2. Jaarverslag 2018 door het bestuur op de BLV van 16 februari 2019
Op de ALV van 6 april komen de betreffende commissieleden uitgebreid aan het woord met hun eigen
presentatie

Gerealiseerde activiteiten
Bestuur
In het bestuur wordt goed samengewerkt en er heerst een prettige sfeer van
onderling vertrouwen. Ieder beheerst zijn vakgebied en aandachtspunten. Afspraken
worden nagekomen en afgewerkt. De bestuurs- en commissieleden reden 18.585 km
voor de vereniging om te vergaderen of voor ander bestuurswerk.
Merchandise
Het team van Clara, Wilma, Arie en Berrie verkocht via de webshop en was op 15
plaatsen in het land om de spullen aan de man/vrouw te brengen. Het omzet niveau
zakte terug naar voorgaande jaren waar we nog steeds heel tevreden over zijn.
Nuldelijnsondersteuning
De helpers reden 3236 km om aan ondersteuningsverzoeken gevolg te geven en
diverse trainingsdagen in het land te bezoeken. De nuldelijnsondersteuning wordt in
2019 omgebouwd naar NOS 2.0. met een regionale coördinatie, die niet meer uit de
vereniging wordt aangestuurd.
DV redactie
We namen afscheid van Erik Kuiper die werd opgevolgd door onze nieuwe redacteur
Kees Hendriks. Na een bescheiden opstart in juni pakte Kees groots uit met een
kersteditie van een 36 pagina’s dikke DV.
Fotografen voor de DV en de website
In 2018 hebben Reinald Tinneveld (Z) en Herman Boon (N) officieel de taak op zich
genomen om bij activiteiten die ze bezoeken zoveel mogelijk foto’s te maken voor de
DV en de website (fotogalerij.
Website en FaceBook
De website wordt door vier man ondersteund en biedt daardoor voldoende
continuïteit om snel berichten te plaatsen. Pieter Mielen is de spin in het web.
Facebook wordt aangestuurd door Hans van Lent. Berichten worden over en weer
met elkaar gedeeld. Onze website bevat ook oude data die nodig opgefrist en of
verwijderd moet worden. We zijn op er op dit moment mee bezig met een adviseuse
communicatie.

Communicatie
Om ons te begeleiden op het gebied van communicatie hebben we een externe partij
aangetrokken als communicatie adviseuse in de persoon van Adriëne Huizer. Ze
heeft de eerste onderwerpen voor de vereniging en de Stichting UNIFIL Reünie op
de rit gezet.
Representatie
Het bestuur bezocht diversen gelegenheden bij afscheid, ziekte, overlijden,
verhuizing, en een boekpresentatie van leden en donateurs.
ALV 17 maart 2018
Op deze dag in Buren bezochten 45 leden de vergadering en we hadden 16 officiële
afmeldingen. Voor de inhoud van de vergadering zie de notulen op de website onder
ALV 2018.
Regioactiviteiten
Joop Hoek en zijn commissieleden organiseerden 13 activiteiten door het hele land.
De kosten van deze activiteiten om de UNIFIL vereniging te presenteren werden
veelal ondergebracht bij gemeentes die uit het budget van veteranendagen putten.
Door scherp op de kosten te letten hebben we minder uitgegeven.
UNIFIL Marching Group
Deze club die los staat van de NUV werd door ons administratief, financieel en
mentaal ondersteund bij diverse wandelingen in Nederland, Duitsland en Luxemburg.
Sociaal fonds
De budgetbeheerder Cees van Ingen ging gepast om met diverse aanvragen uit het
land. We konden mensen echt helpen met doorverwijzingen en een bijdragen uit de
verenigingskas.
Herdenkingen
Als vereniging stonden we op de Dam in Amsterdam en in Havelte op 4 mei. Op 5
mei waren we in Wageningen en namen deel aan het defilé. Het monument voor
vredesoperaties in Roermond wordt het hele jaar voorzien van bloembakken.
Reünie 2019
Het bestuur van de Stichting UNIFIL Reünie is compleet. En men heeft diverse
commissieleden geworven. De voorbereidingen zijn in volle gang. Het raamwerk
organisatie staat als een huis. Breda 28 september 2019 Forever Blue
Ledenwerving en administratie
In onze ledenadministratie bevinden zich ook waardevolle buitenlandse contacten.
Van uit de ledenadministratie zijn 185 brieven verstuurd om de data van leden die tot

2006 geen mutaties meer hadden doorgegeven aan te vullen met nieuwe data. De
respons was ongeveer 60 antwoorden. Wij zijn ons aan het beraden hoe we het
ledenaantal in de toekomst kunnen uitbreiden.
V fonds en RFF subsidie
We namen 10 aanvragen in behandeling waarvan er 2 bij nader inzien hebben
afgezegd. Van deze 8 aanvragen zijn de meeste geheel of gedeeltelijk door het V
fonds en defensie per verslagdatum afgewikkeld. De rest van de aanvragen zijn in
behandeling bij onze secretaris Verdi van Hilten.
Afscheid
Er verschijnen met enige regelmaat berichten van overleden UNIFIL’ers op onze
website. In de DV van december 2018 stonden 14 namen die ons zijn ontvallen.

Activiteiten in de uitvoeringsfase
•

•
•
•

Herhaling van een groot deel activiteiten zoals boven genoemd. In de dezelfde
vorm of in andere benadering. Met de nadruk op activiteiten en communicatie
om naar buiten te treden als grootste veteranenvereniging in Nederland
Werving bestuurs- en commissieleden waarbij het adviesrapport als basis dient
10 maart 1979, 40 jaar na dato dat Nederland deelnam aan de vredesmissie in
Libanon. Persbericht.
UNIFIL Reünie 28 september 2019 in Breda

Activiteiten in de planfase
•
•

•

Ledenwerving met als doel om substantieel te groeien naar 2.000 a 3.000
leden. Huidige stand 1.331 leden.
Commissie Warchild. Als bestuur willen we graag het samenwerkingsverband
aangaan met de organisatie die zo’n grote zorg heeft voor kinderen in het land
dat ons allen zo dierbaar is.
Uitvoering aan het adviesrapport geven.

