
 
 
 
Algemeen 
 
Het verenigingsjaar 2006 kan worden gekenschetst als wederom een roerig jaar voor onze 
vereniging. Niet alleen intern maar ook de afgelopen oorlog in Libanon en dan met name “ons 
gebied” heeft bij velen van ons weer gevoelens naar boven laten komen van verdriet, onmacht, 
woede en het onrecht wat de bevolking wordt aangedaan zowel aan Israelische kant als Libanese 
kant. Het bestuur heeft dan ook gemeend met een verklaring te moeten komen en die te plaatsen 
op onze website, ivm vakantie’s van diverse bestuursleden heeft het plaatsen van de verklaring 
voor sommige leden te lang op zich laten wachten.  
 
De ALV is uit de hand gelopen en er zijn discussie’s ontstaan die niet hadden mogen voorkomen.  
De gemoederen zijn te hoog opgelopen en er is niet adequaad ingegrepen door het bestuur. 
Het bestuur zal in de toekomst hier anders mee omgaan. 
 
Het afgelopen jaar is er door de media regelmatig verslag gedaan van veteranen die op zeer 
negatieve in het nieuws zijn gekomen, het bestuur heeft na diverse keren hier overleg te hebben, 
en door verschillende leden van de NUV erop gewezen besloten zich niet in deze discussie te 
willen mengen oa omdat wij absoluut de achtergrond niet weten en wij geen hulpverleners zijn 
en zeker niet willen worden. 
Wel zijn wij van mening dat er op de website diverse links moeten komen die verwijzen naar 
hulpverleners en instantie’s die hiervoor al bestaan zoals VI/De basis. 
Er staat al een link naar het VI maar het bestuur zal zorg dragen dat deze linkss op een 
prominente manier in beeld komen. 
 
 
 
 
 
 
  
Vergaderingen bestuur 
In 2006 is het bestuur tien (10) keer bijeengekomen. Op de vergaderingen zijn met name de 
volgende zaken behandeld: 
 

• Webwinkel 
• Stichting VVDM 
• Strategie Nederlandse UNIFIL Vereniging 
• Huishoudelijk reglement 
• Gedraging leden tijdens oefening blauw koord 
• Mailwisseling/meeting met collectief 
• Brief  P Terlouw 
• Brief B. Lensink 
• Mail medaille beleid door R Dijkstra 
• Medaille en uniform beleid 
• Huishoudelijk reglement 
• Contacten leggen met potentiële nieuwe bestuurs- en commissieleden 

 



 
 
 
 
 
Bezochte bijeenkomsten 

 
• Bezoek 44 PAINFBAT 
• Contacten rond begrafenis oud UNIFIL-ers 
• Contacten rond de website 
• Contacten rond de webwinkel 
• Inloopavond nav oorlog in Libanon in Assen 
• Regimentsraad 
• Algemeen Bestuur Vergadering Veteranenplatform 
• Oefeningen blauw koord 
• 4 mei Loenen 
• 4 mei Havelte 
• Bijeenkomsten m.b.t. 2e Nationale Veteranendag in Den Haag 
• Diverse kleinere bijeenkomsten bij het BNMO ( inloopweekenden) 
• Bijeenkomsten m.b.t. 3e Nationale Veteranendag in Den Haag. 
• Diverse contacten m.b.t. Eindhoven Veteranenstad 
• Bijeenkomst rond het anjer gebeuren in Den Haag 

 
 
 
 
Contacten met andere organisatie´s 
 

• Libanese ambassade 
• 44e PAINFBAT 
• Regimentsraad 44e PAINFBAT 
• Veteranenplatform 
• Veteranen Instituut 
• BNMO 
• Stichting VVDM 
• Hans van den Boogaard (Eindhoven Veteranenstad) 
• VOKS (Vereniging Oud Korea Strijders) 
 

 
 
Ledenadministratie per 31-12-2006 
Het aantal leden groeit gestaag (na de klapper in 2004 met de reünie in Havelte). Er zijn nu 903 
leden waarvan er 527 een automatische machtiging hebben afgegeven. In 2006 zijn 16 leden 
afgevoerd van de lijst. 4 zijn er  overleden, 23 zijn verhuisd, nieuw adres onbekend, en 46 
hebben er opgezegd per brief of mail. Er zijn in 2006  105 nieuwe leden bijgekomen, (een groei 
van > 10  %).  
De groei is vooral te danken aan de vernieuwde website met de eenvoudige aanmeldprocedure 
en het lobbyen van diverse (bestuurs)leden. 
Ook heeft de situatie in het midden oosten afgelopen augustus ertoe geleid dat de belangstelling 
voor Unifil/NUV enorm toegenomen is. 
 
 
 



 
 
 
Dubbel Vier 
Aantal keren dat Dubbel Vier is verschenen is 4 keer plus een extra uitgave ivm de oorlog in 
Libanon afgelopen augustus. 
Het bestuur bedankt Peter Reijn voor al zijn inzet en vele uren werk die hij de afgelopen 6 jaar 
heeft gespendeerd aan het uitbrengen van de Dubbel Vier. 
 
Website 
 
De website is in handen  van Huub Appel. 
De nieuwe aanmeld procedure heeft ervoor gezorgd dat we maandelijks 12 nieuwe leden via de 
website erbij krijgen. (vanaf 010107) 
Mede hierdoor is het leden aantal met 30 leden gestegen. (010107 t/m heden) 
 
 
 
Webwinkel 
 
De webwinkel is geen doorslaand succes het bestuur is absoluut niet tevreden met de gang van 
zaken op dit ogenblik, het bestuur is zich aan het beraden hoe we meer merchandising en op 
verschillende manieren aan de man kan brengen. 
 
Onderhandelingen met de firma Actrader  die de webwinkel voor de vereniging wil gaan 
beheren en ook logistiek wil gaan verzorgen vanaf bestellen tot incasseren en bezorgen hebben 
niet het gewenste effect gebracht voor de NUV. 
 
 
Gevolgde strategie 

 
• Portofolio maken voor het werven van fondsen (voor meer aktiviteiten) de contacten zijn 

gelegd en het wachten is op de nieuwe folder van de NUV. 
• Welkoms pakket nieuwe leden, inhoud bv Dubbel vier, T-shirt, sticker etc etc. 
• Op de markt brengen van diverse merchandising waaronder DVD”Libanon 79” inval 

door Israel 1982, DVD “blauwhelmen in Libanon”etc etc 
•  
 
 

 
Plannen voor 2007 

• Groei van het ledenbestand met minimaal hetzelfde resultaat als 2006 minimaal 10%.  
• Meer en beter uitdragen van de NUV. 
• Groei van aktiviteiten van de vereniging zoals:  

• Bezoek mines-school Reek 
• Herdenking Tilburg 
• Groei door aanschrijven 3500 Unifillers 
• Later dit jaar aanschrijven 4500 Unifillers 
• Reunie medio december 
• 6 wekelijkse nieuwsbrief via e-mail 

 
 
 



 
 
 
 
 
Tot slot: vordering collectief en bestuur 
 
De leden heeft het bestuur tijdens de laatste ALV opgedragen om in contact te treden met het 
collectief, het bestuur heeft ondergetekende opgedragen om als intermediair te fungeren 
tussen het collectief en het bestuur. 
Op 18-08-2006 is er voor het eerst contact geweest tussen Dhr v As en mijzelf waarin ik heb 
aangegeven een oriënterend gesprek te willen voeren met een delegatie van het collectief. De 
uitdrukkelijke wens van het collectief was om als geheel zitting te gaan nemen in dit gesprek. 
Wij als bestuur vonden dit niet de juiste insteek en hebben aangegeven dat 2a3 personen 
voldoende moet zijn je gaat tenslotte ook niet als voltallig bestuur aanschuiven. 
 
Op 29-11-2006 hebben Fred Janssen, Erik Kuiper, Louis Verhoeven en ondergetekende het 
eerste gesprek gehad bij Ome Lou in Doorn. De 3 agendapunten die de ALV ons heeft 
opgedragen waren :  
1. De schaalgrootte van de vereniging, die moet groeien 
2. De uitstraling van de NUV. 
3. De behoefde aan produkten en diensten 
 
 
De daarop volgende maand december is er via de mail een 6a7 keer heen en weer gemaild 
waarin mijn ongenoegen uit na het zien van een uitzending van RTL4 aangaande de anjer en 
waarin beide heren aan het woord waren. De afspraak die wij hadden gemaakt was dat ik 
betrokken zou worden in actie’s van het collectief, achetraf heeft FJ mijn voicemail 
ingesproken en die heb ik gemist. 
Tijdens de bestuursvergadering d.d 02-11-2006 heeft Erik Kuiper uitgebreid verslag gedaan  
van zijn bezoek samen met Jens vd Vorn aan “de nacht van de VN” naar aanleiding van dat 
bezoek heeft het bestuur een brief geschreven met daarin het verzoek aan deze organisatie 
zich te mogen profileren tijdens de volgend “nacht van de VN” 2007. 
 
De maand januari en februari is het relafief “rustig “geweest tussen collectief en bestuur er is 
heen en weer gemaild aangaande de anjer er is door het collectief brieven gestuurd en 
aandacht gevraagd richting politiek. 
Zelf ben ik ook richting veredelingsbedrijven gaan mailen tbv de anjer waar overigens niets is 
uitgekomen. 
 
De maand maart kenschetst zich als een roerige maand tussen collectief en bestuur. Wij weten 
allemaal dat het collectief via Peter Reijn de DVD “blauwhelmen in Libanon” in de markt zet 
deze DVD werd tijdens de reunie 2004 verkocht maar al snel niet meer te krijgen het 
collectief heeft aan het bestuur gevraagd of zij deze DVD wilde kopen en weer in de verkoop 
wilde doen. Vanwege de  financiele situatie van de NUV was het op dat moment niet 
mogelijk om deze DVD aan te schaffen en heeft het collectief dit uit eigen zak betaald. 
Het collectief heeft op 31-12-2006 een bedrag van €750,- overgemaakt op de rekening van de 
NUV. Onze dank hiervoor 
 
 
 



 
Op dit moment hebben wij als bestuur goede hoop dat er nu wel investeerders bereid zijn om 
geld te willen steken in zaken zoals bovengenoemd. 
Het bestuur is dan ook zeker voornemens in dit ten uitvoer te breng. 
 
 
Ruud Kloet 
Secretaris A.I 
Nederlandse UNIFIL Vereniging 
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