NEDERLANDSE UNFIL VERENIGING
Secretaris
16 juni 2021

JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER HET
VERENIGINGSJAAR MAART 2020 T/M JUNI 2021

In dit verslag gaat het bestuur in op de gebeurtenissen in het verenigingsjaar (maart) 2020 (juni) 2021.

Overzicht
Het jaar maart 2020 t/m juni 2021 heeft volop in het teken van Corona gestaan, daar waar
we in 2019 nog volop konden genieten van vele activiteiten, kwam hier begin 2020 helaas
abrupt een einde aan.
Als bestuur hebben we gezocht naar mogelijkheden om een ALV te organiseren, waarbij we
voor planning een datum hadden gereserveerd. Helaas werden de afgekondigde
maatregelen steeds strenger en nam het besmettingsgevaar toe. Redenen waarom we
verschillende malen hebben moeten besluiten om de geplande ALV alsnog geen doorgang te
laten vinden. Ook hebben we gezocht naar de mogelijkheid voor een zogenaamde digitale/
streaming bijeenkomst. Echter, omdat de te behandelen onderwerpen ruimte moeten
bieden voor discussie en interactie, zagen we hier geen heil in.
Op 18 januari konden we nog samen met Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost de Libanon
ontmoetingsdag organiseren.
Zoals bekend is de Dodenherdenking op 4 mei in Havelte in uiterst sobere omstandigheden
doorgegaan. C-44 Painfbat bood ons de gelegenheid om één persoon af te vaardigen voor de
kranslegging. De herdenking en defilé in Wageningen vonden helaas geen doorgang. Groot
was de teleurstelling voor velen dat de Nederlandse Veteranendag en defilé in Den Haag ook
werden afgelast.
Zoals vermeld in het vorige jaarverslag secretaris, is er in 2019 een Adviescommissie
opgericht, met als doel voorstellen te ontwikkelen voor een toekomstbestendig bestuur.
Begin 2020 werden ons voorstellen aangeboden voor een nieuwe wijze van bestuursvorming
en -verkiezing met bijbehorende functieprofielen. Hiertoe was het noodzakelijk om de
statuten en het huishoudelijk reglement dienovereenkomstig aan te passen en te
moderniseren. Hoewel er her en der wat verschillen van inzicht waren over met name de
(concept) statuten, leek het er aanvankelijk op dat we er gezamenlijk met de

Adviescommissie uit zouden komen.
Ineens sloeg de stemming echter om. De adviescommissie mat zich een positie aan, waarin
zij meende ons dwingend voor te kunnen schrijven dat we de voorstellen moesten
accepteren. Bovendien verkeerde de adviescommissie in de onjuiste veronderstelling dat ze
was aangesteld door de ALV en dat ze alleen maar verantwoording hoefde af te leggen aan
de ALV. Dit in flagrante tegenstelling met de eigen notulen van de eerste bijeenkomst.
Verschillende pogingen om via videovergaderingen tot overeenstemming te komen liepen
op niets uit. De adviescommissie zwolg in zelfgenoegzaamheid en begon steeds meer een
eigen koers te varen, waarbij laatdunkende opmerkingen in de richting van het bestuur in
het openbaar via Social Media niet werden geschuwd.
Omdat het bestuur van de NUV deze koers niet kon accepteren én omdat de
Adviescommissie gewoon was ingesteld door het bestuur, konden we er niet omheen om de
Adviescommissie, onder dankzegging voor de geleverde adviezen, te ontbinden.
De concept statuten het concept huishoudelijk reglement zijn voor een eerste beoordeling
voorgelegd aan de notaris, ze kon zich hierin vinden en laat enkele discussiepunten over ter
beoordeling aan de ALV.
De voorstellen zijn iedereen, samen met de uitnodiging, toegestuurd en worden als
agendapunt behandeld.
Contacten
Het bestuur van de Nederlandse UNIFIL Vereniging is vertegenwoordigd in het
Veteranenplatform. De vergaderingen zijn tot stand gebracht via videopresentaties.
Het bestuur van de NUV is vertegenwoordigd in de Regimentsraad RI PJWF, er is eenmaal
een fysieke vergadering gehouden, waarbij we aanwezig zijn geweest.
UNIFIL'ers worden actief betrokken bij de oefening Blauw Koord.
Hoewel er in 2020 helaas nauwelijks een beroep is gedaan op de subsidies van het V-fonds,
zijn de contacten goed en is er nauw overleg over de subsidiëring na de Coronaperiode.
Er is een prima werksfeer met het Nederlandse VeteranenInstituut
Bezochte Bijeenkomsten
Bezoeken aan 44 Painfbat RI PJWF i.h.k.v. Regimentsraad en oefening Blauw Koord.
Diverse contacten rond begrafenissen (met al of niet draagploeg).
Bezoeken met Monuta ivm training draagploeg.
Vergaderingen VP.
Libanon ontmoetingsdag Eindhoven.
Sobere dodenherdenking op 4 mei in Loenen en Havelte
Bestuurszaken
Het bestuur is afgelopen jaar bij elkaar geweest, een aantal keren fysiek en meestal via MS
Teams
De commissie van Beroep is afgelopen jaar één maal bij elkaar geweest.

