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JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER HET VERENIGINGSJAAR MAART
2017 – MAART 2018
In dit verslag gaat het bestuur in op de gebeurtenissen in het verenigingsjaar 2017 en
de ontwikkelingen die doorlopen tot in de komende jaren.
OVERZICHT
In het jaar 2017 is voor de laatste maal een grote DIN uitreiking georganiseerd op het
Veteranen Instituut. We kunnen terugkijken op een indrukwekkende gebeurtenis en
sluiten hiermee een groots ingezette actie (DIN-uitreikingen) af. Er zijn in de loop van
het jaar nog enkele DIN-uitreikingen geweest, veelal georganiseerd door gemeentes.
In een (beperkt) aantal gevallen was de NUV hierbij vertegenwoordigd. We hebben
wel getracht informatie te verkrijgen wanneer lokale uitreikingen plaats vonden, helaas
was die informatie niet altijd (tijdig) aanwezig.
De Algemene Ledenvergadering werd in 2017 gehouden in het schitterende museum
van de Koninklijke Marechaussee in het prachtige stadje Buren.
De Klankbordgroep is in 2017 niet bij elkaar geweest.
In 2017 is de commissie “Waarderen Nederlandse UNIFIL Vereniging” geformaliseerd.
Het afgelopen jaar is 1x een UNIFIL-lid, René Vrooman voorgedragen voor een
onderscheiding. De aanvraag heeft de geëigende procedure doorlopen en tijdens de
Airbornemars in Oosterbeek is hij onderscheiden als lid van verdienste.
Op de achtergrond is een start gemaakt met de voorbereiding van de reünie 2019. De
bij de werkgroep aangesloten leden hebben de eerste contouren geschetst, hebben
uitgangspunten geformuleerd en hebben al diverse locaties bezocht. Tijdens de ALV
2018 zal een eerste presentatie worden verzorgd.
Traditioneel is er een vertegenwoordiging van de Nederlandse UNIFIL Vereniging
aanwezig geweest tijdens de Dodenherdenking 4 mei in Loenen en Havelte.
44 Pantserinfanteriebataljon Regiment Infanterie Johan Willem Friso heeft in 2017
een Regimentsdag in Leeuwarden en een Regimentsdag in Groningen gehouden. Bij
beide Regimentsdagen liep er een UNIFIL detachement mee in het defilé.
De Stichting Nederlands Indië Monument uit Roermond is in 2017gestart met het
“breder maken” van de herdenking van de gesneuvelden. Men realiseert zich dat de
generatie die de gesneuvelden uit Nederlands Indië herdenkt steeds kleiner wordt.
Men tracht een brug te slaan naar jongere Veteranenverenigingen, te beginnen met de
Nederlandse UNIFIL Vereniging. Hoewel men op een grote UNIFIL opkomst had

gerekend, viel de uiteindelijke deelname enigszins tegen.
In 2017 is door het bestuurslid Activiteiten, Joop Hoek, een motortoertocht
georganiseerd met een grote deelname. Vanwege het grote succes wordt deze
in 2018 voortgezet.
CONTACTEN
Het bestuur van de Nederlandse UNIFIL Vereniging is vertegenwoordigd in het
Veteranenplatform (VP). De vertegenwoordiger van de NUV heeft zitting in de
Klankbordgroep van het VP.
Het bestuur van de NUV maakt deel uit van de Regimentsraad 44 Painfbat, Regiment
Infanterie Johan Willem Friso (RIJWF). Vanwege het enorm drukke oefen- en
trainingsschema van 44 Painfbat is er in het afgelopen jaar slechts één maal een
regimentsvergadering geweest. Wel wordt de NUV voortdurend betrokken bij de
activiteiten van 44 Painfbat RIJWF, zoals oefening Blauw Koord, 2x Regimentsdag
(Leeuwarden en Groningen) en de jaarlijkse Dodenherdenking op 4 mei in Havelte.
De samenwerking met het VI verloopt goed.
FINANCIEN / LEDENBESTAND
Zie Bijlage 1. Ledenadministratie. (klik op deze link)
MERCHANDISING
Zie Bijlage 2. Merchandising. (klik op deze link)
COMMUNICATIE
Zie Bijlage 3. Communicatie. (klik op deze link)
ACTIVITEITEN
Zie Bijlage 4. Activiteiten en Evenementen. (klik op deze link)
NULDELIJNSONDERSTEUNING EN SOCIAALFONDS
Zie Bijlage 5. Jaarverslag NOS 2017. (klik op deze link)
Zie Bijlage 5.a. Contactoverzicht NOS 2017 bij Jaarverslag NOS 2017. (klik op deze
link)
BESTUURSZAKEN
In het huidige verenigingsjaar is het bestuur 9 keer bijeengekomen.
De Commissie van Beroep is tot nu toe niet in actie hoeven te komen.
BEZOCHTE BIJEENKOMSTEN
Diverse bezoeken aan 44 Painfbat/ RIJWF in het kader van de
regimentsraad/traditieraad, Oefening Blauwkoord.
Regimentsdag RIJWF in Leeuwarden.
Regimentsdag RIJWF in Groningen.
Contacten rond begrafenissen van oud UNIFIL’ers.
Contacten met Veteranen Instituut en het bestuur ervan.
Algemeen Bestuur Vergaderingen van het Veteranenplatform.
Dodenherdenkingen op 4 mei Loenen, Havelte, De Dam.

Bijeenkomsten m.b.t. Nationale Veteranendag in Den Haag.
Diverse contacten met veteranenorganisaties en inloophuizen.
Airbornemars, Vierdaagse en diverse andere wandelevenementen.
Herdenking gesneuvelde Nederlands Indië Monument Doetinchem.
Libanonontmoetingsdag Eindhoven.
Libanonontmoetingsdag Smilde (voor de 1x maal).
Libanonontmoetingsdag Doetinchem.
Defilé Eindhoven.
Uitreiking VN medailles en DIN, na rehabilitatie door C-LAS van een eerder (ten
onrechte) gerepatrieerde UNIFIL’er, locatie IGK Zwaluwenberg.
Diverse contacten met JWF.
Diverse contacten met V-fonds i.v.m. subsidies.
Defile Wageningen.

