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NEDERLANDSE UNIFIL VERENIGING
SECRETARIS
27 APRIL 2019

CONCEPT VERSLAG VAN DE
ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 6 APRIL 2019

Aanwezig: 46 leden, 11 afmeldingen.

De Algemene Leden Vergadering van de Nederlandse UNIFIL Vereniging werd dit
jaar gehouden op de Harskamp in ECHOS Home Baan Zulu.
Voorafgaande aan de vergadering werden de in Libanon omgekomen militairen,
alsmede de na deze periode overleden kameraden herdacht. D.z.v. een van de
leden was gelukkig gezorgd voor een (mobiele) vlaggenmast, zodat de vlag kon
worden gehesen.

1. OPENING.
De voorzitter (a.i) opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.
Sjak stelt in het kort een aantal mensen voor die op een of andere wijze hun
bijdrage leveren aan het wel en wee van de NUV, zoals webmasters, UNIFIL
Marching Group, Kas Controle Commissie, Stichting UNIFIL Reünie,
Commissie van Beroep, redacteur Dubbel 4, Commissielid Nuldelijns
Ondersteuning, bestuur NUV, fotografen en de nog op te richten Commissie
Warchild.

2. VASTSTELLEN VAN DE DEFINITIEVE AGENDA.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. BEHANDELEN EN VASTSTELLEN VAN DE NOTULEN VAN DE ALV
2018 EN BLV 2019.
De notulen van de Algemene Leden Vergadering van 17 maart 2018 worden
goedgekeurd.
Het concept verslag van de Bijzondere Leden Vergadering dd 16 februari
worden akkoord bevonden. Beide verslagen zijn hiermee definitief geworden

4. INGEKOMEN EN UITGEGANE STUKKEN.
Op de beamer worden een overzicht getoond van alle ingekomen en
uitgaande stukken.
De Vz kondigt aan dat met ingang van de volgende ALV alleen nog post wordt
behandeld die specifiek wordt ingebracht voor de vergadering en is gericht
aan bestuur en of leden van de Nederlandse UNIFIL Vereniging.
Een van de leden vraagt nog specifiek naar een ingezonden brief omtrent
afhandeling adviesrapport door een ander lid. Vz beantwoordt de vraag.

5. VERSLAG KAS CONTROLE COMMISSIE OVER HET JAAR 2018.
De Vz presenteert aan de hand van het overzicht het verslag, waarbij dit wordt
goedgekeurd.
Johan Theunissen (lid KCC) stelt voor om decharge te verlenen aan het
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bestuur in zake het gevoerde financiële beleid. De vergadering stemt hier mee
in.

6. A. FINANCIEEL VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER OVER 2018.
Het financieel verslag heeft ter inzage gelegen voorafgaande aan de
vergadering.

6 B. BEHANDELING EN VASTSTELLING VAN HET FINANCIEEL VERSLAG.
De penningmeester licht aan de hand van de beamer het financieel verslag
uitgebreid toe en vraagt om goedkeuring. De vergadering stemt in met de het
financieel verslag, waarmee dit wordt goedgekeurd.

7. A. VOORSTEL BEGROTING 2019.
Een van de leden vraagt hoe de voorziening voor de reünie 2019 zichtbaar is,
Sjak licht dit toe.
Er wordt gevraagd of de inmiddels opgebouwde reserve niet te groot wordt en
of dit niet van (negatieve) invloed is op subsidie aanvragen. Toekenning van
subsidies door V-fonds en St CLAS (RRF) staan los van het opgebouwde
kapitaal. De penningmeester licht toe dat hij een “voorzichtig” beleid voert,
mede om een reserve op te bouwen voor de verdere toekomst.

7 B. BEHANDELING EN GOEDKEURING BEGROTING 2019.
Aan de hand van de toegelichte begroting wordt om instemming gevraagd. De
vergadering is van mening dat de begroting solide is en dat men groot
voorstander is van restrictief financieel beleid, waarmee eveneens een buffer
wordt aangelegd voor eventueel “mindere” tijden.

7 C. LEDENADMINISTRATIE.
De penningmeester (tvs ledenadministrateur) laat aan de hand van enkele
staatjes zien dat er een voorzichtige groei is van 1226 naar 1256. Helaas is er
weer een aantal leden ons ontvallen, anderzijds worden wanbetalers, nadat zij
na diverse aanmaningen (zowel mondeling als schriftelijk) nog steeds niet
hebben betaald, onverbiddelijk van de ledenlijst verwijderd. Uiteraard is er
altijd mogelijkheid om een beroep te doen op het Sociaal Fonds.

8. BENOEMING VAN EEN NIEUW LID VOOR DE KASCONTROLECOMMISSIE EN
VASTSTELLING COMMISSIE.
Han Jenster meldt zich spontaan als nieuw lid van de KCC. De samenstelling
van de KCC 2019 is nu:
Cees Nieuwpoort (VZ)
Johan Theunissen (lid)
Han Jenster (2e lid).
Wilko de Vogel (naw) wordt hartelijk bedankt voor zijn bijdragen aan de KCC.

9. STAND VAN ZAKEN RONDOM DE VORMING COMMISSIE WARCHILD EN
ADVIESCOMMISSIE.
Inmiddels hebben zich drie mensen opgegeven om deel te nemen aan de
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Commissie WarChild. Inmiddels is er een eerste vergadering voorzien op 25
mei 2019, waarbij de geïnteresseerden voor het eerst bijeen zullen komen en
er vorm en taakinhoud wordt gegeven aan de commissie.
Er hebben zich 6 leden opgegeven voor de op te richten Adviescommissie. Het
bestuur heeft een “Opdracht aan Adviescommissie” geformuleerd, de aspirant
leden worden zsm benaderd door de Vz.

10. JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS.
Link naar jaarverslag secretaris.

11. JAARVERSLAG COMMUNICATIE EN DUBBEL 4.
Link naar jaarverslag communicatie.
Een van de leden komt met advies om het bestuur na te laten denken over de
toekomstvisie en de hierbij behorende vorm van communicatie.

12. JAARVERSLAG MERCHANDISING.
Link naar jaarverslag merchandising.
Er komen enkele suggesties uit de vergadering die door Berry in beschouwing
zullen worden genomen.

13. JAARVERSLAG ACTIVITEITEN, MATERIEEL, LOGISTIEK EN JAARDRAAIBOEK.
Link naar het jaarverslag.
Joop blijft op zoek naar vrijwilligers, zonder anderen tekort te willen doen
bedankt hij Johan Moerman, Hans van Lent en Piet Augustijn voor hun inzet
bij activiteiten.
Een van de leden merkt op dat er zijns inziens verschil in procedure valt waar
te nemen voor aanmelding NLVD tussen Organisatie NLVD en NUV. Joop zegt
toe dit uit te zoeken.

14. JAARVERSLAG NULDELIJN ONDERSTEUNING / ONTWIKKELINGEN NAAR 2.0
/ SOCIAALFONDS.
Link naar het jaarverslag en link naar de bijlage.
Cees van Ingen geeft toelichting.

15. REÜNIE 28 SEPTEMBER 2019.
Link naar de PowerPoint Presentatie Reünie 2019
Hans van Lent geeft een presentatie over het verloop van de reünie 2019.
De uit de vergadering komende vragen over de reünie worden door Hans op
goede wijze beantwoord.

16. (HER) VERKIEZING COMMISSIE VAN BEROEP.
Fred Krijnen heeft zich herkiesbaar gesteld voor de functie als voorzitter van
Commissie van Beroep. De vergadering stemt in met de herverkiezing.

17. WVTTK / RONDVRAAG.
Een van de leden vraagt naar de procedure omtrent Dodenwacht en/of
erecouloir. Joop licht toe, dat zodra we de kandidaten hebben aangemeld de
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verdere procedure ons uit handen is genomen; de NUV heeft dan geen invloed
meer.
Een ander lid vraagt naar de relatie van de NUV met de Stichting Weerzien met
Libanon, de Vz licht dit toe.
Er wordt een suggestie gedaan om Cartoons op te nemen in de Dubbel 4, de
Vz vraagt de cartoonist contact op te laten nemen met de redacteur (Kees
Hendriks).

18. SLUITING VAN DE VERGADERING.
De Vz bedankt de aanwezigen voor hun komst naar de Harskamp en inbreng
tijdens de vergadering en sluit hiermee de vergadering af.

19. JAARBIJEENKOMST, MET EEN BIJZONDERE VERRASSING.
De aanwezigen worden uitgenodigd voor de jaarbijeenkomst met lunch en een
drankje. Rond 14.00 uur wordt er een rondleiding verzorgd door vrijwilligers in
het NATRES -museum op de kazerne.

Bijlage: Presentielijst ALV 6 april 2019


