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NEDERLANDSE UNIFIL VERENIGING
SECRETARIS
25 MAART 2016

DEFINITIEF VERSLAG VAN DE
ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 19 MAART 2016

Aanwezig: 50 leden, 12 afmeldingen, zie presentielijst.

Bij het appel voorafgaande aan de vergadering, wordt een minuut stilte in
acht genomen ter nagedachtenis aan de gevallenen en de in het afgelopen
jaar overleden collega Unifillers.

1. OPENING

- De voorzitter (vz) opent de vergadering en heet iedereen welkom.
- De vz staat kort stil bij het afgelopen verenigingsjaar met daarin veel

hoogtepunten (onder andere de toekenning en de uitreikingen van
het draaginsigne Nobelprijs, de toekenning en de uitreiking van het
“Zilveren Koord”, het groeiende ledenaantal, de kwaliteitsverbetering
van én vooral grote waardering voor de Dubbel Vier, de enorme
inzet van veel vrijwilligers en het gestaag groeiende aantal
evenementen en activiteiten) aan de ene kant en aan de andere
kant de column in de laatste Dubbel Vier, hierop zijn zeer
uiteenlopende reacties ontvangen. Ook m.b.t. onjuiste feiten en
persoonlijk gekwetst voelen. Daarvoor betuigt hij namens het
bestuur zijn spijt. Veel gaat goed en er zijn ook punten ter
verbetering, daar werkt het bestuur aan.

- De Vz noemt de mogelijke nieuwe leden van het bestuur: Verdi van
Hilten en Joop Hoek. Zij stellen zich bij de behandeling van punt 17
verder voor.

2. VASTSTELLEN VAN DE DEFINITIEVE AGENDA

De agenda wordt vastgesteld, er zijn geen bijstellingen van de
conceptagenda.

3. BEHANDELEN EN VASTSTELLEN VAN DE NOTULEN VAN DE ALV
VAN 21 MAART 2015

Geen opmerkingen, het verslag wordt hier mee vastgesteld.
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4. INGEKOMEN EN UITGAANDE POST

Geen opmerkingen

5. VERSLAG VAN DE KASCONTROLECOMMISSIES OVER 2014

- Namens de KCC presenteert dhr Fred Krijnen de bevindingen. De
commissie vindt het financieel beheer en de verantwoording op orde.
De leden zijn akkoord met het gevoerde financiële beheer.

- Wel wordt aandacht gevraagd voor de vulling van het sociaal fonds in
de toekomst.

6. FINANCIEEL VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER OVER HET
AFGELOPEN BEGROTINGS/VERENIGINGSJAAR

6.1. De penningmeester presenteert zijn verslag over het afgelopen jaar.
We staan er financieel gezien goed voor. Ons vermogen is licht
gestegen, ondanks stijgende kosten voor de Dubbel Vier en
stijgende organisatiekosten, deze laatste vooral door meer en extra
inzet voor (toenemend aantal) evenementen, uitreiking DI Nobel, etc.
Door kostenreductie en meer leden zien we desondanks stabiele
reserves.

6.2. De leden stemmen in met financieel verslag.

7. KOMENDE BEGROTINGSJAAR

7.1. De Penningmeester neemt de begroting door. Afgesproken wordt
verder te gaan sparen voor de komende reünie in 2019. De
Penningmeester heeft zeer voorzichtig begroot en geen rekening
gehouden met een eventuele subsidie van het Vfonds.

7.2. De leden stemmen in met de begroting.

7.3. De leden stemmen in met de contributie voor 2017: € 26, met dien
verstande dat een stijging naar € 27 mogelijk is i.v.m. een mogelijk
gebruik/uitputting van het sociaalfonds. Zie verder punt 13.

7.4. Het ledenaantal is nu boven de 1200 gekomen. Samen met
enthousiaste leden, als ambassadeurs, willen we een ledenwerfactie
opzetten. Dus leden stimuleren om een ander lid aan te brengen. We
hebben hiervoor een bijzondere incentive in gedachte!
Met leden die hun lidmaatschap opzeggen i.v.m. privé
omstandigheden gaat de penningmeester in gesprek en biedt zo
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mogelijk een oplossing aan. Door betrokkene wordt deze niet altijd
aanvaard. Er is soms ook het volgende dilemma; de NUV wil
zuiverheid en het betrokken lid wil niet al zijn persoonlijke financiële
beslommeringen bloot leggen. De penningmeester ziet het als zijn
taak daar op een verantwoorde manier mee om te gaan.

8. BENOEMING VAN EEN NIEUW LID VAN DE KASCONTROLE
COMMISSIE EN VASTSTELLING VAN DE COMMISSIE

Dhr Wilko de Vogel wordt benoemd tot nieuw lid van de KCC. Voorzitter
is dhr Fred Krijnen. 1e lid is dhr Ijdo. Reserve en nieuw lid voor 2018 is
dhr Cees Nieuwpoort.

9. JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS

- Een aantal leden heeft commentaar op de stijl- en woordkeuze in het
jaarverslag en op uitspraken over en/of richting derden. Het bestuur
trekt zich dat aan.

- Ten aanzien van de relatie met het Veteranen Platform (VP) zijn
leden én bestuur van mening dat het vooral in gesprek blijven
essentieel is om met elkaar samen te werken, dit ondanks het feit
dat het bestuur moeite heeft met de huidige gang van zaken in het
VP. Dit is momenteel onderwerp van gesprek en we wachten de
komende ontwikkelingen nu eerst af. Indien nodig gaan we in
gesprek met het Dagelijks Bestuur van het VP.

- Ten aanzien van het Draaginsigne Nobelprijs wordt, gezien het grote
aantal lokale initiatieven, gemeentes en bedrijfsleven, geconstateerd
dat ‘het persoonlijk uitgereikt krijgen door UNIFILLERS en
betrokkenen zeer wordt gewaardeerd. Dat is bijzonder mooi, iets om
trots op te zijn!

10. JAARVERSLAG COMMUNICATIE

De Dubbel Vier heeft kwalitatief, zowel qua inhoud alsook in beeld, een
enorm sprong gemaakt. Dit is één van de belangrijke conclusies uit het
lezersonderzoek Dubbel Vier en wordt door de vergadering (en door
adverteerders) met veel waardering onderstreept! Erik Kuiper heeft
aangeven het redacteurschap helaas niet te kunnen combineren met
zijn privé-leven en werk; jammer dat Erik weggaat! Het bestuur hoopt
op korte termijn samen met hem een opvolger te vinden.
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11. JAARVERSLAG MERCHANDISING

- Merchandising heeft wederom een goed jaar gehad. De
verwachting was dat na de reünie de omzet merchandising mogelijk
zou afnemen. Dat is gelukkig niet gebeurd. Voornamelijk is dat te
danken aan de grote inzet van Berry en zijn dames en het gevoerde
inkoopbeleid.

- Sjak heeft een elektronische wijze van afrekenen mogelijk gemaakt,
d.m.v. Multisafepay en een Rabo SmartPin automaat.

12. JAARPROGRAMMA EVENEMENTEN/ACTIVITEITEN EN
MATERIEEL/LOGISTIEK

- Hans van Lent meldt dat we steeds meer activiteiten ondersteunen,
maar dat daarmee de logistieke uitdagingen en de behoefte aan
coördinatie en afstemming groter wordt. Het aantal lokale,
gemeentelijke (veteranen-)evenementen stijgt snel. En onze hulp
en betrokkenheid en (fysieke) inzet van vrijwilligers en materieel
stijgt daarmee navenant.

- Gelukkig heeft Hans een goede opvolger in de persoon van Joop
Hoek. Die heeft een team van 5 projectofficieren om zich heen die
elk een aantal projecten oppakken. Hans stopt er vanaf deze ALV
mee, maar blijft steunen met materieel en adviseren.

13. JAARVERSLAG NULDELIJNSONDERSTEUNING EN
SOCIAALFONDS

- Cees van Ingen verwijst naar het verslag. Het gaat goed met de
nuldelijns. 2015 was wat rustiger, maar door allerlei externe
gebeurtenissen kan 2016 zo maar een druk jaar worden.

- Op verzoek van Cees vertelt nuldelijns ondersteuner Piet van
Eekelen van zijn inzet binnen zijn bedrijf. Bij toeval kwam de leiding
er achter dat hij nuldelijner was en is hem gevraagd om dat ook voor
het bedrijf te doen als het gaat om veteranen met een probleem.

- Tijdens de vergadering ontstaan er vragen over de vulling van het
sociaalfonds. De verwachting is dat daar in het kader van
begrafenissen steeds meer een beroep op gedaan moet worden.
Aan de andere kant ontstaat de situatie dat in de verre toekomst het
aantal activiteiten gaat afnemen als we ouder worden. Afgesproken
wordt dat het team van Cees en Sjaak in 2016 het beleid nuldelijns
doornemen en nagaan wat de ontwikkelingen zijn op basis van
ervaringsgegevens. Als zij tot de conclusie komen dat we al in 2017
een verhoging van het lidmaatschap van de NUV met €1 nodig
hebben, dan heeft het bestuur het mandaat van de leden dit nog voor



5

het volgende jaar te regelen. Als daar geen dringende behoefte aan
is, dan wordt het voorgelegd aan de ALV in 2017.

14. PROTOCOL BEGRAFENISSEN

- Door Hans van Lent is een protocol opgesteld, dat recht doet aan de
positie van veteranen, gepaste toepassing van militaire vormen en
gebruiken en kan worden aangepast aan de wensen van de
veteraan en zijn nabestaanden. Dat protocol wordt zonder
wijzigingen aangenomen en ter uitvoering overgedragen aan het
commissielid nuldelijnsondersteuning.

- Er is enige discussie over de doelgroep. De leden gaan akkoord dat
ook niet leden kunnen worden ondersteund, desnoods op kosten van
de NUV. Waar dat gepast is, worden de kosten via de
begrafenisondernemer verhaald. Waar dat niet mogelijk is, doen we
dat vanuit het sociaalfonds. De penningmeester vertelt dat wij ook
een legaat hebben gehad van een donateur. Dat geld kunnen we
hiervoor gebruiken. De penningmeester overlegt dit altijd met
schenkers.

- Melding wordt gemaakt van de samenwerking met Monuta. Zij
steunen ons met een training, wij hen met het samenstellen van een
informatiefolder. De samenwerking zal deel uitmaken van een
partnership voor de komende jaren.

15. BELEIDSVISIE 2016 - 2020

De beleidsvisie is de richting waarin het bestuur gaat werken in de
komende jaren. Ook hier is het advies van leden om het vooral over de
NUV te hebben. De leden stemmen in met de visie.

16. STRUCTUUR VAN HET BESTUUR

- De samenstelling en taakinhoud van het bestuur is onderhevig aan
wisselende bezetting en veranderende uitdagingen. We zijn immers
allen vrijwilligers. Daarom moet je als bestuur flexibel zijn en tijdig
inspelen op veranderingen en nieuwe omstandigheden. Voor het
komende jaar lijkt het er op dat we, gezien de werkzaamheden en
de bemensing, de structuur zullen hanteren, zoals deze is
voorgesteld in het beleidsstuk.

- De leden stemmen in met de voorgestelde structuur.
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17. (HER)VERKIEZINGEN

- Alvorens wordt ingegaan op de verkiezingen, stellen Joop Hoek en
Verdi van Hilten zich voor.

- De leden stemmen in met het benoemen van Sjaak Duine tot Vice
Voorzitter, Verdi van Hilten tot Secretaris, Joop Hoek tot bestuurslid
Evenementen en Activiteiten en met de herverkiezing van Berry
Diestelhof tot bestuurslid Merchandising en webshop.

18. WVTTK

- Dhr Willem de Vries maakt een opmerking over de reinheid van het
monument in Havelte. Verdi van Hilten neemt dit op met JWF.

- Dhr Erik Kostenze meldt het overlijden van mevrouw Lensink en
vraagt wat het bestuur hiermee gedaan heeft. Het antwoord is dat
wij dit helaas niet tijdig hebben geweten. De nabestaanden hebben
geen contact met ons opgenomen. Overigens was bij de begrafenis
van Kolonel bd Lensink namens het bestuur Verdi van Hilten
aanwezig.

- Sjaak Duine meldt dat we in 2016 een paar modellen ontwikkelen
voor de komende reunie. Uitgangspunten:

 Leden hebben een financieel voordeel, daar wenden we het
vermogen van de NUV voor aan;

 Liefst op een (semi)militaire locatie en in samenwerking met
Defensie;

 Rekening houden met de evaluatiepunten van de vorige
reunie.

 In het najaar 2016 de contouren doorspreken met de
klankbordgroep.

.
19. BENOEMINGEN TOT ERELID EN UITREIKING GOUDEN
DRAAGSPELD

Vanwege hun bijzondere verdiensten worden Hans van Lent en Berry
Diestelhof benoemd tot Ere Lid. Zij krijgen samen met Louis Verhoeven
die al eerder tot Ere Lid was benoemd een gouden draagspeld.

Afgesproken wordt dat zij worden vermeld op pagina 2 van de Dubbel
Vier.
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20 . SLUITING

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de leden voor hun
aanwezigheid en inbreng. De leden worden uitgenodigd voor de lunch
en de nazit.

NB de ALV 2017 is op 18 maart.

Sjaak Duine
Secretaris

AKTIES VOOR HET BESTUUR, VOORTVLOEIEND UIT DE ALV

Onderwerp Benodigde actie Bestuurslid Gereali-
seerd voor

Sociaalfonds Beleid updaten
Nagaan of we de
contributie moeten
verhogen

Sjaak Duine /
Cees van
Ingen

Najaar 2016

VFonds Afspraak maken met
Directeur Ton Heerts

Yeb-Jan
Joustra / Sjaak
Duine

Voorjaar
2016

Bankzaken Nagaan of en zo ja hoe
we de continuïteit
kunnen waarborgen als
de penningmeester
uitvalt

Sjak Neelen is
gewaarbord
door de
rekening
houders

Voorjaar
2016

Ledenwerf actie Leden stimuleren om
een ander lid aan te
brengen

Sjak Neelen Voor en
najaar 2016

Reinheid
monument

Contact opnemen met
JWF

Verdi van
Hilten

Voor 4 mei
geregeld

Reunie 2019 Modellen ontwikkelen Sjaak Duine Najaar 2016
Bijeenroepen
klankbord groep

Doorspreken beleid
nuldelijns, contributie
en modellen reunie

Verdi van
Hilten

Najaar 2016


