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NEDERLANDE UNIFIL VERENIGING 
Secretaris 
2 maart  2016 
 
 

JAARVERSLAG  VAN  DE  SECRETARIS  OVER  HET VERENIGINGSJAAR 
MAART 2015 – MAART 2016 

 
In dit verslag gaat het bestuur in op de gebeurtenissen in het verenigingsjaar 2015 
en de ontwikkelingen die doorlopen tot in de komende jaren. We gebruiken daarbij 
grotendeels het format van de vorige jaren, om daarmee ook de voortgang te kunnen 
aangeven van de punten die toen zijn aangehaald. 
 
AMBITIES EN WERKELIJKHEID 
 
2015 heeft voornamelijk in het teken gestaan van het Draaginsigne Nobelprijs. Tot 
onze grote verrassing kwam dit project na onze reunie in 2014 in een 
stroomversnelling en kwam er in januari het besluit dat het draaginsigne werd 
toegekend. Daarna zijn we het initiatief kwijt geraakt. Voor een deel waren we daar 
zelf schuldig aan. We waren niet proactief en daarom zijn anderen met de veren 
gaan strijken. Daar kunnen we lang over mokken, maar belangrijker is het ontstane 
besef dat we dit soort aangelegenheden projectmatig moeten aanlopen. Daarbij 
moeten ambities, eindresultaten en verantwoordelijkheden beter worden vastgelegd. 
Wat we bij de reunie in 2014 goed hebben gedaan, hebben we niet goed toegepast 
bij dit project. 
 
Uiteindelijk heeft een samenwerkingsverband met het Veteraneninstituut, CLas en 
JWF geleid tot een aantal mooie uitreikingen in Havelte en Doorn. Die samenwerking 
wordt ook in 2016 doorgetrokken.  
 
Een belangrijke mijlpaal is de uitreiking van het zilveren koord aan de UNIFILLERS 
die betrokken waren bij het Qana incident. Voor het eerst is dit ereteken uitgereikt en 
wij zijn er trots op dat het UNIFILLERS waren die hiervoor in aanmerking komen. 
Inmiddels is door ondergetekende aan meerdere UNIFILLERS advies gegeven over 
het aanvragen ervan. 
 
Ongeveer met een vertraging van anderhalf jaar is de hard benodigde beleidsvisie 
2016 – 2020 uitgekomen. Deze is begin februari aangeboden aan de 
klankbordgroep. Deze heeft diverse aanvullingen en commentaren gegeven. Deze 
zijn verwerkt in de versie die inmiddels is aangeboden aan de leden. De besluiten en 
opmerkingen van de ALV kunnen gevolgen hebben voor onder andere de activiteiten 
van het bestuur en de omvang en structuur van het bestuur. 
 
Reunie 2019. Wij verzoeken de leden in te stemmen met een reunie voor alle 
Unifillers in 2019. Daarbij moeten de leden een aanzienlijk voordeel krijgen als het 
gaat om inschrijfkosten. In 2016 werken we een aantal modellen uit. Die leggen we 
voor bij de ALV 2017. Daarna gaat een deel van het bestuur onmiddellijk aan de slag 
om de reunie te organiseren. We pakken hiermee circa een jaar langer aan 
voorbereidingstijd. 
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CONTACTEN 
 
Vanuit het bestuur hebben we onze bedenkingen ten aanzien van het Veteranen 
Platform (VP). I.p.v. een lobby organisatie geleid door de leden, lijkt het meer op een 
traditionele ondercommandanten vergadering. We hebben als NUV heel veel 
geïnvesteerd in het VP, maar nog weinig echte bewegingen gezien in een richting die 
recht doet aan onze leden. Dit overigens met uitzondering van het project Nuldelijns, 
dat wij zeker omarmen. Intern het bestuur loopt dan ook de discussie of we AB lid 
moeten blijven. Onze vrees is dat als we geen daad stellen en gezien de huidige 
leiding van het VP en de bemensing van het Algemeen Bestuur, we te maken 
hebben met een dood paard. 
Heel anders is dat op dit moment met JWF en het Vi. Mede dank zij de uitstekende 
samenwerking bij de uitreiking van het DIN, is er sprake van een goede relatie met 
beide organisaties. De Regimentscommandant ontwikkelt ideeën om te komen tot 
een nadere samenwerking. 
 
FINANCIEN / LEDENBESTAND  
 
Financieel staan we er goed voor, zie ook het verslag van de Penningmeester. 
Op het einde van de reunie hadden we een negatief saldo van 26K in de 
samenwerking met CLas en dreigden we circa 30K terug te moeten betalen aan het 
Vfonds. Na goede gesprekken met beide organisaties heeft de Clas ons negatief 
saldo gecompenseerd en heeft het Vfonds ruimhartig ons te kort terug gebracht naar 
een licht overschot. Wij zijn beide organisaties daarvoor erkentelijk. 
 
Het ledenbestand zit op dit moment net boven de 1200 en neemt slechts langzaam 
toe. In 2016 zijn we voornemens een actie op te starten om nog meer leden te 
krijgen. 
 
MERCHANDISING 
 
Zie verslag  
 
COMMUNICATIE 
 
Dubbel Vier  
 
Een recent gehouden lezersonderzoek onder de lezers van de Dubbel Vier heeft 
aangetoond dat we met de vernieuwde Dubbel Vier een goede richting zijn 
ingeslagen. 111 lezers gaven hun mening. De gebieden lay-out en inhoud scoren 
hoog. De Dubbel Vier wordt verstuurd aan alle leden der vereniging en aan een 
groeiend aantal relaties.  
De Dubbel Vier kent standaard 28 pagina’s. Gelet op de hoeveelheid onderwerpen 
en de aangeboden hoeveelheid artikelen en foto’s kende 2015 een editie van 32 en 
een van 36 bladzijden.   
Gewerkt wordt aan een uitbreiding van het aantal adverteerders voor het blad. Deze 
initiatieven worden voortgezet in 2016.  
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Sociale media 
 
Voor wat betreft de sociale media lopen de Facebook accounts ‘Nederlandse UNIFIL 
Vereniging’ en ‘NUV Libanon’ goed. Eind 2015 kon de 2.000ste ‘vind-ik-leuk’ 
genoteerd worden voor de verenigingspagina. Een paar andere gegevens:  Bereik 
berichten 2015,  max ca. 8K, min ca. 1K Gemiddeld bereik (schatting 2000 personen 
op berichten).  Geplaatste berichten worden dus goed gelezen en vaker gedeeld. In 
sommige weken van 2015 is het bereik van door ons geplaatste berichten ver boven 
de 10.000 gekomen. 
 
1522 “Facebookvrienden” ( waarvan 95% Unifiller). 157 volgers op twitter.  
 
ACTIVITEITEN 
 
In 2015 heeft de NUV weer aan diverse evenementen en activiteiten deelgenomen. 
Hoogtepunten waren dit jaar de grote static op het Malieveld tijdens de 
Veteranendag en de diverse uitreikingen van het Draag Insigne Nobel Prijs. 
Nieuw dit jaar was de deelname aan het Militair Weekend Hembrug in Zaandam. 
Met het neerzetten van een gehele Unifilpost, de deelname van 20 Unifillers en een 
bezoekersaantal van over de 6000 mensen een zeer geslaagd evenement waar ook 
komend jaar door ons aan meegewerkt gaat worden. Naast de jaarlijks terugkerende 
grote evenementen als Veteranendag, Bevrijdingsfeest Wageningen en dergelijke is 
ook deelgenomen aan diverse lokale en regionale Veteranendagen. 
 
De goede samenwerking met ons “moederbataljon”, het 44e Painfbat JWF, 
resulteerde in bijdrages van onze vereniging bij onder andere oefening Blauw Koord, 
de traditie week en diverse andere evenementen. Mede door de gastvrije ontvangst 
en begeleiding van het Bataljon zijn dit zeer geslaagde en gezellige activiteiten welke 
hopelijk in de toekomst plaats  blijven vinden.  
In 2015 hebben we geconstateerd dat steeds meer leden willen deelnemen of een 
bijdrage willen leveren aan de activiteiten van onze vereniging. Het geeft aan dat we 
op de juiste weg zijn voor de toekomst en voor zover mogelijk het aantal 
evenementen willen uitbreiden. Hierbij blijft de samenhorigheid en gezelligheid voor 
op staan maar blijft deelname altijd gepaard gaan met de bijbehorende regeltjes. 
Het begint met tijdig en correct inschrijven en vervolgt vaak met de term: Vrijwillig is 
niet Vrijblijvend. Alleen dan kunnen we er met zijn allen iets geslaagds van blijven 
maken. 
Door de gestage groei van de vele activiteiten en de daarbij behorende 
werkzaamheden is in de tweede helft van het jaar een start gemaakt met het 
opzetten van een nieuwe structuur. Ter assistentie van het bestuurslid activiteiten en 
evenementen is een team van 5 personen gevormd welke in de toekomst elk een 
aantal van de activiteiten als projectleider gaan oppakken. Wil je meer info wat er 
allemaal te doen is of heb je zelf een goed idee neem dan gerust  contact op met het 
bestuurslid activiteiten. 
 
NULDELIJNSONDERSTEUNING EN SOCIAALFONDS 
 
In dit deel van het verslag wordt ingegaan op de gebeurtenissen in 2015 en de 
ontwikkelingen die gaande zijn.  
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Bijeenkomst Nuldelijnsondersteuners/Buddy-Support NUV 
 
Dit jaar is er geen bijeenkomst geweest. 
 
Erik van Till blijft de interne adviseur en raadgever waarop de 
Nuldelijnsondersteuners terug kunnen vallen voor vaktechnisch advies.  
 
Project Versterking Nuldelijnsondersteuning 
 
Dit project is m.i.v. 31 december 2015 afgesloten. De nuldelijnsondersteuning, zoals 
men die voor ogen had, staat. 
  
Alle aangesloten verenigingen, coördinatoren en Nuldelijnsondersteuners (alleen 
postcode), zijn opgenomen in de  Digitale Sociale kaart Veteranen. Voor alle 
duidelijkheid meld ik u dat de eigen identiteit van de Nuldelijnsondersteuners van de 
NUV altijd gewaarborgd zal blijven. 
 
In 2015 hebben de coördinatoren respectievelijk in mei en oktober deelgenomen aan 
het coördinatorenoverleg onder leiding van Mettes van der Giessen. In juni werd door 
medewerkers van de Basis een presentatie c.q. workshop gegeven over werving en 
selectie m.b.t. het aannemen van nieuwe Nuldelijnsondersteuners. 
 
 
Training-/aanvullende training Nuldelijnsondersteuners 
 
 
Inmiddels zijn, op één na, alle Nuldelijnsondersteuners gecertificeerd en in het bezit 
van de welbekende coin. 
Jaarlijks zal de Nuldelijnsondersteuner de verplichte follow-up dienen te volgen. 
Deze werd het afgelopen jaar gehouden in mei en april. Deelname aan deze 
bijeenkomst telt mee voor de verplichte jaarlijkse onderhoudstraining vanwege het 
certificaat van bekwaamheid van de Basis. 
 
Er is een viertal Nuldelijnsondersteuners toegevoegd aan het bestaande bestand van 
de NUV. Het betreffen Léon Heber, Klaas Zijlstra, Martin Faas en Edwin Hissink. 
Helaas heeft Edwin Hissink de laatste dag van de training niet kunnen volgen. Hij 
was die dag geveld door de griep, doch zal hij binnenkort ingepland worden voor de 
afronding. 
 
In totaal, incl. de coördinator, heeft de NUV nu 19 Nuldelijnsondersteuners. Ik denk 
dat dit aantal op dit ogenblik voldoende is. Nieuwe aanmeldingen komen dan ook op 
een reservelijst te staan en zullen dan pas voor de basistraining 
nuldelijnsondersteuning aangemeld worden als er zicht op is dat ze ook 
daadwerkelijk voor de NUV ingezet gaan worden. 
 
Verder zijn er verschillende workshops georganiseerd voor de coördinatoren 
Nuldelijnsondersteuning, te weten ‘De juiste match’, ‘Vinger aan de Pols’ en 
‘Intervisie’. 
 
De trainingen en follow-ups vinden jaarlijks plaats op verschillende locaties. 
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Landelijk bijeenkomst Nuldelijnsondersteuners 
 
In 2015 is er geen landelijke bijeenkomst geweest. Deze werd doorgeschoven naar 
2016 en heeft plaatsgevonden op 30 januari 2016. 
 
Website NUV 
 
De tekst op de website betreffende Buddy-Support blijft onder de aandacht van de 
webmaster. Bij veranderingen wordt deze zo snel mogelijk aangepast.  
 
Nuldelijnsondersteuning/Buddy Support 
 
Er wordt per kwartaal door de Nuldelijnsondersteuners een rapportage opgemaakt. 
De contacten met veteranen en hulpvragers worden in cijfers omgezet om inzicht te 
verkrijgen in de hoeveelheid hulpvragen, hun status en de totale duur van de 
contacten. Meten is weten.  
 
Over 2015 zijn onderstaande gegevens actueel. 
 
Er zijn 54 contacten/hulpvragen geweest waaraan ongeveer 65 uur is besteed. Het 
betroffen nog in werkelijke dienst zijnde militairen, dienstslachtoffers en post-
actieven. 
 
3 Personen werden doorverwezen naar het Veteranenloket.  De Missiegebieden 
liepen uiteen van Afghanistan, Libanon, voormalig Joegoslavië, Irak en Rwanda. De 
aard van de problemen waren gelegen in o.a. inkomen, wonen, 
partner/relatieproblemen, vrije tijd en psychische klachten. Veelal is een ‘luisterend 
oor’ al voldoende. Zie verder de bijlage. 
 
Ingeval er over dit jaarverslag nog vragen zijn, kunt u uw vragen mailen naar 
onderstaand mailadres.   
 
Ik hoop dat ik u enig inzicht heb kunnen verschaffen in de wereld van de 
Nuldelijnsondersteuning. Het is en blijft een mooie, dankbare en dierbare job. 
 
BESTUURSZAKEN 
 
In het huidige verenigingsjaar  is het bestuur 6 keer bijeengekomen. De 
toekomstvisie is op de valreep gereed gekomen en wordt/is aangeboden aan de 
leden.  
 
Het is mogelijk dat we na de ALV wijzigingen in het bestuur door moeten voeren. 
 
De Commissie van Beroep is tot nu toe niet in actie hoeven te komen.  
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BEZOCHTE BIJEENKOMSTEN 
 

 Diverse bezoeken aan 44 Painfbat/ JWF in het kader van de  
regimentsraad/traditieraad, Oefening Blauwkoord, de commando overdracht 
van de 43e Brigade en het bataljon 

 Contacten met CLas ivm de reunie in 2014 

 Regimentsdag JWF in Leeuwarden 

 Startconferentie Beleidsevaluatie Veteranenbeleid 2011 - 2016 o.l.v. MinDef. 

 Contacten rond begrafenissen van oud UNIFIL-ers . 

 Contacten met Veteranen Instituut en het bestuur ervan. 

 Algemeen Bestuur Vergaderingen van het  Veteranenplatform. 

 Dodenherdenkingen op 4 mei Loenen, Havelte, De Dam 

 Bijwonen van de Nationale Feestdag van Libanon 

 Bijeenkomsten m.b.t. 10e Nationale Veteranendag in Den Haag. 

 Diverse contacten met veteranenorganisaties en inloophuizen 

 Airbornemars, Vierdaagse en diverse andere wandelevenementen 

 Libanonontmoetingsdag 

 Defilé Eindhoven 

 BattleField Tour 

 Diverse contacten met JWF, Vi ivm het DIN 

 Defilé Wageningen 
 

Bijlage 
 
Bij Jaarverslag Coördinator Nuldelijnsondersteuning over het jaar 2015 
 

Overzicht nuldelijnscontacten over 
het jaar 2015 

 

      

Status van de persoon  Aantal  

 veteraan     

  werkelijke dienst 1  

  buiten dienst 34  

 dienstslachtoffer  2  

 relatie   9  

 anders (toelichten hieronder) 1  

 Totaal aantal personen 30  

 Waarvan nieuwe personen 8  

 Totaal aantal contacten 54  

 Totaal aantal contacturen 65  

      

Nuldelijnsondersteuning i.r.t.   
(meer opties per persoon mogelijk) Aantal  

 wonen   2  

 inkomen   7  

 partner   10  
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 andere relaties  4  

 vrije tijd   4  

 psychisch   23  

 Bed, bad, brood    

 anders (toelichten)  3  

      

Doorverwezen   Aantal  

 Veteranenloket  3  

 huisarts     

 Sociaal Juridisch Loket   

 anders (toelichten)  4  

      

Contacten Veteranenloket  Aantal  

 benaderd door het VL 3  

 contacten met een zorgcoörd. 5  

 contacten met een Mwer 2  

 anders (toelichten)    

      

Hoe mee in contact gekomen  Aantal  

 DiSKv   1  

 Civiele hulpverlener   

 Veteranenloket    

 Evenement  7  

      

Naam missie (meerdere missie per 
persoon mogelijk) 

Aantal  

UNIFIL    27  

UNPROFOR   5  

ISAF    1  

RWANDA    1  

SFOR    2  

      

 


