VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING
DEN HELDER
Datum: 6 oktober 2015.
Plaats: vergaderzaal kantoor VBM te Den Helder.
Bestuur: R. v. der Pol. (voorzitter)
W.J. Sanders. (secretaris)
M. Huijsman.
D. Warnars.
B. v. Uggelen (verhinderd)
Aanwezig: 12 leden.

Aanvang: 20.00 uur.

Agenda

1. Opening.
2. Vaststellen agenda.
3. Mededelingen en postbehandeling in/uit.
4. Vaststellen verslag laatst gehouden afdelingsvergadering.
5. Behandeling stukken 95e AV.
6. Verkiezing afgevaardigden.
7. Wat verder ter tafel komt.
8. Rondvraag.
9. Afscheid voorzitter.
10. Sluiting.

1.

Opening.
Voorzitter opent de vergadering en heet de algemeen voorzitter van het DB dhr. Jean Debie hartelijk welkom.
Ook het AB-lid dhr. Richard Herben wordt hartelijk welkom geheten.
Voorzitter vraagt de vergadering om een ogenblik stilte ter overweging en bezinning, waarbij tevens zij die ons zijn
ontvallen kunnen worden herdacht.

2.

Vaststellen agenda.
Voorzitter deelt mee dat er bij de secretaris geen extra-agendapunten zijn ingebracht.
Voorzitter vraagt de vergadering of er nog “last-minute” onderwerpen ter agendering zijn.
De verkiezing leden Algemeen Bestuur maakt deel uit van de stukken 95e AV.
Vanuit de vergadering komen er geen verdere aanvullende agendapunten.
De agenda wordt vastgesteld.

3.

Mededelingen en postbehandeling.
Er is bericht van verhindering is ontvangen van de heren: Hummel, Piersma, Goedee, Knol, Bouwman, Bakker,
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Ligthart, Martinus en J. Liekens.
Voorzitter deelt de vergadering mee dat het verslag van de afdelingsvergadering van 18 juni 2015 bij de
presentielijst op tafel ligt, tevens liggen daar de stukken ter voorbereiding op de 95 e AV.
Voorzitter vraagt hen die de presentielijst nog niet hebben getekend, dit alsnog in de pauze te doen.
Vanuit de vergadering zijn er verder geen aanvullingen op de mededelingen.
Voorzitter 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;

1. Uitnodiging kranslegging Stichting 15 augustus.
2. Proces-verbaal referendum CAO.
3. Reactie AB op brief Hldr 002-15.
4. concept beleidsplan.
5. Verslagen AGPA (Adviesgroep Post Actieven).
6. Uitnodiging BAV 1 oktober (resultaat CAO onderhandeling en rechtszaak FNV).
7. AB verslagen van de secretaris/penningmeester.
8. Voorstel vertrouwenscommissie.
9. Voorstel begeleidingscommissie.
10. Voorstel definitief beleidsplan.
11. Opgave kandidaat afvaardiging van dhr. Pot, Klinkhamer, van IJzendoorn en van Rooijen.
12. Opgave kandidaten afvaardiging bestuursleden Sanders, Warnars, Van Uggelen en Huijsman.
13. Uitnodiging en stukken voor de 95e AV.
14. Voordracht dhr. Kapaan.
15. Voordracht dhr. Bus.
16. Verslag van de BAV op 1 oktober.
Secretaris deelt mee dat er is uitgegaan;
a. Brief Stichting 15 augustus, over kransleggers.
b. Brief Hldr 002-15 aan AB over CAO resultaat.
c. Reacties op concept Beleidsplan.
d. Briefwisseling en mails met IBB ledenservice spreekuur.
e. Convocatie afdelingsvergadering 6 oktober 2015, oorspronkelijk 13 oktober.

4.

Vaststellen verslag afdelingsvergadering d.d. 03-06-2014.
Voorzitter vraagt de vergadering om redactionele op- of aanmerkingen schriftelijk te doen toekomen aan de
secretaris, Dhr. W.J. Sanders.
Voorzitter neemt het verslag inhoudelijk per pagina door.
Blz. 2; Dhr. Herben vindt foutje bij actiepunt 13.006 over AOW-gat. Daar wordt gesproken over WAO-gat maar
wordt waarschijnlijk AOW-gat bedoeld. Secretaris zal verslag aanpassen.
Vanuit de vergadering zijn er verder geen inhoudelijke op- of aanmerkingen.
Het verslag wordt onder dankzegging aan de opsteller, de secretaris, de heer W.J. Sanders, vastgesteld.
Behandeling van de actiepunten.
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Actiepunt 13.006. AOW gat en ABP pensioen.
Al deze zaken zijn nu afgehandeld.
Wel is de reparatie een voorlopige regeling vanwege de nog lopende onderhandelingen voor de Diensteinde regeling
voor de militairen. Voor de burgermedewerkers is het geregeld. Algemeen Voorzitter legt uit hoe e.e.a. verloopt.
Voor de boete die Defensie voor haar UKW trekkende krijgt is men nog steeds zoekende naar een oplossing. Hier
zijn vele ministeries bij betrokken.
Actiepunt kan worden afgedaan.

5.

Behandeling 95e AV stukken
Voorzitter gaat de stukken van de AV pagina voor pagina door.
Agendapunt 1, Opening.
Agendapunt 2, Mededelingen.
Agendapunt 3, Reglement van orde.
Agendapunt 4, Stemmenverdeling.
Agendapunt 5, Vaststellen verslag 93e AV.
Agendapunt 6, Vaststellen jaarstukken 2014.
b. Bevindingen Financiële Adviescommissie.
Vergadering wil graag de bevindingen voor 2015 ontvangen als deze er zijn.
Ook wil men graag het verslag van de BAV van 1 oktober jl. ontvangen.
Actiepunt; secretaris zal deze versturen als deze beschikbaar zijn.
c. Blz. 11, dhr. van Rooijen vraagt of er iets met de opmerking van de afdeling Den Haag is gedaan.
Algemeen Voorzitter Jean Debie meldt dat hier niets mee gedaan is.

Blz. 12, dhr. Klinkhamer vraagt naar de uitslag van het gesprek dat de Algemeen Voorzitter zou hebben met de
Commandant CZSK over de toelagen die scheef gegeven worden.
Wegens tijdgebrek en de komst van dhr. Teeven heeft dit gesprek helaas niet plaatsgevonden.
Hij zal dit meenemen in zijn vervolg gesprekken.
Actiepunt van Jean Debie en koppelt terug naar de afdeling.
Agendapunt 7. Beleidsplan 2016-20
Het beleidsplan wordt behandeld en verduidelijkt.
Dhr. van Rooijen heeft toch wat moeite dat het Beleidsprogramma er niet is.
Er vindt een levendige discussie over de inhoud van het Beleidsplan plaats, waarbij de Algemeen Voorzitter e.e.a.
naar tevredenheid uitlegt.
Het Beleidsprogramma is een werkstuk voor het AB en wordt door deze opgesteld naar aanleiding van het door de
AV goedgekeurde Beleidsplan. Dit programma wordt door het AB in december opgesteld als werkdocument voor
het komende jaar.
Dhr. Pot vraagt naar de realisatie van het Beleidsprogramma. Deze volgt uit het lezen van de jaarstukken.
Agendapunt 8. Begroting 2016.
8a. Bevindingen van de financiële adviescommissie.
Deze moet nog aangeboden worden. Secretaris zal deze toezenden als deze ontvangen wordt.
8b. Beschouwingen van de afdelingen.
Den Helder zal een beschouwing gaan houden.
8c. Vaststellen contributie2016.
De gevolgde methode van vaststelling nieuwe contributie wordt nog even op verzoek van de vergadering door de
Algemeen Voorzitter uitgelegd.
8d. vaststellen begroting 2016.
Onduidelijkheden worden uitgelegd door de Algemeen Voorzitter.
Op de vraag van dhr. Klinkhamer over het verzekerd zijn van kaderleden of andere leden die voor de VBM bezig
of onderweg zijn, moet de Algemeen Voorzitter het antwoord schuldig blijven. Het verzekerd zijn tegen schade of
aansprakelijkheid is hem onbekend en zal dit navragen in de organisatie hoe dat geregeld is.
* Bij navraag bleek dat autoschade niet, maar letselschade wel bij de VBM is verzekerd.
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Ook het verlies aan no-claim is dus voor eigen rekening.
Uit peilingen van onze ledenwervers blijkt de negatieve invloed van de door de FNV georganiseerde
protestbijeenkomsten voor onze en de andere bonden gering.
De beloofde App verkeert nu in de testfase en een demonstratie van de App door de Algemeen Voorzitter toont aan
dat dit niet voor niets is. Enkele linken werken nog niet naar behoren.
Vergadering gaat akkoord met de begroting met applaus voor de penningmeester.
Agendapunt 9. Voorstel reglement van orde voor de Bijzondere Algemene Vergadering.
Na argumentering van e.e.a. gaat de vergadering akkoord met het voorstel.
Agendapunt 10. Benoeming Financiële Adviescommissie.
De VBM is blij dat men een opvolger heeft gevonden met de juiste opleiding en bevoegdheden.
Laatste gesprekken moeten nog plaats vinden.
Agendapunt 11. Verkiezing leden Algemeen Bestuur.
De Nieuwe leden zijn in de TRIVIZIER voorgesteld.
Vergadering gaat akkoord met voorgestelde herverkiezing van dhr. J.A.C. van Hulsen.
Vergadering gaat akkoord met voorgestelde de herverkiezing van de heren A.M.W. Frencken en C.C. Jansen.
Vergadering gaat akkoord met voorgestelde verkiezing van de heren R.R. Idema en E. Westermeijer.
Agendapunt 12. Benoeming leden van de Vertrouwenscommissie.
Vergadering gaat akkoord met het voorgestelde in EO.20152398. De heren H. van Rooijen, J. van der Laan en
H. van Ginneken zijn aftredend.
Dhr. R. Piersma heeft zich opgegeven als plaatsvervangend lid.
De commissie zal dan gaan bestaan uit de heren A. van de Broek, J.A. Kluin en A.M. van Uden.
Vergadering gaat akkoord.
Agendapunt 13. Benoeming leden van de Begeleidingscommissie.
Verwezen wordt naar EO.20152399. Er treedt 1 lid af ( H. Poorthuis). Voorgesteld wordt dhr. P. Weiler als nieuw
lid te benoemen.
De commissie zal gaan bestaan uit de heren A.A. Hartman en M.J.A. Huijsman en P. Weiler.
Vergadering gaat akkoord met het voorgestelde.
Dhr. H. van Rooijen vraagt waarom dit zo is gekozen.
De Vertrouwenscommissie treedt ieder jaar af om iedere afdeling in de gelegenheid te stellen hier in te kunnen
participeren.
Voor de Begeleidingscommissie is dat niet zo nodig omdat er niet altijd een bijeenkomst nodig is en kan volstaan
worden met 1 aftredend lid per jaar.
Agendapunt 14. Rondvraag.
Agendapunt 15. Sluiting.
Er zijn door de secretaris 2 voordrachten ontvangen die nog niet doorgestuurd konden worden en waarover het
afdelingsbestuur zich moet buigen.
Het bestuur wil deze aan de vergadering voorleggen, want misschien zijn er prangende redenen onder u bekend
waarom we hier tegen moeten zijn.
De voordrachten zijn door het AB gedaan en wij gaan er vanuit dat daar goed over nagedacht is.
Op de 95e AV zullen deze heren dan toegevoegd worden aan de lijst van ereleden en als zodanig worden
onderscheiden.
Na ampel beraad komt de vergadering tot het besluit deze voordrachten te kunnen steunen.
De nog te kiezen afvaardiging zal dit verwoorden op de 95 e AV.
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6.

Verkiezing afgevaardigden afdeling Den Helder.
Bij de secretaris hebben zich de volgende leden gemeld om als afgevaardigde te mogen optreden; Dennis Warnars,
Wil Sanders, Martin Huijsman, Adri Pot, Geert Klinkhamer, Bas van Uggelen, Koos IJzendoorn en Hans van
Rooijen. Doordat Bas van Uggelen verhinderd is mag er iemand anders mee als afgevaardigde.
Dhr. Piet Hemelrijk meldt zich als kandidaat voor de afvaardiging.
De vergadering gaat akkoord met de genoemde personen.
De afvaardiging zal zich houden aan het gestelde door de vergadering bij de genoemde agendapunten.
Deelnemers aan de 95e AV krijgen nog bericht over de opstapplaats van de bus die voor gezamenlijk vervoer is
geregeld.

7.

Wat verder ter tafel komt.
De Algemeen Voorzitter legt de gang van zaken bij het vervolgtraject van het tekenen van het loonakkoord uit.
Ook de rol van de onderscheidende vakbonden en de afwijkende rol van het FNV hierin komen ter sprake.
Dit is de eerste en laatste maal dat de VBM mee werkt aan een boven sectoraal af te sluiten arbeidsakkoord.
Het is veel te ingewikkeld om al die verschillende belangen van medespelers tot een gezamenlijke te krijgen.
Gelukkig heeft hij voor Defensie een akkoord bereikt en wordt deze eind van de week op 8 oktober ondertekend.
Het maakt niet uit wat de uitkomst van het kort geding van de FNV ook is.
De bonden kloppen te vergeefs bij de Pensioenkamer aan om inzicht in de cijfers.
Er zijn berichten van de vloer dat er bij Defensie niet meer geschoven mag worden met budgetten. Wat voor P- is
mag niet voor M- gebruikt worden of omgekeerd.
Er zijn geen verdere items die besproken moeten worden.

8.

Rondvraag.
Dhr. Tuin vindt het vreemd dat hij niets meer hoort over de problemen met Hydrazine, waaraan veel oud
machinisten last hebben met hun gezondheid. Dit was een zeer giftige stof waarvan men toen als medewerker ter
tijd niet op de hoogte was. Bij het Marinebedrijf werd het gebruikt om de koperleidingen en koelvloeistof in
zenders te beschermen tegen uitwisseling van moleculen en hoogspanningdoorslag. De gebruikers daar waren wel
gewaarschuwd voor de gevaren.
Bij de VBM is hier bij monde van de Algemeen Voorzitter niets bekend.
Dhr. R. Herben wil graag wat meer weten over de contacten die de afdeling heeft met IBB aangaande problemen
van de leden op de werkvloer. Secretaris legt uit hoe dat in de afdeling werkt. Het wordt als zeer positief ervaren
door de leden dat zij in eerste instantie op het kantoor te woord worden gestaan. De gegevens worden genoteerd en
met de mail en telefoon worden de contacten met IBB en cliënt gelegd. De afdeling zit er dan niet meer tussen.
Dhr. Van Rooijen wil wat opmerkingen over de in Den Helder gehouden PA-dag kwijt.
Hij miste een vertegenwoordiger van de afdeling, maar door een telefoontje is dit opgelost.
Het reünie gehalte zakt weg. Hij vond de opkomst erg laag. Ieder jaar wordt het zelfde verhaal over ABP en MSF
verteld.
Volgens de Algemeen Voorzitter werd het bezoek aan het Marinemuseum erg gewaardeerd ondanks dat huidig en
voormalig defensiepersoneel er gratis in mogen.

9.

Sluiting
De Voorzitter bedankt eenieder voor zijn aanwezigheid en inbreng.
De Voorzitter meldt dat hij i.v.m. zijn overplaatsing naar Curaçao zijn functie als bestuurslid van de afdeling Den
Helder neerlegt. Voor de meesten onder ons was dit geen geheim, maar 26 oktober vliegen is wel wat erg vlug.
Hij bedankt de afdeling voor hun inzet en betrokkenheid bij de VBM ook de WMC heeft hij als zeer boeiend
ervaren met soms pittige discussies.
De secretaris bedankt Roberto voor zijn inzet en kundigheid op veel gebieden waar de afdeling door gegroeid is
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in het uitbouwen van contacten. Als aandenken overhandigd hij hem een fles met inhoud waarvan hij zeker zal
genieten en nog eens terug kan denken aan de afdeling Den Helder.
Hierna overhandigd ook de Algemeen Voorzitter enige aandenkens namens het bestuur van de VBM.
Hij hoopt dat Roberto ook wat wil betekenen voor de afdeling Curaçao en daar in het bestuur wil participeren.
Roberto bedankt een ieder voor de mooie woorden en zal daar zeker over nadenken.
De volgende vergadering is nog niet gepland.

De Voorzitter sluit de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor een drankje.

R. van der Pol
Voorzitter

W.J. Sanders
Secretaris
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ACTIEPUNTENLIJST.
ACTIEPUNT
ACTIENEMER
2013
13.006

Secretaris en
dhr.
Klinkhamer.

AB/ IVO

VBM
2015
15.001

secretaris

15.002

secretaris

15.003

Jean Debie

15.004

secretaris

OMSCHRIJVING

START
DATUM

EINDE

AOW gat en ABP pensioen.
Dhr. 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.
Vragen op papier zetten.
Bestuur zal dit aankaarten tijdens IVO.
Aangekaart dat de afdeling op tijd gehoord wil worden
over mogelijke oplossingen.
De Commissie voor de rechten van de mens zal 27
november met een uitspraak komen over de positie van
de AOW-gerechtigden inzake leeftijdsdiscriminatie en
daaruit volgend AOW-gat.
De uitspraak is weer uitgesteld.
De VBM heeft met succes enkele zaken betreffende het
AOW-gat kunnen afsluiten voor zijn leden. Het college
rechten van de Mens heeft op grond van discriminatie de
staat der Nederlanden in het ongelijk gesteld.
In het deelakkoord zitten oplossingen voor een
gedeeltelijke compensatie voor het AOW en Pensioengat.
Het college heeft de 2e kamer en het kabinet gewezen op
de discriminatie van het defensiepersoneel hierin. Ook
het betrekken van de oplossing hiervan in de CAO
onderhandelingen is een verkeerde weg.
Door het afgesloten salarisakkoord 2015 kan dit
afgedaan worden.
AFDOEN.

16-04-13

06-10-15

06-10-2015

Aanmelden afvaardiging afdeling Den Helder voor de
94e AV.
Afgedaan.
Verzenden van bevindingen FAC en verslag BAV 1
oktober.
Terugkoppeling gesprek over personeelsproblemen met
de DPCZSK aan afdeling Den Helder.

14-04-15

18-06-2015

Aanmelden afvaardiging afdeling Den Helder voor de
95e AV. 08-10-2015 verstuurd.

06-10-15

12-12-13
18-02-14
08-04-14
13-11-14

09-12-14
14-04-15

18-06-15

06-10-15
06-10-15
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