Verslag activiteiten/evenementen Nederlandse UNIFIL Vereniging over de
jaren 2019 en 2020
De Nederlandse UNIFIL Vereniging heeft 1 bestuurslid die zich bezighoudt
met het organiseren van interne en externe gerichte activiteiten en
evenementen. Gemiddeld per jaar gaat het dan om 10-15 evenementen
over het land verspreid.
De organisatie bestaat uit 1 bestuurslid die samen met vrijwilligers deze
activiteiten organiseert. Het totaal aantal vrijwilligers bestaat uit ongeveer
15 man en er is een harde kern van 7 a 8 UNIFIL’ers . De vereniging
beschikt niet of nauwelijks over materiaal en voertuigen, deze worden door
leden zelf aangeschaft en onderhouden. Voor de inzet van hun materiaal
ontvangt men een vergoeding en voor de voertuigen een km vergoeding.
Bij grote evenementen worden we ondersteund door de Afdeling
Rekwisieten ( veelal rijdend materieel) van Defensie.
Elk jaar wordt er een budget vrijgemaakt door het bestuur voor het
financieel ondersteunen van deze evenementen. Dit is terug te lezen in het
jaarverslag. De afgelopen jaren zijn we mooi binnen het budget gebleven.
2019 was het jaar waarin we onze grote 5 jaarlijkse reünie hebben
gehouden. De organisatie van dit evenement is gedaan door de leden van de
Stichting Unifil Reünie. (SUR) Deze reünie was een succes. Leden van het
bestuur van de NUV en de SUR hebben dit evenement geëvalueerd zodat de
organisatie die zich gaat bezighouden met de reünie van 2024 gebruik kan
maken van de leerpunten die uit deze overleggen naar voren zijn gekomen.
Tijdens de ALV zullen we kort stilstaan bij de samenvatting van de Reünie.
In het jaar 2019 deden we nog 11 evenementen hoe anders was dit in het
jaar 2020. Het jaar dat het coronavirus toeslag en de maatschappij volledig
ontwrichte. Vele evenementen werden afgelast zodat we in dit jaar slechts
2 evenementen hebben gehouden; Libanondag in Eindhoven en de
motortourtocht. Het is lang geleden dat we elkaar fysiek hebben gesproken
en/of een biertje hebben gedronken. De afgelopen 2 jaar was een relatief
rustige periode voor de vrijwilligers en het materiaal.
Wat bij dit onderwerp ook thuis hoort zijn de activiteiten van de
draagploeg. Onze draagploeg bestaat uit ongeveer 18 actieve dragers die
een aantal keer per jaar een uitvaart met beperkte militaire eer begeleiden.
Een hecht team dat met veel inzet, respect en professionaliteit dit “ werk”

doet. We doen dit vaak in goed overleg en samenwerking met Monuta,
afdeling bijzondere uitvaarten.
In 2020 hebben we een commissie Activiteiten en evenementen opgericht
waarin een 5 tal UNIFIL’ers zitten. Het bestuur heeft aangegeven dat we
ons meer moeten richten op het organiseren van activiteiten voor onze
leden. Deze commissie is een aantal keren digitaal bij elkaar gekomen. Met
een oproep via onze website hebben onze leden aangeven welke
activiteiten men het meest waardeert en deze zijn/zullen door de
activiteitencommissie worden uitgewerkt. Zodra corona/overheid het
toelaat zullen we een aantal activiteiten nog dit jaar uitrollen.
Langs deze weg wil ik alle vrijwilligers danken voor hun inzet in de
afgelopen 2 jaar. We worden elk jaar weer wat ouder en het kost steeds
weer een beetje extra moeite om het weer voor elkaar te krijgen. De jaren
beginnen te tellen zal ik maar zeggen. Onze fysieke inzetbaarheid heeft een
houdbaarheidsdatum en ik hoop dat deze nog lang zal duren. Nogmaals
dank voor jullie inzet en ik hoop dat we elkaar na het coronatijdperk weer
snel zullen treffen.
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