VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING
DEN HELDER
Datum: 11 december 2012.
Plaats: grote vergaderzaal kantoor VBM te Den Helder.
Bestuur: R. Piersma. (tijdelijk voorzitter)
W.J. Sanders. (secretaris)
M.Huijsman.
A. Hartman.
Aanwezig: 14 leden.

Aanvang: 20.00uur.

Agenda

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

1.

Opening.
Vaststellen agenda.
Mededelingen en postbehandeling in/uit.
Vaststellen verslag afdelingsvergadering d.d. 8 november 2012.
Terugkoppeling 89e AV d.d. 30 november 2012.
Wat verder ter tafel komt.
Rondvraag.
Sluiting.

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

2.

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

3.

Mededelingen.
Vz. deelt de vergadering mee dat er in het gehele gebouw een rookverbod geldt.
Vz. heet het AB lid dhr. Richard Herben van harte welkom.
Vz. deelt de vergadering mee dat er bericht van verhindering is ontvangen van: Dennis Warnars, Koos
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IJzendoorn, Albert Winkel en Johan Liekens.
Vz. deelt de vergadering mee dat het verslag van de afdelingsvergadering van 8 november 2012 bij de presentielijst
op tafel 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.
Ingekomen- en uitgegane correspondentie.
Secretaris deelt mee dat de volgende post is ontvangen;
1. Statuten Federatie OFVP.
2. Verslag IVO 121012.
3. Aangepast voorstel afdelingen Amersfoort en Utrecht.
4. Voorstellen afdeling Den Haag.
5. Extra agendapunt 89e AV: verkoop pand Den Helder
6. Reactie AB op voorstel artikel 44 (Den Haag 14 november).
Secretaris deelt mee dat er is uitgegaan;
a. Opgave afvaardiging en gasten van de afdeling Den Helder.
b. Convocatie vergadering afdeling Den Helder.
c. Toezending stukken voor de afdelingsvergadering aan bij de secretaris bekende leden.

4.

Vaststellen verslag afdelingsvergadering d.d. 8 November 2012.
Vz. vraagt de vergadering om redactionele op- of aanmerkingen schriftelijk te doen toekomen aan de secretaris, Dhr.
W.J. Sanders.
Vz. neemt het verslag inhoudelijk per pagina door.
Blz. 2; punt 6 Voorstel AB. Naamswijziging Statuten en Reglementen.
Dhr. M. Blom heeft een redactionele correctie van hetgeen hij verwoord heeft. Secr. heeft dit verwijderd.
Blz. 3; punt 7. Beleidsplan
Dhr. van Rooijen heeft een redactionele correctie van hetgeen hij verwoord heeft. Secr. zal dit verwerken in
definitief verslag.
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.

5.

Terugkoppeling 89e Algemene vergadering d.d. 30 november 2012.
Deze werd gehouden in de Kumpulan (Bronbeek) te Arnhem.
Vz. vraagt of er nog opmerkingen of aanvullingen op de gehouden AV zijn.
De afvaardiging bestond uit; W. J. Sanders, R. Piersma, A. Hartman, M. Huijsman, D. Warnars, M. Blom en
J.G..van Rooijen.
Vz. deelt de vergadering mee dat hij de agenda van de 89e A.V. wil volgen.
De stukken worden per agendapunt doorgelopen.
1.

Opening,
De Algemeen Voorzitter opende de vergadering een kwartier later om de afdelingen die door files verlaat
waren in de gelegenheid te stellen nog een kopje koffie te nuttigen.
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De Algemeen Voorzitter Jean Debie herdenkt het overlijden van Jan Hiemstra en Ton van der Schans.
2.

Mededelingen, Jean leest de inhoud van het aan de koningin verstuurde telegram voor.
Tevens is er een extra agendapunt toegevoegd. Verkoop van het pand te Den Helder.
De statuten van de federatie zijn bij de notaris verleden. M.a.w. ze zijn nu vastgesteld.
De federatie zal slapend blijven totdat het nodig kan zijn om deze toe te passen.

3. Vaststellen Reglement van orde, geen bijzonderheden.
4.

Vaststellen stemmenverdeling.

5.

Vaststellen verslag van de 88e A.V. d.d. 10 mei 2012
De Algemene Vergadering ging akkoord met het verslag.

6.

Voorstel AB: naamswijziging statuten en reglementen.
Het verwijderen van de naam NOV uit alle uitingen is een gigantische klus, ook alle koppelingen op het World
Wide Web heeft meer hits dan verwacht.
Wat betreft ons beeldmerk, deze is door een eigen lid van de VBM ontworpen en is dus geen probleem. Het
verbeeld het ineenschuiven van de vele bonden tot VBM. Dit was voor velen onbekend.
Amendementen van afdeling Den Haag werden aangenomen, waarin aanpassingen van het HHR art.44 2 e lid.
Het aangepaste voorstel door het AB wordt na veel uitleg na de interrupties van Den Haag , Zeeland en Jan
van der Valk behandeld. Jan van der Valk komt nog met het verzoek om dan zijn NOV speld in te mogen
ruilen voor de speld van het VBM.
De Algemene Vergadering gaat akkoord.

7.

Beleidsplan
De gehanteerde kretologie riep bij meerdere afdelingen vraagtekens op. Den Helder verzoekt om er op te letten
dat zinnen voortaan voluit geschreven worden. Stakeholders komt maar 1x voor dus schrijf het dan ook voluit.
Algemene Vergadering gaat akkoord met voorliggend beleidsplan.

8.

Begroting 2013
a. Verslag van de financiële adviescommissie
Dick Purmer geeft een verklaring namens de FAC. Deze is tevreden met het geringe verlies op de
begroting. De lagere personeelskosten is veroorzaakt door het vertrek van de NOV uit onze gelederen.
Advies van de FAC is om het pand van Den Helder tegen boekwaarde of e.a.b. te verkopen.
Hij verzoekt de vergadering om de begroting goed te keuren.
b. Beschouwingen van de afdelingen.
Rotterdam heeft bij monde van Mario van der Linden zijn beschouwing uitgesproken. Hij had er 4
geschreven en heeft voor de vrolijke variant gekozen. KL niet het oudste krijgsmacht deel +/- 1566 en
KM in 1488 opgericht. Ook de communicatie tussen bestuur en afdeling is niet altijd optimaal.
Rotterdam is ontevreden over resultaat van de terugkoppeling.
Den Helder heeft de beschouwingen, nog door Ton gemaakt voorgelezen. Ook Den Helder heeft
klachten over de terugkoppeling van Den Haag.
Amsterdam heeft bij monde van Arie van den Broek zijn beschouwing gehouden.
Het is zijn laatste actie als voorzitter van de afdeling Amsterdam, jammer genoeg is Amsterdam een
slapende afdeling. Ook hij hekelde het niet optimale contact tussen bestuur en de afdeling.
In zijn repliek op de beschouwingen gaf Jean Debie aan dat contacten via Facebook, Twitter en de
publicatie via de beide verenigingsbladen niet het contact gaven met de leden van de vereniging. Er is
grote zorg bij de leden over de banen en het dreigende ontslag. Het IBB en CBB hebben het druk met
de ondersteuning van de leden. Voor 2013 zijn er 5000 vacatures, maar toch moeten er 10.000 mensen
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afvloeien. De ABP vertegenwoordiger van het AC kan aan de VBM voorlichting over pensioenen
komen geven. Jean verwacht dat op 18 januari alle afdelingen naar Den Haag komen om te spreken
over het beleid inzake leden versus bond. Hij hoopt op zoveel mogelijke inbreng van de afdelingen om
de binding van de leden en de participatie naar de afdelingen te vergroten.
c. Vaststellen contributie 2013.
Algemene Vergadering gaat akkoord.
d. Vaststellen begroting 2013
Dhr. Neefs (België en de voorzitter Duitsland Zuid) heeft kritiek op de begroting van 2013. Hij vindt
deze niet in overeenstemming met de crisis waarin de VBM zich bevind.
Hij heeft kritiek op de uitgaven van het MSF en het jaarverslag.
Hij vond samen met de afdeling Zuid Duitsland dat het MSF genoeg geld in kas heeft om 10-12 jaar
mensen te kunnen helpen, zodat de afdracht door de VBM niet plaats hoeft te vinden.
Ook heeft het structuurfonds een te grote buffer.
Antwoord van de Algemeen Voorzitter was dat de VBM niets met het MSF te maken heeft, zij
hebben een eigen zelfstandig bestuur.
De begroting is structureel in evenwicht en de buffer van het structuurfonds is nodig als reserve voor
acties en de kosten daarvan.
Algemene Vergadering gaat akkoord met de begroting.
e. Verkoop van het pand Den Helder.
Dit was een extra vergaderpunt op de AV, omdat de verkoop in een stroomversnelling terecht
was gekomen.
De Vz. legt de ontstane situatie uit en op de AV vroeg het DB de AV in te stemmen met het
voorliggende voorstel.
In de voorjaar AV zal het gemaakte verslag van de BAV hierover bekend worden gesteld.
Deze zal weer in Den Haag worden gehouden.
Algemene Vergadering gaat akkoord.
Binnen de afdeling is onrust ontstaan over de verkoop en wat er dan overblijft van de belofte van de
VBM om in Den Helder een vestiging te blijven houden. In de 73e AV zijn hier uitspraken over gedaan.
Secretaris legt uit dat Vz. MSF in opdracht van de VBM in Den Helder enige locaties bezocht heeft
om te kijken naar vervangende ruimte.
Dhr. Blom snapt niet waarom het MSF dit doet, daar hebben we niets mee te maken. De VBM zou in
Den Helder blijven, desnoods zonder MSF. Secretaris legt uit dat de VBM samen met MSF aan het
kijken is naar een te combineren ruimte voor 2 kantoren en een vergadermogelijkheid. Desnoods kan er
ruimte voor te houden vergaderingen gehuurd worden. De voorkeur gaat uit naar een locatie dicht bij
de haven. Er is ook een bezoek gebracht aan het Gemeentelijk Havenkantoor waar op de 4e verdieping
ruimte is vrij gekomen. Definitieve keuzes zijn er nog niet gemaakt en deze zijn afhankelijk van de
uitkomst van de vergadering van de Raad van Commissarissen van Woningstichting Den Helder op 31
januari waarbij zij toestemming moeten verkrijgen om tot koop van ons pand te mogen overgaan.

9.

Voorstel Amersfoort / Utrecht: beëindiging van collectieve verzekering
De VBM is nog in onderhandeling, de collectieve verzekering zal gecombineerd worden met het
uitzendcertificaat.
Algemene Vergadering gaat niet akkoord met het voorstel van Amersfoort/Utrecht.

10.

Voorstel AB: het niet verkiesbaar zijn van leden van een andere belangenvereniging in de bestuursstructuur
van de VBM / NOV.
Amendement afdeling Den Haag werd aangenomen (handelend over vertrouwens- en financiële
adviescommissieleden).
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Ons voorstel werd verworpen het voorstel van het AB werd aangenomen.
11. Voorstel Den Helder:
Publiceren van een afspiegeling van de AB- besprekingen in het vereniging orgaan.
Ons voorstel werd verworpen.
Voorstel Amsterdam ook verworpen.
12.

Benoeming Financiële adviescommissie.
De heren Purmer, Jansen en Thomson.

13.

Verkiezing leden algemeen bestuur.
De vergadering gaat akkoord met alle 3 de voorgestelde personen. (J. de Werker-Bekx, W. Sanders en L.
Kooijman).

14.

Benoeming leden van vertrouwenscommissie.
Dhr. Huijsman is gekozen als plaatsvervangend lid.

15.

Benoeming leden van de begeleidingscommissie.
Dhr. Hartman is als plaatsvervangend lid gekozen.

16.

Rondvraag.

17.

Sluiting.

Afdeling Den Helder vindt dat het afdelingsbestuur met een voorstel moet komen om het uitzendcertificaat in de
begroting op te nemen. Het genomen risico moet worden afgedekt. Maak hier een aparte pot voor zodat bij eventuele
aanspraak dit niet uit de lopende begroting hoeft te komen.
Het afdelingsbestuur zal zich hierover beraden.
De AV heeft een nieuw Erelid benoemd; Arie van den Broek en tevens treedt deze af als Vz. Amsterdam.

6.

Wat verder ter tafel komt.
Geen items.

7.

Rondvraag.
Ary Hartman: hij vindt de locatie Bronbeek veel te ver weg liggen, een meerderheid van de vergadering is het met
hem eens en zou graag een locatie dichterbij willen hebben. Iedereen is het er wel over eens dat de verstrekte maaltijd
voortreffelijk is.
Secretaris zal onderzoeken of Beukbergen een alternatief kan zijn.
J.G.(Hans) van Rooijen; de begroting is weer goedgekeurd en de contributie automatisch verhoogd, maar waarom
wordt deze niet een keer overgeslagen als geste naar de leden in deze steeds duurder wordende tijd?
Dorus Tuin wil graag weten of het personeel van de VBM ook op de nullijn staat met hun salaris.
Deze volgen de salarisontwikkeling van het Rijk en niet die van Defensie. Dus is het antwoord nee.
P.Knol:
De heren Blom en Knol zijn verbolgen over het feit dat er geen verslagen meer gemaakt gaan worden van het IVO
en TVO. Als je een vergadering houdt moet je daar een verslag van maken. Ondanks dat het IVO geen officiële
status heeft, maar een actiepunten lijst vinden zij te kort door de bocht en onvoldoende.
In het verleden heeft de afdeling Den Helder er juist voor gepleit dat deze er kwam. Helaas hebben de aanwezige
afdelingen ermee ingestemd om dit,door een tekort aan ondersteuning voor het DB, te laten gebeuren. Wij (Vz. en
secr. ) hebben in het TVO verzuimd om hier hard tegenin te gaan. Wel mogen we nu de verslagen van het AB bekend
stellen aan een grotere groep dan alleen het afdelingsbestuur.
In het verleden kreeg de secretaris op zijn kop omdat hij dit binnen de WMC bekend stelde.
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De Federatieraad komt weer ter sprake en er blijkt een grote onbekendheid met dit fenomeen te zijn. Het lukt niet
helemaal om dit ongenoegen weg te nemen en verzand in een discussie.
De vergadering wil nog weten wat status en functie van de Federatie raad is. Secretaris en voorzitter leggen uit wat
er toen op dat IVO gebeurd is. Het AB lid R. Herben geeft nog een verduidelijking wat de invloed van - en
waarvoor - de Federatieraad is opgericht.

8.

Sluiting.
De Vz. bedankt eenieder voor zijn aanwezigheid en inbreng.
De volgende vergadering zal op de site bekend worden gemaakt.
De Vz. sluit de vergadering.

R. Piersma
Vice-voorzitter

W.J. Sanders
Secretaris
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