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JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER HET VERENIGINGSJAAR MAART 2018 T/M MAART

2019

In dit verslag gaat het bestuur in op de gebeurtenissen in het verenigingsjaar (maart) 2018

-(maart) 2019.

OVERZICHT

De Algemene Ledenvergadering 2018 werd op 17 maart gehouden in het Museum van de

Koninklijke Marechaussee in Buren. Tijdens deze vergadering maakte de zittende voorzitter

Yeb-Jan Joustra bekend dat hij zich niet herkiesbaar stelt. Als gevolg hiervan wordt het nuttig

geacht om een "Commissie van wijze mannen" in te stellen. Deze commissie gaat met

inachtneming van de gebeurtenissen van de afgelopen periode onderzoek verrichten naar de

toekomstbestendigheid van de NUV, het bestuur en de samenstelling hiervan. Tevens zal de

commissie aanbevelingen doen voor de toekomst.

De naam van de "Commissie van wijze mannen" werd op verzoek van de commissie omgedoopt

naar "Adviescommissie" Op 16 februari 2019 heeft de Adviescommissie verslag uitgebracht

tijdens een Bijzondere Leden Vergadering, zie voor de bijzonderheden hiervan de notulen van

deze BLV.

De plannen voor de reünie 2019 zijn in de loop van het jaar 2018 concreter geworden. Voor de

organisatie van de reünie is de "Stichting UNIFIL Reünie" opgericht. De voorbereidingen lopen

volop en voortvarend. De stichting koppelt voortdurend terug naar het bestuur van de NUV,

vooral daar waar het om inhoudelijke beslispunten gaat, zoals opzet en locatie reünie. Ook wordt

er gezamenlijk beslist over de toegangsprijzen etc.

De Klankbordgroep is t.b.v. de reünie eenmaal bij elkaar geweest, samen met het

stichtingsbestuur van de UNIFI reünie.

In juni 2018 hebben we Warchild NL bezocht. In 2017 is er een bedrag gedoneerd aan Warchild.

Dit bedrag is bij elkaar gespaard door de verkoop van de "landenpin". Afgesproken is dat we de

contacten willen intensiveren en dat we een aparte commissie gaan oprichten die in

samenwerking met een afvaardiging van Warchild aan fondsenwerving gaat doen.

In het afgelopen verenigingsjaar is Henk Schoenmakers voorgedragen als Lid van Verdienste.

Tijdens de BLV, dd 16 februari, is hem de onderscheiding met oorkonde en waardecheque



overhandigd.

Evenals andere jaren is er een UNIFIL detachement aanwezig geweest tijdens de

Dodenherdenking in Loenen en Havelte op 4 mei 2018.

De Regimentsdag 44 Painfbat RIJWF heeft in 2018, vanwege het overvolle programma van het

bataljon, alleen plaats gevonden in Leeuwarden. Er werd dit jaar geen defilé gehouden.

Door de veranderingen in subsidiebeleid van met name het V-fonds wordt er meer ruimte

gemaakt om reünies (ook in kleiner verband) te organiseren. In het verenigingsjaar zijn er ca. 15

reünies ondersteund.

De jaarlijkse motortoertocht heeft plaats gevonden op 19 mei 2018.

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.

Herdenking gevallenen Nederlands Indië Monument, Roermond.

Libanonontmoetingsdag Eindhoven, Boven-Smilde.

Defilé Eindhoven.

Relatieconcert Bronbeek.



Uitreiking Draag Insigne Nobel (postuum) bij het VI in Doorn.

BESTUURSZAKEN

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

De commissie van Beroep is niet bij elkaar geweest.

Na het afscheid van de voorzitter is de penningmeester (Sjak Neelen) opgetreden als voorzitter

ai.


