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2016 – MAART 2017
In dit verslag gaat het bestuur in op de gebeurtenissen in het verenigingsjaar 2016 en
de ontwikkelingen die doorlopen tot in de komende jaren.
AMBITIES EN WERKELIJKHEID
Ook in het jaar 2016 zijn er vele uitreikingen Draaginsigne Nobelprijs geweest. Naast
enkele wat grotere manifestaties in o.a Doorn en Groningen, zijn er vele uitreikingen
geweest op lokaal (regionaal en/of gemeentelijk) niveau. In een aantal gevallen is het
bestuur van de NUV hier, al dan niet op uitnodiging, aanwezig geweest.Op 18 februari
j.l. heeft de laatste DIN uitreiking bij het Veteranen Instituut (VI) in Doorn plaats
gevonden. Gedurende het jaar 2017 vinden er op lokaal niveau nog diverse
uitreikingen plaats. De data worden gepubliceerd in de agenda van de website van
NUV.
Tijdens de ALV van 2016 is de Beleidsvisie 2016-2020 goedgekeurd.
De uitwerking hiervan zal door het bestuur ter hand worden genomen. Het bestuur is
versterkt met de functie van vice-voorzitter. Tussen de voorzitter, vice-voorzitter en
secretaris is medio 2016 een taakverdeling opgesteld en vastgelegd in een
werkovereenkomst.
De functie van vice-voorzitter is inmiddels vacant.
In 2016 hebben we getracht een “samenwerkingsverband” op te richten met enkele
andere (middle-age) veteranenverenigingen (Steenrode Baretten, Cambodja, NL/BE
UN Transportbataljon, 1 (NL) UN Bataljonsleiding en de Vereniging Jonge Veteranen).
Doel van dit samenwerkingsverband was: “Samen Sterk” en op deze wijze
projectfinanciering te verkrijgen bij het V-fonds. Na een prima verlopen
startbijeenkomst in augustus, waarbij de aanwezigen het nut van gezamenlijk
optreden onderschreven, zonder daarbij de eigen identiteit te verliezen, was het al
vrij snel geheel afgelopen met de bereidheid tot samenwerking. We hebben nog één
keer geprobeerd de veteranenverenigingen bij elkaar te krijgen, waarbij slechts alleen
de vertegenwoordiger van de Steenrode Baretten op de bijeenkomst verscheen.
Hoewel ook dit een goede bijeenkomst leek, kwam er vanuit de andere verenigingen
geen commentaar of zelfs maar reactie. Eind januari 2017 hebben we besloten dit
project definitief te beëindigen.
In januari 2017 is de Klankbordgroep bij elkaar geweest in Eindhoven. We hebben
ideeën uitgewisseld over een tweetal onderwerpen:
 Waarderen en belonen
 Nadere contouren reünie 2019
Beide onderwerpen worden tijdens de ALV uitvoerig besproken en toegelicht.
V.w.b. Waarderen en belonen, zie link bij punt 14 van de agenda.

De ideeën omtrent de reünie 2019 worden toegelicht als agendapunt 15, 16a en 16b.
Om iets te doen aan de huidige vluchtelingencrisis zijn UNIFIL Veteranen een actie
gestart om geld in te zamelen, “NL UNIFIL’ers en Libanon voor altijd verbonden”.
Er is een vriendschapspin Libanon-Nederland gemaakt waar de vlaggen van beide
landen worden verbonden door het symbool van de VN. De opbrengst komt geheel
ten goede voor educatie van de vluchtelingenkinderen in Libanon.
Deze actie vond plaats in nauw overleg en afstemming met de Beschermvrouwe van
de NUV, de Zaakgelastigde en tevens Plv. Ambassadeur van Libanon, Mevrouw Abir
Ali.
CONTACTEN
Het bestuur van de Nederlandse UNIFIL Vereniging is vertegenwoordigd in het
Veteranenplatform (VP). Inmiddels maakt de vertegenwoordiger van de NUV ook
deel uit van de Klankbordgroep van het VP, waardoor we een belangrijke bijdrage
kunnen leveren aan de beleids- en meningsvorming.
Het bestuur van de NUV maakt deel uit van de Regimentsraad 44 Painfbat, Regiment
Infanterie Johan Willem Friso (RIJWF). Vanwege het enorm drukke oefen- en
trainingsschema van 44 Painfbat is er in het afgelopen jaar slechts één maal een
regimentsvergadering geweest. Wel wordt de NUV voortdurend betrokken bij de
activiteiten van 44 Painfbat RIJWF, zoals oefening Blauw Koord, 2x Regimentsdag
(Leeuwarden en Groningen) en de jaarlijkse Dodenherdenking op 4 mei in Havelte.
De regimentscommandant en regimentsdadjudant zijn bij een aantal uitreikingen DIN
aanwezig geweest en hebben aldaar de ceremonie geleid.
De samenwerking met het VI verloopt goed, er is het afgelopen jaar een intensieve
samenwerking geweest o.a. voor de uitreiking DIN.
FINANCIEN / LEDENBESTAND
Zie verslag, agendapunt 6a en 6b en 7.c
MERCHANDISING
Zie verslag, agendapunt 11.
COMMUNICATIE
Zie verslag, agendapunt 10.
ACTIVITEITEN
Zie verslag, agendapunt 12.
NULDELIJNSONDERSTEUNING EN SOCIAALFONDS
Zie verslag, agendapunt 13.
BESTUURSZAKEN
In het huidige verenigingsjaar is het bestuur 10 keer bijeengekomen.
De Commissie van Beroep is tot nu toe niet in actie hoeven te komen.
Zoals omschreven in punt Ambities en Werkelijkheid is de Klankbordgroep één maal
bij elkaar geweest.

BEZOCHTE BIJEENKOMSTEN
Diverse bezoeken aan 44 Painfbat/ RIJWF in het kader van de
regimentsraad/traditieraad, Oefening Blauwkoord.
Regimentsdag RIJWF in Leeuwarden.
Regimentsdag RIJWF in Groningen.
Eindbespreking 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.
Klankbordgroep Veteranenplatform.
Dodenherdenkingen op 4 mei Loenen, Havelte, De Dam.
Bijeenkomsten m.b.t. Nationale Veteranendag in Den Haag.
Diverse contacten met veteranenorganisaties en inloophuizen.
Airbornemars, Vierdaagse en diverse andere wandelevenementen.
Libanonontmoetingsdag.
Defilé Eindhoven.
Diverse contacten met JWF, VI i.v.m. het DIN.
Diverse contacten met V-fonds i.v.m. subsidies.
Defilé Wageningen.

