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In dit verslag gaat het bestuur in op de gebeurtenissen in het verenigingsjaar (maart) 2019 

-(maart) 2020. 

OVERZICHT 

Op 16 februari 2019 is een Bijzondere Ledenvergadering gehouden, waarbij de (1e) 

Adviescommissie heeft gerapporteerd over ontstane strubbelingen in het bestuur (2018) en 

heeft aanbevolen een commissie aan te stellen die zich gaat bezighouden met een 

toekomstbestendig bestuur met bijbehorende functieprofielen. Vervolgens is op 6 april een 

Algemen Ledenvergadering gehouden. Deze ALV werd gehouden in de Harskamp bij ECHO’S 

Home Baan Zulu. Zie voor de bijzonderheden dat verslag. Na de lunch kon door de deelnemende 

leden een bezoek worden gebracht aan het NATRES museum. 

Op zaterdag 28 september 2019 is de 5 jaarlijkse reünie gehouden op het Breepark in Breda, 

ruim 1600 leden en partners hebben deze dag bezocht en eraan bijgedragen dat de reünie als 

een groot succes kan worden beschouwd. Het bestuur van de Nederlandse UNIFIL is de leden 

van de Stichting UNIFL Reünie (SUR) hier veel dank voor verschuldigd.  

Er is een commissie Warchild opgericht, die in samenwerking met de Nederlandse organisatie 

Warchild gaat proberen fondsenwervingsacties op te zetten. 

Ook dit verenigingsjaar is er weer een ruime vertegenwoordiging aanwezig geweest van de 

UNIFIL populatie bij o.a. de jaarlijkse Dodenherdenking in Loenen en Havelte op zaterdag 4 mei. 

Er marcheerde een groot UNIFIL detachement mee tijdens het defilé bij het Bevrijdingsfestival in 

Wageningen.  

De belangstelling voor de NLVD was enorm en er waren voldoende deelnemers tijdens het defilé 

in Den Haag en voor de tribune. 

De jaarlijkse motortoertocht heeft plaats gevonden op 18 mei 2019.  

Er hebben door de verruiming en vereenvoudiging van de subsidieregels meerdere reünies, in 

kliener verband plaats kunnen vinden. 

 



Tijdens de ALV van 6 april 2019 hebben de leden het bestuur geadviseerd een “Adviscommissie” 

te benoemen die voorstellen moet ontwikkelen voor een toekomstbestendig bestuur. 

Al snel waren er 6 UNIFIL’ers gevonden die graag bereid waren om zitting te nemen in deze 

commissie. De Adviescommissie heeft voorstellen ontwikkeld voor: 

- Functieprofielen van bestuursleden 

- Wijze van kandidaatstelling 

- Wijze van kiezen en benoemen van nieuwe bestuursleden 

Als gevolg hiervan was het noodzakelijk de statuten en het huishoudelijk reglement aan te 

passen en gelijktijdig te actualiserennaar de huidige tijd, dit heeft geleid tot: 

- Concept statuten. 

- Concept huishoudelijk reglement.  

Deze voorstellen zullen worden gepresenteerd tijdens de ALV (vanwege COVID-19 verplaatst 

naar 2021) 

CONTACTEN 

Het bestuur van de Nederlandse UNIFIL Vereniging is vertegenwoordigd in het 

Veteranenplatform en is aanwezig bij de vergaderingen.  

Het bestuur van de NUV is vertegenwoordigd in de Regimentsraad 44 Painfbat RIJWF. In het 

afgelopen jaar is er slechts één maal een bijeenkomst geweest. UNIFIL'ers worden nog steeds tot 

volle tevredenheid betrokken bij de oefening Blauw Koord. De NUV heeft afgelopen jaar een 

detachement geleverd voor de jaarlijkse Dodenherdenking in Havelte. 

Er is een hechte samenwerking ontstaan met het V-fonds, waardoor de subsidiestromen goed 

verlopen. 

Er is een goede verstandhouding met het Veteranen Instituut. 

Warchild i.h.k.v. fondsenwerving. 

BEZOCHTE BIJEENKOMSTEN 

Bezoeken aan 44 Painfbat RIJWF i.h.k.v. Regimentsraad en oefening Blauw Koord. 

Regimentsdag RIJWF Leeuwarden. 

Contacten met het Veteranen Instituut en het bestuur hiervan. 

Diverse contacten rond begrafenissen (met al of niet met draagploeg) van oud UNIFIL'ers. 

Vergaderingen van het Veteranenplatform 

Bijeenkomst V-fonds 

Dodenherdenkingen 4 mei in Loenen en Havelte. 

Bijeenkomsten Nationale Veteranendag in Den Haag. 

Bijeenkomsten Herdenking Wageningen 5 mei. 

Diverse contacten met verschillende veteranenorganisaties en inloophuizen. 

Airbornemars, Vierdaagse en andere wandelevenementen. 

Libanonontmoetingsdag Eindhoven. 

 



BESTUURSZAKEN 

Het bestuur is in het afgelopen jaar 10 maal bij elkaar geweest. 

De commissie van Beroep is niet bij elkaar geweest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


