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NEDERLANDSE UNIFIL VERENIGING
JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER 2010
voor de algemene leden vergadering van 26 maart 2011
In de tweede helft van 2010 ben ik aangetreden als secretaris AI. Dat betekent dat ik
bij vrijwel alle belangrijke evenementen in dat jaar niet aanwezig ben geweest. Dit
met uitzondering van activiteiten op het Malieveld. Dat vond ik een zeer geslaagd
evenement. Ik ga dan ook niet in op die gebeurtenissen. Dit verslag is dus ook meer
toekomstgericht. Door navraag bij de andere bestuursleden is een aantal
verbeterpunten naar voren gekomen. Hieronder een opsomming van de belangrijkste
zaken en een toelichting:
- 1) het aanhalen van contacten (met onder andere de Wandelclub);
- 2) het verbeteren van de financiële en ledenadministratie en vergroten van de
inkomsten via het verkrijgen van subsidies;
- 3) het verbeteren van de communicatie naar en met de leden;
- 4) meer aandacht voor activiteiten;
- 6) het Libanonfonds en zorg voor nabestaanden en leden;
- 7) de aanpassing, verbetering interne procedures;
- 8) de aandacht voor zaken als, kleding, tenuen, BLS Draagspeld, etc.
CONTACTEN
We zijn begonnen (nog) meer inhoud te gaan geven aan de contacten met onze
omgeving: Veteranen Instituut, Veteranen Platform, het Regiment JWF, de
Wandelclub en organisaties als de Dorstige Types. Belangrijkste is er te zijn als die
organisaties wat organiseren. Het feit dat we de ALV bij de Dorstige Types houden is
daar een voorbeeld van. Met de Wandelclub zijn we in gesprek om de banden te
versterken. Zij treden op als ons visitekaartje en wij steunen hen met middelen als
kleding en stickers. In het afgelopen jaar zijn de contacten met VI, VP en JWF zonder
meer goed geweest.
FINANCIEN
Het is voor iedereen duidelijk dat het met de financiële en ledenadministratie in de
afgelopen jaren niet echt goed is gegaan. Hiervoor zijn we gelden misgelopen en
hebben soms leden afgehaakt. Dit wordt nu voortvarend opgepakt. De
Penningmeester rapporteert hierover in zijn verslag. Belangrijk is wel te vermelden
dat we in 2011 diverse andere financiële bronnen proberen aan te boren. Via onder
andere het VI en het V-Fonds proberen we gelden binnen te krijgen voor activiteiten
en voor zorg. Daarvoor moeten we wel eerst onze interne zaken op orde hebben en
een beleid en een activiteitenplan hebben voor de komende 5 jaren.
COMMUNICATIE
Communicatie van en naar de leden is een voorwaarde om te kunnen functioneren.
In januari is een enquête uitgevoerd bij 60 van de 90 leden die de afgelopen jaren
hebben afgehaakt. 95% daarvan heeft niet gereageerd. Uit een paar telefonische en
schriftelijke reacties bleek veel onbegrip met de daden en besluiten van het bestuur.
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Hoewel de reacties misschien niet representatief zijn, trekken wij ons die wel aan.
We moeten directer communiceren en uitleggen en openstaan voor vragen en kritiek.
De website is daarvoor het dagelijkse communicatie kanaal, waarin mededelingen,
berichten en discussiepunten bekend kunnen worden gemaakt. Het is voor een
secretaris van belang om daar dagelijks kennis van te nemen. Met Peter Gries zijn
inmiddels afspraken gemaakt om de website verder uit te bouwen met informatie.
Een belangrijk visitekaartje is de Dubbel 4. Vier keer per jaar komt hij uit en moet bol
staan van ervaringen van Libanongangers. Daar moeten we de komende jaren voor
zorgen dat we dat ook realiseren. De Dubbel 4 ziet er mooi uit en de steun van onze
drukker Charley van Doorn is prima.
Daarboven op willen we de contacten in de provincies/regio’s verbeteren door in
2011 een netwerk van regionale/provinciale vertegenwoordigers op te zetten. Zij
kunnen fungeren als aanspreekpunt daar, en kunnen meedoen aan activiteiten en
dat wat er leeft in een regio of provincie doorgeven aan en bespreken met het
bestuur. Hierdoor staat het bestuur dicht bij de leden.
ACTIVITEITEN
Activiteiten gericht op samen zijn en herdenken zijn erg belangrijk. We zullen in het
komende jaar (als ook de nieuwe leden van het bestuur meer ervaring hebben) gaan
kijken of we bepaalde activiteiten kunnen verbeteren of nieuwe activiteiten kunnen
ontplooien. In ieder geval moet er op het einde van het jaar een jaardraaiboek liggen,
waarmee alle betrokkenen makkelijker zaken kunnen oppakken.
De vaste activiteiten staan overigens niet ter discussie, maar misschien moeten we
ze beter communiceren en promoten.
Twee activiteiten wil ik toch even noemen: Oefening Blauwkoord die nieuw is
opgezet en nu goed loopt en de defilés in Wageningen en Den Haag waar grote
detachementen aanwezig waren.
LIBANONFONDS, ZORG, LIEF EN LEED
In het afgelopen jaar zijn we geconfronteerd met diverse vragen en activiteiten: kerst
bezoeken, verminderde inzet van oudere commandanten, het ontbreken van een
echt fonds, de aangegane verplichting de nuldelijns op te zetten en verzoeken van
libanongangers voor steun. De kersbezoeken, zijn voor zover er nog behoefte aan is,
gerealiseerd. Er loopt nog een verzoek tot steun van een nabestaande en de
nuldelijnszorg wordt inmiddels ook opgezet. Er ontbreekt echter een potje voor.
Daar hebben we nu een start mee gemaakt, zijnde een sociaalfonds gericht op
allerlei zorgactiviteiten. We moeten dit in 2011 verder ontwikkelen.
PROFESIONALISEREN
Het is duidelijk dat een aantal zaken de afgelopen jaren niet echt goed hebben
gelopen. We kunnen daar in dit verslag lang bij stilstaan, maar belangrijker is vast te
stellen wat we moeten doen. De volgende zaken zijn of worden opgepakt: de
financiele en de ledenadministratie, interne spelregels (zie concept reglement), een
activiteitenplan/jaar draaiboek, opzetten van de zorg, opzetten van een regionale
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structuur. Het is de ambitie om het merendeel van die punten in 2011 te realiseren.
Wij gaan er vanuit dat we op de ALV van 2012 uitgebreid verslag kunnen doen. Maar
ook via de website Voor 2012 staat de aanpassing van de staturen op de agenda.
OVERIGE ZAKEN
We zijn nadrukkelijk in de slag met de KL om het draagrecht te krijgen voor het BLS
embleem. We hebben geprobeerd via JWF in het bezit te komen van hedendaagse
schoenen en camouflagekleding, maar omdat de KL zijn eigen mensen niet eens kan
kleden zijn we daarmee gestopt. Het ziet er naar uit dat we het voorlopig moeten
doen met wat we hebben. Wij zelf zullen aandacht moeten besteden aan tenues,
exercitie en tegengaan van het dragen van Mickey Mouse onderscheidingen als we
geloofwaardig willen blijven overkomen.
VERGADERINGEN VAN HET BESTUUR
In 2010 is het bestuur .. bijeengekomen. Vooral in het tweede deel van 2010
stonden de volgende zaken op de agenda: financiën, activiteiten, structuur,
communicatie en zorg. In december heeft het bestuur een heidag gehouden, waarin
vooral de verbeterpunten aan de orde zijn gekomen.
BEZOCHTE BIJEENKOMSTEN
Diverse bezoeken aan 44 PAINFBAT/ JWF in het kader van regimentsraad,
kranslegging en traditieraad
Contacten rond begrafenis oud UNIFIL-ers.
Contacten rond de website.
Contacten rond de webwinkel.
Contacten met veteranen instituut.
Contacten met Basis/BNMO.
Algemeen Bestuur Vergadering Veteranenplatform.
Oefeningen blauw koord.
4 mei Loenen/Havelte/Amsterdam.
Ambassadeur van Libanon.
Bijeenkomsten m.b.t. 6e Nationale Veteranendag in Den Haag.
Onafhankelijksdag op de Libaneese ambassade.
Diverse contacten m.b.t. Eindhoven Veteranenstad.
Contacten met diverse veteranen cafés
Sjaak Duine
Secretaris a.i, 27 februari 2011,

