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NEDERLANDSE UNIFIL VERENIGING 
SECRETARIS 
18 MAART 2017 
 

 VERSLAG VAN DE  
ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 18 MAART 2017 

 
Aanwezig: 47 leden, 14 afmeldingen, zie presentielijst. 

Voor deze vergadering was een historische locatie gekozen, het 
Marechausseemuseum in het oude Buren in de Betuwe. Voorafgaand aan 
de vergadering werd het traditionele appèl gehouden. De VN vlag was 
gehesen en wapperde in de wind. Indrukwekkend was de minuut stilte, 
waarmee de negen omgekomen Unifillers en de sindsdien overleden 
makkers werden herdacht. 

1. OPENING 
 

- De voorzitter (vz) opent de vergadering en heet een ieder, in het 
bijzonder een aantal nieuwe leden hartelijk welkom. 

 
2. VASTSTELLEN VAN DE DEFINITIEVE AGENDA 

 
De agenda wordt vastgesteld, er zijn geen bijstellingen van de 
conceptagenda.  

 
3. BEHANDELEN EN VASTSTELLEN VAN DE NOTULEN VAN DE ALV 

VAN 19 MAART 2016 
 
Geen opmerkingen, het verslag wordt hier mee vastgesteld. 
 

4. INGEKOMEN EN UITGAANDE POST 
 

Geen opmerkingen 
 

5.   VERSLAG VAN DE KASCONTROLECOMMISSIES OVER 2016 
 
- De Kascontrolecommissie doet verslag van de bevindingen. De 

commissie vindt opnieuw het financieel beheer en de verantwoording 
op orde. Het financieel verslag is sluitend en professioneel opgesteld. 
De leden geven een positief advies over het gevoerde financiële beheer.  

- Wel wordt aandacht gevraagd voor een 5-tal aanbevelingen: 

 Bankmachtiging. 
 Begroting afhankelijk stellen van de subsidies. 
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 Controle/telling voorraad merchandising. 
 Opbrengst Libanonpin, de feitelijke opbrengst is (nog) niet 

afgedragen. 

 Relatie V-fonds en VI.  
- De penningmeester gaat kort in op de aanbevelingen van de KCC en 

licht hier een aantal punten toe. 
- De Vz zal in contact treden met de vertegenwoordiging van de 

Kascontrolecommissie over het vervolg van de aanbevelingen. 
  

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 nog steeds goed voor. Het boekjaar 
2016 is met een positief saldo afgesloten.  
Omdat de opmaak van de Dubbel 4 nu is uitbesteed, is er een 
stijging van de uitgaven voor het blad te constateren. 

 
6.2. De leden stemmen in met financieel verslag. 
 

7. KOMENDE BEGROTINGSJAAR 
 

7.1. De penningmeester licht de begroting uitgebreid toe. Afgesproken 
wordt verder te gaan sparen voor de komende reünie in 2019. De 
penningmeester heeft zeer voorzichtig begroot en geen rekening 
gehouden met een eventuele subsidie van het Vfonds.  
Fred Krijnen vraagt om meer uitputting van de inkomsten, hij vindt 
dat er een hoog banksaldo is. Yeb-Jan licht dit onderwerp toe, we 
kijken of we zoveel mogelijk activiteiten, ook op post-, pelotons- of 
compagniesniveau kunnen ondersteunen bij reünies. Op dit moment 
is niet het doel om de algemene reserve te laten groeien, dat gebeurt 
vanzelf door onderuitputting.  

 
7.2. De leden stemmen in met de begroting.   
 
7.3. De contributie blijft gehandhaafd op € 26. 
 
7.4. Het ledenaantal stagneert enigszins en blijft op ruim 1200.  

Helaas hebben we van een aantal  leden (gedwongen) afscheid 
genomen, vanwege achterstallige contributie. 

 
8. BENOEMING VAN EEN NIEUW LID VAN DE KASCONTROLE 

COMMISSIE EN VASTSTELLING VAN DE COMMISSIE 
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Dhr. Fred Krijnen treedt nu af als Vz KCC en wordt door de Vz bedankt. 
 
Nieuwe Kascontrolecommissie: 
Dhr. Ron IJdo (Vz) 
Dhr. Cees Nieuwpoort 
Dhr. Wilko de Vogel. 

 
9. JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS  
 

- Er zijn geen op- of aanmerkingen op het jaarverslag 2016 van de Vz.  
 

10. JAARVERSLAG COMMUNICATIE.  

-     Geen op- of aanmerkingen  
 
 

 11. JAARVERSLAG MERCHANDISING 

-     Merchandising heeft wederom een goed jaar gehad. Vanaf de 
reünie 2014 is er een forse toename geweest van de omzet en is 
tegen alle verwachtingen in niet gedaald. 

 
- Er wordt door een van de leden gevraagd naar fiscale 

verplichtingen. 
De penningmeester antwoordt dat sociaal culturele verenigingen, 
voor zover zij beneden €65000,- blijven, niet BTW of fiscaal plichtig 
zijn. Voorlopig zitten we nog steeds onder die grens. 

 
- Het merchandise team krijgt een groot applaus. 
 

12.  JAARPROGRAMMA EVENEMENTEN/ACTIVITEITEN EN 
MATERIEEL/LOGISTIEK 
 

- De komende jaren wordt conform het beleidsplan 2016-2020 
gekeken naar: Wat ontwikkelt er? Waar is behoefte aan? Welke 
activiteiten horen daarbij of organiseren wij? We gaan de komende 
jaren meer kijken naar lokale activiteiten of kleinere bijeenkomsten, 
zoals pelotonsreünies of de motortoertocht, in de hoop zo nog meer 
Unifillers te bereiken. 

 
- Er zijn in 2016 veel activiteiten geweest, waaronder meerdere 

malen voor uitreikingen Draaginsigne Nobelprijs. 2017 lijkt 
eveneens een druk jaar te worden. Nieuw is de motortoertocht van 
20 mei. Vanuit activiteiten (Joop Hoek) kwam de vraag om mee te 
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denken over activiteiten, gericht op veteranen en hun gezinnen. Alle 
vrijwilligers, die het afgelopen hun steentje hebben bijgedragen, 
werden extra bedankt met applaus van de vergadering. 
 

- Voor de uitvaarten met beperkte militaire eer wordt een aantal 
vrijwilligers gezocht, die, indien de situatie zich voordoet, kunnen 
worden opgeroepen om als drager te fungeren. Een eervolle taak, 
die hogelijk gewaardeerd wordt. Er is contact met Monuta, de 
uitvaartverzorger (en adverteerder in de Dubbel Vier) over een korte 
opleiding tot drager.  
 

13.  JAARVERSLAG NULDELIJNSONDERSTEUNING EN 
SOCIAALFONDS 
 

-   Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag van de Nuldelijns 
ondersteuning. 

 
14.  TERUGKOPPELING KLANKBORDGROEP 
 

- De Klankbordgroep is in januari 2017 in Eindhoven bij elkaar 
geweest. 
 

- Er is een opzet gemaakt voor een commissie “Belonen en 
waarderen”, bijvoorbeeld erelid of lid van verdienste. De statuten 
hiervan moeten worden opgenomen in het huishoudelijk reglement. 
 

- Er is ook uitgebreid gesproken over de reünie 2019 in het bijzijn van 
Joop Hoek en Sjaak Duine, zie punt 15 hieronder. 

 
15. REÜNIE 2019  
 
       Het pad hiernaartoe is reeds ingeslagen. Joop Hoek en Sjaak Duine 

zullen zich met de opzet bezighouden. Het wordt een reünie voor alle 
Unifillers, lid of niet. Uit de evaluatie van de reünie is gebleken dat vele 
zaken goed gedaan zijn, en er punten waren voor verbetering. Dat 
wordt meegenomen bij de voorbereiding van de reünie van 2019. Of er 
een nieuwe samenwerking kan zijn met de CLas is niet bekend, 
evenals de locatie. Een locatie met militaire geschiedenis heeft wel de 
voorkeur. Gekeken wordt naar gezinskorting, voor veteranen die met 
hun kinderen willen komen. Er is een principe akkoord voor de 
oprichting van een stichting, die net als in 2014 de reünie gaat 
organiseren. Tijdens de vergadering werd er gediscussieerd over het 
aanstellen van een Raad van Toezicht en over wettelijke en hoofdelijke 
aansprakelijkheid. De mogelijkheid tot verzekering hiertegen wordt 
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nader onderzocht en in een voorstel gebracht. Het lijkt nu nog ver weg, 
maar er worden al handjes gezocht die willen helpen bij het organiseren 
van de grote reünie. “Kom ons helpen”, aldus Sjaak Duine in de 
vergadering. Fred Saarloos vroeg zich af, of een Raad van Toezicht 
nodig is. “Het heeft de vorige keer toch prima gewerkt met alle vrijwillige 
inzet, maken we een geen waterhoofd organisatie van?”. De voorzitter 
antwoordde dat we denken ter bescherming van de vrijwilligers. Het 
moet een werkbaar geheel blijven, geen waterhoofd en zo zorgvuldig 
en veilig mogelijk. 

 
 

16.  WVTTK 
 

- Dhr. Henk Lode vraagt zich af hoe het zit met het veiligheidsprotocol 
bij evenementen. Het bestuur van de stichting Reünie 2019 zal dit in 
hun totale plan van aanpak meenemen. 

- Dhr. Erik Kuiper brengt ter sprake hoe om te gaan met perscontacten. 
Aanleiding was een recent krantenartikel in het AD, waarin zaken 
stonden die mogelijk niet juist of volledig waren. “Let op wat je zegt 
en tegen wie je dat doet. Laat je eventueel informeren door anderen, 
je maatjes of het bestuur van de vereniging. 

 
17. SLUITING 
 

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de leden voor hun 
aanwezigheid en inbreng. De leden worden uitgenodigd voor de lunch 
en de nazit.  

 
NB de ALV 2018 is op 17 maart (gewijzigd t.o.v. afspraak tijdens ALV 2017). 
 
 
 
 
Bijlage: Presentielijst ALV 18 maart 2017 


