VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING
DEN HELDER
Datum: 18-02-2014.
Plaats: vergaderzaal kantoor VBM
Het Nieuwe Diep 33 te Den Helder.
Bestuur: R. Piersma. (voorzitter)
W.J. Sanders. (secretaris)
M.J.A. Huijsman. (afwezig)
D. Warnars.
R. v/d Pol.
Aanwezig: 13 leden.

Aanvang: 20.00uur.

Agenda

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.

Opening.
Vaststellen agenda.
Mededelingen en postbehandeling in/uit.
Vaststellen verslag laatst gehouden afdelingsvergadering. (12-12-2013)
Verkiezing nieuw bestuurslid i.v.m. aftreden voorzitter.
Wat verder ter tafel komt.
Rondvraag.
Sluiting.

Opening.
Vz. opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom.
Vz. vraagt de vergadering om staande met hem een ogenblik stilte ter overdenking en bezinning, waarbij tevens zij
die ons zijn ontvallen kunnen worden herdacht.

2.

Vaststellen agenda.
Vz. deelt mee dat er bij de secretaris geen aanvullende agendapunten zijn ingebracht.
Vz. vraagt de vergadering of er nog ‘last-minute’ onderwerpen ter agendering zijn.
Vanuit de vergadering komen er geen verdere aanvullende agendapunten.
De agenda wordt vastgesteld.

3.

Mededelingen en postbehandeling.
Vz. deelt de vergadering mee;

Dat er bericht van verhindering is ontvangen van: Dhr. J. Liekens, R. Herben, R. Frencken, A. Pot (kwam
later binnen) en M.J.A. Huijsman.
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Dat het verslag van de afdelingsvergadering van 12-12-2013 bij de presentielijst op tafel ligt.
Er een vergaderschema voor 2014 gereed ligt.

Vz. vraagt hen die de presentielijst nog niet hebben getekend, dit alsnog in de pauze te doen.
Vz. geeft het woord aan de secretaris, de heer W.J. Sanders, voor de behandeling van de post.
Ingekomen - en uitgegane correspondentie.
Secretaris deelt mee dat de volgende post is ontvangen;
a) mailverkeer tussen de secretaris en dhr. P. Bus aangaande onduidelijkheid vrijreizen voor veteranen.
b) vaststelling voorbereidende vergadering 92e AV op 8 april.
Secretaris deelt mee dat er is uitgegaan;
a) Convocatie vergadering afdeling Den Helder.
b) Uitslag van het mailverkeer over het vrijreizen voor veteranen.
c) Convocatie vergadering aangeboden aan de media, zowel internetsites.
d) Stukken voor de afdelingsvergadering aan de bij de secretaris bekende leden.
De verstrekte versie van het afdelingsverslag is niet de juiste, die de secretaris voor ogen had. Door
computerproblemen thuis en het moeten installeren en werken met een ander systeem is e.e.a. mis gegaan.
Maar secretaris zal de afwijkingen verduidelijken.

4.

Vaststellen verslag afdelingsvergadering d.d. 12-12-2013.
Vz. vraagt de vergadering om redactionele op - of aanmerkingen schriftelijk te doen toekomen aan de secretaris, dhr.
W.J. Sanders. Het verslag wordt inhoudelijk per pagina doorgenomen.
Er zijn een aantal besproken tekstwijzigingen op blz. 4, punt 7a; blz. 6, agendapunt 6.
Deze besproken wijzigingen over de versleepregeling worden in de definitieve uitvoering verwerkt.
Dhr. P. Knol heeft nog een vraag over de opmerking over het bijwerken van de kaderbundel naar de huidige stand
van zaken. Hij is niet op die AV vergadering aanwezig geweest en wil graag weten wat hier bedoeld wordt.
Daar is verteld dat er gewerkt werd aan een bijgewerkte versie doordat de NOV niet meer genoemd mag worden.
Secretaris heeft pasgeleden via de mail een bericht gekregen dat deze nu in de bibliotheek van de VBM is
opgenomen. Hij heeft nog geen gelegenheid gehad om deze te downloaden. Hij zal deze z.s.m. opvragen in Den
Haag zodat we kunnen kijken wat hier instaat. Dhr. P. Knol wil graag weten of daar de juiste gang van zaken hoe
een vergadering te houden en de volgorde van behandeling van voorstellen en amendementen in staat. Dit stond
namelijk wel vermeld in het kaderdictaat van de VBZ. Hij zou dit graag terugzien in de kaderbundel van de VBM.
Vanuit de vergadering zijn er verder geen inhoudelijke op - of aanmerkingen.
Het verslag wordt onder dankzegging aan de secretaris vastgesteld.
Behandeling Actiepunten;
Actiepunt 13.004 Brainstormsessie afdelingen.
De Coördinator Overleg Zaken (COZ) heeft een bijgewerkte lijst van MC' en aan de secretaris verstrekt.
Deze zal met de coördinator contactpersonen dhr. G. Klinkhamer en dhr. K. IJzendoorn worden besproken.
Er zal door dhr. K. IJzendoorn contact worden opgenomen met ons contact op MKERFPRINS over de gerezen
problemen met de accommodatie en het omgaan daarmee. Er was bij J. Stassen en L. Schipper van CBB niets
bekend over de problemen zowel op Willemsoord als Erfprins. Wij gaan dit doorkoppelen met de betrokken
personen.
X Secretaris heeft een nieuwe bijgewerkte lijst van MC commissies bij CZSK gekregen en deze zal bekeken worden
op mogelijke contacten op de werkvloer.
Loopt nog.
Actiepunt 13.005 Enquête mogelijkheden bespreken. Veranderingen en verbeterpunten in communicatie.
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Tijdens het Informeel Voorzitters Overleg (IVO) wordt er aandacht besteed aan de klachten van de afdelingen
betreffende zichtbaarheid en uitingen van de VBM. Regelmatig wordt dit aangepast aan de wensen van de
afdelingen. Hierdoor is de opmaak van de Trivizier aangepast, er is een begin gemaakt met een pagina voor
vermelding van werkzaamheden van AB leden.
Hij staat hier op onze agenda om het te kunnen bewaken, ondanks dat het AB “ en afdelingsvoorzitters” hiervoor
moet zorgen. (achteraf toegevoegd door secretaris).
Loopt nog zie ook actiepunt 13.004
Actiepunt 13.006
AOW gat en ABP pensioen.
De VBM en de andere bonden wachten nog op de uitspraak van de rechter op 26 februari.
Er bestaat volgens de afdeling grote kans dat dit probleem voor de militairen terugverwezen wordt naar de
werkgever. Dit door wet veroorzaakte probleem moet niet op het bordje van het voorwaardenoverleg terecht komen.
Hierover wordt nagedacht en gediscussieerd in de adviesgroep post-actieven (AGPA).
Dhr. G. Klinkhamer maakt zich zorgen over de discussies tussen de pensioen uitkerende instanties en de centrales
en hoopt de VBM op tijd terugkoppelt naar de leden c.q. de afdelingen en ons niet voor een voldongen feit plaatst.
Ook zijn er zorgen over de discussie over ophoging van leeftijden.
X Het afdelingsbestuur moet in Den Haag gaan aankaarten dat de afdelingen op tijd gehoord worden over mogelijke
oplossingen door defensie voorgesteld.
Actiepunt 13.009
Polsen van andere voorzitters over houden van 1x een AV per jaar.
De secretaris heeft een lijst samengesteld van de afdelingen met hun voorzitters en eventuele secretaris en gaat
samen met de voorzitter een mail voor de afdelingen opstellen, met een response van 14 dagen. Dan is het mogelijk
om voor het IVO van 21 maart hier een standpunt over in te nemen.
X mail opstellen en versturen.
Loopt nog.
Actiepunt 13.016
Verzekeringsvoorwaarden opvragen bij secretaris/penningmeester.
Tot nog toe geen verzekeringsvoorwaarden bekend. Op de website van de VBM staat alleen de link naar AON, maar
daar is ook niets te vinden bij welke maatschappijen de diverse verzekeringen die aan de leden worden aangeboden
zijn ondergebracht. Daar zijn dan waarschijnlijk de voorwaarden te lezen.
AON is in eerste instantie ingeschakeld om het uitzendcertificaat veilig te stellen en dat heeft geresulteerd in de
huidige woon-werkverzekering voor de actief dienenden. Via een andere verzekering zijn vrijwilligers en
medewerkers van de VBM verzekerd tijdens werkzaamheden voor de VBM.
X Secretaris wordt verzocht te informeren naar de voordelen voor de leden en dat te communiceren via de Trivizier,
omdat onze oudere leden niet allemaal het internet kunnen bekijken.
Er zijn leden die nu van hun verzekeringsmaatschappij te horen krijgen dat ze geen korting via de VBM meer
krijgen.
Zij willen graag weten of zij en hoeveel korting ze krijgen bij AON.
Actiepunt 13.017
Commentaar FAC en dhr. D. Spijker op voorstel Den Helder tijdens 91e AV.
Het afdelingsbestuur wil terugkomen op het besluit tot het schrijven van een afkeurende brief. Het bestuur stelt voor
om deze opdracht in te trekken. Na een korte discussie wordt er alsnog een besluit genomen. De vergadering staat
erop dat deze opgesteld gaat worden en er niet gewacht wordt tot de 92e AV om dit naar voren te brengen, zoals
bestuur voorstelde.
X Brief naar Algemeen Voorzitter J. Debie opstellen door voorzitter en secretaris.
Actiepunt 13.018
Stoppen huidige voorzitter.
Dit actiepunt staat als agendapunt 5 op de agenda en wordt hierna behandeld.
Hiermede kan het actiepunt afgedaan worden.

5. Verkiezing nieuw bestuurslid i.v.m. aftreden voorzitter.
Het afdelingsbestuur heeft vorig jaar gezocht naar actieve leden die toe wilden treden tot het bestuur. Daarbij hebben
kandidaten aangegeven hoe zij hierover denken en welke tijd zij daar aan konden besteden. Dit heeft geleid tot het
aantreden van R. van der Pol, die nu in het afdelingsbestuur zit.
Vz. deelt mede dat hij vorig jaar heeft aangegeven te willen stoppen als voorzitter van de afdeling. Met de kennis
van wat hiervoor is gezegd moest het bestuur op zoek naar een andere kandidaat voor het bestuur.
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Daarom heeft het afdelingsbestuur dhr. G. Klinkhamer benaderd of hij zou willen toetreden tot het afdelingsbestuur
en eventueel de afdeling verder zou willen leiden.
Gezien zijn ervaringen in diverse besturen en zijn kennis van de vereniging en de KM denken we een goede
vervanger gevonden te hebben.
Dhr. J.G. van Rooijen blijft het jammer vinden dat er geen actieve militair of burger is gevonden.
Secretaris legt uitgebreid uit hoe e.e.a. is gegaan.
Na enige gesprekken en bedenktijd heeft dhr. G. Klinkhamer aan gegeven dat hij dit, mits de gezondheid van hem
en zijn vrouw dit niet in de weg staan, wil aanvaarden.
Daarbij is er een oplossing gevonden om de eventuele vergadering door een technisch voorzitter te laten voorzitten
waarbij het gekozen afdelingsbestuur alle verantwoording draagt. De technisch voorzitter maakt dus geen deel uit
van het afdelingsbestuur.
Voorzitter vraagt of er nog andere mensen zijn die zich als kandidaat willen melden.
Vanuit de vergadering zijn er geen andere kandidaten.
De afdeling blijft middels de website vragen om toetreding van jong bloed en kandidaten zich te melden bij het
bestuur.
De vergadering gaat over tot het schriftelijk uitbrengen van de stemmen, waarbij de heren A. Winkel en H. Hummel
als stemcommissie fungeren.
Na het tellen van de 12 uitgebrachte stemmen waarbij er 1 ongeldig is uitgebracht, wordt dhr. G. Klinkhamer
gekozen als bestuurslid van de afdeling Den Helder.
Wegens plaatsgebrek en omdat de voorzitter R. Piersma nog in functie is kan dhr. G. Klinkhamer nu geen
plaatsnemen in het bestuur. De daadwerkelijke invulling zal dus na de vergadering plaatsvinden.
Dhr. G. Klinkhamer bedankt de aanwezige leden voor het in hem gestelde vertrouwen.

6.

Wat verder ter tafel komt.
Er zijn geen verdere punten te bespreken.

7.

Rondvraag.
Dhr. J.G. van Rooijen; Tijdens de AV heeft hij vragen gesteld over het feit dat er leden zijn die in
betalingsproblemen zijn geraakt door het AOW-gat en eigenlijk de contributie niet meer kunnen betalen.
Ook bij het MSF komen nu de berichten binnen, dat mensen niet meer om hulp kunnen aankloppen omdat ze zelfs de
contributie niet meer kunnen missen en zodoende het lidmaatschap moeten opzeggen en daardoor niet meer een
beroep op hulp van het MSF kunnen doen.
Hij wil graag weten wat het AB hier aan denkt te gaan doen.
Actiepunt 14.01
Actienemer; secretaris zal gaan informeren wat er bekend is.
Vz. geeft aan dat hij nu wat meer tijd aan de VBM kan besteden en dat hij weer zitting in de AGCZSK (adviesgroep
CZSK) gaat nemen.
Dhr. R. van der Pol en A. Pot geven aan dat de meeste leden van het AB en de bezoekers van de AV geen idee
hadden waarover de beschouwing van Den Helder ging. Woorden als BCO3 kwamen niet over en ook de
waarschuwing en bezorgdheid van de afdeling werden niet begrepen. Na afloop is er met verschillende leden op de
AV vergadering gesproken in een persoonlijk gesprek en begon men de ernst van de situatie te begrijpen.
Naderhand is er door de Algemeen Voorzitter Jean Debie telefonisch contact opgenomen met dhr. R. van der Pol
en de voorzitter R. Piersma om de situatie te bespreken. Deze bleek nog erger dan wij veronderstelden. Op hoog
niveau wordt er nu bij defensie aan gewerkt, maar tot op heden is hier nog geen adequate oplossing voor gevonden.
De wettelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheid zijn nog steeds niet vastgelegd, bij het maken van dit verslag.
Hieruit is gebleken dat onze kaderleden te weinig kennis van zaken hebben op het gebied van verantwoordelijkheden
en bevoegdheden in vakbondsland en defensie.
Wij zullen hier bij het houden van onze beschouwing goed rekening mee moeten houden en zo weinig mogelijk
afkortingen gebruiken om geen toehoorders te laten afhaken omdat ze niet begrijpen waar het over gaat.
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Dhr. A. Winkel wil graag van de gelegenheid gebruik maken om de aftredende voorzitter R. Piersma te bedanken
voor het leiden van de afdeling Den Helder, na het plotselinge overlijden van Ton van der Schans.
Hij is toen onverwacht in het diepe gegooid, terwijl hij nog weinig bestuurs- en vergader-ervaring had.
Ook het feit dat hij als voorzitter wilde aanblijven tot er een vervanger gevonden was, waardeert hij bijzonder.
Met een groot applaus wordt dit door de afdeling bevestigd.
Hij is blij met het nieuwe toegetreden lid tot het afdelingsbestuur en heeft het volste vertrouwen in de toekomst van
de afdeling Den Helder.
Voorzitter bedankt dhr. A. Winkel en de vergadering voor de lovende woorden en heeft in de afgelopen tijd heel
veel geleerd en wil graag op de WMC (woensdagmiddagclub) blijven komen om te leren en bij te blijven.
Verder niets meer aan de orde zijnde gaat hij over naar agendapunt 8.

8. Sluiting.
De Vz. bedankt eenieder voor zijn aanwezigheid en inbreng.
De volgende vergadering zal op 8 april 2014 zijn.
De leden zullen hiervan op de hoogte gebracht worden middels de mail en website.
De Vz. sluit de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor een drankje.

R. Piersma
Voorzitter

W.J. Sanders
Secretaris
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ACTIEPUNTENLIJST.
ACTIEPUNT
ACTIENEMER
13.004

afdelingsbestuur
secretaris

Sanders /
Klinkhamer /
IJzendoorn

13.005

afdelingsbestuur

AB

13.006

Secretaris en
dhr.
Klinkhamer.

Voorzitter /
Klinkhamer

13.009

Voorzitter

13.016

Afd.bestuur
Vz. en
secretaris
secretaris

OMSCHRIJVING
Opstellen actieplan door afdelingsbestuur
Brainstormsessie bespreken in afdeling middels de mail.
Project contactpersonen actualiseren.
Overzicht MC-leden ontvangen uit Den Haag en zaak
loopt nog. Lijst met contactpersonen wordt besproken
met G. Klinkhamer / K. IJzendoorn.
Lijst bespreken op actualiteit met de COZ.
Wachten tot na de reorganisatie (verkiezingen MC)
alvorens verdere actie te nemen.
Secretaris heeft een nieuwe bijgewerkte lijst van MC
commissies bij CZSK gekregen en deze zal bekeken
worden op mogelijke contacten op de werkvloer.
LOOPT NOG.

START
DATUM
23-02-13

18-02-14

Veranderingen en verbeterpunten in
communicatie.
Het bestuur zal hierover in Den Haag bespreken wat
mogelijk is.
AB gaat PVA maken en aan afdelingen bekent stellen.
Dit is nu een permanent onderdeel van IVO en wordt
continu de voortgang besproken.
Blijft een continue punt van aandacht
LOOPT NOG.

01-03-13

AOW gat en ABP pensioen.
Dhr. G. Klinkhamer vraagt aandacht voor de
problematiek rond het uitkeren en korten van de militaire
pensioenen.
Hij zal de secretaris de tekst van zijn betoog aanleveren
zodat er een brief naar het AB gestuurd kan worden.
Gat wordt gedempt maar weten niet hoe dat opgelost
gaat worden.
G. Klinkhamer zal samen met de voorzitter een aantal
vragen op papier zetten om deze tijdens het IVO op 5
juli te bespreken.
Wordt nog met dhr. G. Klinkhamer opgenomen hoe
hiermee verder te gaan.
Het afdelingsbestuur moet in Den Haag gaan
aankaarten dat de afdelingen op tijd gehoord
worden over mogelijke oplossingen door defensie
voorgesteld.
LOOPT NOG.

16-04-13

1x per jaar een AV vergadering.
Andere voorzitters polsen over houden van AV 1x per
jaar.
Nog geen duidelijk beeld hoe anderen hierover denken.
Afdelingsbestuur beraadt zich over de te nemen stappen.
Mail opstellen en versturen
Loopt nog.
Verzekeringstekst opvragen bij secr./penningmeester
Mail ontvangen en verwerkt in het definitieve verslag van
7 november. Nieuwe voorwaarden waren nog niet
bekend.
Secretaris wordt verzocht te informeren naar de
voordelen voor de leden en dat te communiceren
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18-06-13

18-02-14

12-12-13

18-02-14

07-11-13
12-12-13
28-02-14
12-12-13
26-12-13

18-02-14
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EINDE

via de Trivizier, omdat onze oudere leden niet
allemaal het internet kunnen bekijken.
Loopt nog.
13.017

Afd.bestuur

Vz. en secr.

Commentaar FAC en dhr. D. Spijker op voorstel Den
Helder.
Het afdelingsbestuur zal een brief opstellen waarbij zij
haar ongenoegen uit op de gang van zaken tijdens de
AV. Het riekt naar stemmingmakerij om het voorstel van
de afdeling Den Helder af te kraken in woord en
geschrift.
Brief naar Algemeen Voorzitter J. Debie opstellen

12-12-13

Loopt nog.
13.018

Afd.bestuur

Stoppen huidige voorzitter.
Het afdelingsbestuur zal zich beraden en volgend jaar
met een oproep naar buiten komen.
Afgedaan

12-12-13

Contributie betalingsprobleem leden.
Informeren wat het AB hieraan denkt te doen.

18-02-14

2014
14_01
secretaris
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