van der Daan  
   
 Heijst van John  

20 Hermans Helmut  
   
21 Joustra Yeb Jan (bestuur)  
   
 Krijnen Fred (CvB  
 Kroonenburg Ger  
24 Kuiper Erik (Commissie) Peter vd Meulen 

   
 Lent van Hans (bestuur)  
 Leune Adriaan  
 Lier van Bart  
28 Lossie Wil  
   

29 Mielen Pieter  
   
30 Neelen Sjak (bestuur)  
   
 Pieters Hugo  
32 Ploeg van der Fred (KCC)  
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 Raven Oscar  
 Ree van Wijnand  
 Remmen Jos  
36 Renon Staney  
   

 Saarloos Fred  
 Schoenmakers Henk  
 Slaats John  
40 Spierts Richard  
   
41 Till van Eric  
   

42 Ursem Jan  
   
 Vos de Rene  
44 Vries Eric  
   
45 Webber, Ricardo  

 

Afmeldingen:  

Verhaaf Henk 

Meulen van de Peter 

Steenbakker Jan 

Hilten van Verdi 

Dennis Geurten 

Werf Ferdinant 

Schriks Theo 

Ingen van Cees 

 

 


