VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING
DEN HELDER
Datum: 16 april 2013.
Plaats: vergaderzaal kantoor VBM te Den Helder.
Bestuur: R. Piersma. (voorzitter)
W.J. Sanders. (secretaris)
M. Huijsman.
D. Warnars.
Aanwezig: 18 leden.

Aanvang: 20.00uur.

Agenda

1. Opening.
2. Vaststellen agenda.
3. Mededelingen en postbehandeling in/uit.
4. Vaststellen verslag laatst gehouden afdelingsvergadering ( 12-02-2013).
5. Toelichting op reorganisatie CZSK.
6. Laatste stand van zaken Wet Uniformering Loonbelasting.
7. AOW gat en ABP pensioen.
8. Behandeling AV stukken d.d. 24-05-2013.
9. Verkiezing afvaardiging AV.
10. Wat verder ter tafel komt.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

1.

Opening.
Vz. opent de vergadering en heet eenieder van harte welkom in ons nieuwe onderkomen op het Nieuwediep 33.
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.
Wel is er een voorstel van de heren Hummel / Van Rooijen, betreffende bevriezing van de contributie. Deze zal in
de plaats komen van “Wat er verder ter tafel komt’ gemeld onder agendapunt 10.
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 in het gehele gebouw een rookverbod geldt.
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Vz. heet het DB lid, dhr. Jacques van Hulsen en ook het AB lid dhr. Richard Herben van harte welkom.
Vz. deelt de vergadering mee dat er bericht van verhindering is ontvangen van: M. Blom en A. v. Trier.
Vz. deelt de vergadering mee dat het verslag van de afdelingsvergadering van 12 februari bij de presentielijst op
tafel ligt, tevens liggen daar de stukken ter voorbereiding op de 90 e AV. Ook liggen daar de ontvangen antwoorden
op vragen van de afdeling aan het AB en het voorstel van de heren Hummel / Van Rooijen.
Vz. vraagt hen die de presentielijst nog niet hebben getekend, dit alsnog in de pauze te doen.
Vz. deelt mede dat het bestuur van de afd. Den Helder unaniem heeft besloten dat de vicevoorzitter de heer
Piersma nu officieel de taken van voorzitter gaat oppakken en dat de heer Warnars de taak op zich neemt van
vicevoorzitter en de taak van secretaris niet verandert voor dhr. Sanders en dhr. Huijsman lid blijft van het
bestuur en daarbij dus nog steeds een functie als lid van het afdelingsbestuur open staat. We mogen er maximaal 5
hebben en willen graag een actief dienende militair erbij.
Er hebben zich nu een aantal liefhebbers gemeld, waarmee het afdelingsbestuur z.s.m. een gesprek zal gaan
hebben. Dat kan tijdens het spreekuur wat de afdeling nu op de nieuwe locatie gaat houden.
Dhr. IJzendoorn en Klinkhamer hebben zich bereid verklaard om de kaderleden maandelijks te gaan bezoeken.
Het bestuur pakt de draad weer op van de in 2006 gestarte werkgroep contactpersonen op de werkvloer. De uit
Den Haag ontvangen lijst met medezeggenschappers van de afdeling Den Helder, moet eerst uitgezocht worden op
plaatsing van de personen, waarna er contacten gelegd gaan worden, ook blijkt de lijst niet helemaal te kloppen
volgens het AB lid Herben. Hij raadt aan om contact op te nemen met de COZ (Coördinator Overleg Zaken).
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;
1. Van CBB uitleg over het recht op langer doorwerken.
2. Van EO AB verslag 25-01-2013
3. Verslag Brainstormsessie 01-03-2013.
4. Antwoord dhr. v. Hulsen op “eerlijke pensioenen voor militairen”.
5. Antwoord dhr. v. Hulsen op SBK vragen.
6. Correctiemail van Dhr. Hartman op een passage afdelingsverslag 12-02-2013.
7. HHR en Statuten 2013.
8. Verklaring Financiële Advies Commissie.
9. Uitnodiging van CZSK voor de kranslegging op 4 mei.
Secretaris deelt mee dat er is uitgegaan;
a. Convocatie vergadering afdeling Den Helder.
b. Toezending stukken voor de afdelingsvergadering aan bij de secretaris bekende leden.
c. Convocatie vergadering aangeboden aan de media, kranten zowel internetsites.
d. Bevestiging kranslegging en opgave personen.

4.

Vaststellen verslag afdelingsvergadering d.d. 12 februari 2013.
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 agendapunt 4 laatste blok antwoord aan dhr. Tuin.
Dhr. Van Hulsen geeft aan dat hier een onjuiste beantwoording heeft plaatsgevonden. Het personeel stond wel op
de nullijn en zij volgen niet het Rijk maar een eigen CAO. Het DB volgt wel, maar dan die van defensie, dus ook een
nullijn. Secretaris zal e.e.a. in het goed te keuren verslag opnemen, c.q. wijzigen.
Dhr. Van Rooijen geeft aan dat zijn naam niet correct is weergegeven, de initialen zijn bij de eerste vermelding
anders dan bij de tweede. De tweede keer staan ze juist vermeld. Secretaris zal dit aanpassen.
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Dhr. Klinkhamer attendeert nog even over het ontbreken van een passage die hij n.a.v. de verzekering Zorgzaam
heeft gesteld. Dit zal in het definitieve verslag van 12 februari aangepast gaan worden.
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.
Hierna geeft de Vz. het woord aan de secretaris voor behandeling van de actiepunten.
Brief 001.13 Vacature afdelingsbestuur afdeling Den Helder.
Secretaris geeft een update.
Er zijn 3 kandidaten die zich gemeld hebben, te weten de heren Goedee, Van der Pol en Herben.
Het bestuur zal z.s.m. een gesprek met de kandidaten voeren.
Dan kan op een volgende vergadering de verkiezing op de agenda komen te staan.
Actiepunt 13.001 Het niet verkiesbaar zijn van bestuursleden van andere bonden in de bestuursstructuur van de
VBM.
Secretaris legt uit dat op 5 maart hier een brief van de voorzitter Jean Debie is ontvangen dat dit alleen geldt voor
hoofdbestuurders en dat dit tijdens de AV is goedgekeurd door een meerderheid van de afdelingen. Er waren maar 2
afdelingen tegen. Dhr. Van Rooijen geeft aan dat dit bij hem toch anders op zijn netvlies staat.
Dhr. Van Hulsen geeft aan dat het niet alleen voor bestuurders geldt maar middels een amendement ook voor enkele
commissies zoals Financiële advies commissie. Vergadering beaamt dit en neemt aan dat daarom dhr. Thomson dus
is uitgetreden. Dhr. Van Hulsen beaamt dit. Dhr. Van Rooijen vindt het niet correct zoals het antwoord nu gegeven
en is van mening dat het voor alle bestuurslagen in de vereniging geldt en niet alleen voor het hoofdbestuur, lees AB.
Hij wil graag het gegeven antwoord van dhr. Debie ontvangen van de secretaris zodat hij e.e.a. kan bestuderen en
erop terugkomen.
Secretaris zegt het antwoord hem toe.
Actiepunt 13.002 Brief Klinkhamer over pensioenzaken.
Antwoord is aan de leden verstrekt en vraagt als er commentaar op is dit hem mede te delen.
Actiepunt 13.003 Bevriezing contributie VBM.
Briefwisseling over geweest met de secretaris mw. De Werker, en wordt op de najaarsvergadering behandeld.
Brief was niet bij dhr. Van Rooijen bekend en heeft toen samen met dhr. Hummel een voorstel gebrouwen.
Secretaris zal de verzonden brief bekend stellen bij de indieners.
Hun voorstel zal bij agendapunt 10 behandeld worden.
Actiepunt 13.004 Brainstormsessie afdelingen.
De lijst met contactpersonen en MC leden zal met Geert Klinkhamer en Koos van IJzendoorn doorgenomen
worden. Ook zal er op advies van Richard Herben contact opgenomen worden met de COZ. Deze weet wie er in de
diverse medezeggenschapsraden zitten. De lijst uit Den Haag is niet up to date. Contacten met de afdelingsleden op
de werkvloer is minimaal en dat bevalt het afdelingsbestuur niet zo.
Actiepunt 13.005 Enquête mogelijkheden.
Het AB komt met een plan van aanpak voor de afdelingen n.a.v. de brainstormsessies.
Het afdelingsbestuur concentreert zich nu op het oppakken van de contacten met de contactpersonen op de
werkvloer en wacht af waar het AB mee komt.
Vz. bedankt dhr. Sanders voor zijn uitleg en herneemt het woord.

5.

Toelichting op de reorganisatie CZSK.
Vz. merkt op dat we thans in een roerige tijd van reorganisatie en naderende omklapdatum zitten en vraagt of dhr.
Van Hulsen ons kan bijpraten over de stand van zaken op dit moment.
Hoe staat het met de BCO’s .
Dhr. Van Hulsen: Het reorganisatietraject is nu geheel doorlopen en de 1e BCO heeft plaatsgevonden.
BCO 2 staat gepland en ligt nog redelijk op tijdsplanning met een geringe vertraging. Omklapdatum ligt op 8 juli en
er zal ook nog een BCO 3 gehouden worden. Als er onduidelijkheden zijn dan is hij bereid om uitleg te geven zoals
hij ook gedaan heeft op het Marinebedrijf. Dat heeft hij onlangs bij een bijeenkomst in Ermelo bij de DBBO
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aangegeven.
Er zijn vanuit de vergadering opmerkingen over de gevolgde procedure van solliciteren en vullen.
Voornamelijk bij horizontaal en verticaal vullen vinden er ontwikkelingen plaats die niet zijn afgesproken.
Adri Pot vraagt hier aandacht voor. Iedereen moet vrij zijn om te solliciteren en pas bij gelijke geschiktheid gaat de
procedure dan werken.
De bond bereiken verhalen dat in sommige organisaties het naar eigen goeddunken wordt ingevuld.
Bij de KL gaat het niet zoals is afgesproken. Dhr. Van Hulsen zal de gemaakte opmerkingen mee nemen en hiermee
rekening houden.
2- situatie en de 35jaar + en – komen uitgebreid aan het woord.
Ook de problemen bij de invoering van het SAP komen op tafel. De DMC gaat hierover met de directie praten.
In voorkomende gevallen gaat de VBM (IBB) met de mensen naar de rechter.
Verder vindt er een aardige discussie over het geheel en wordt een ieder voorzien van de nieuwste stand van zaken.

6.

7.

Wet Uniformering Loonbegrip ( WUL).
Vz. merkt op dat er al noodreparaties hebben plaatsgevonden en vraagt of er in de zaal nog vragen leven.
Dhr. Van Hulsen gaat hierop in en geeft een uitgebreide uitleg over de stand van zaken.
Via het AC zijn we als VBM bezig om hier ook aandacht te vragen.
Voor 2014 en verder is men in het Haagse nog aan het zoeken hoe dit opgelost moet worden.
De politiek is hier ook nog druk mee bezig en voor defensie heeft men ook nog geen oplossing.
Dhr. Van Rooijen vraagt waar de VBM nu haar standpunt naar buiten brengt en het dan verder dan deze
vergadering gaat.
Dhr. Van Hulsen geeft aan dat via de gezamenlijke bonden (SCO) hierop gereageerd is. Samen zijn we naar de
rechter geweest. Het geheel ligt bij de politiek ligt en dat het effect van de wet iedere Nederlander treft. Het raakt dus
ook de AOW’ers en de FLO. Er lopen nu voor 6 personen een proefproces bij de rechter.
Vanuit de vergadering is er kritiek over het feit dat de staatssecretaris Weekers totaal niet gekeken heeft naar de
positie van de militair. Hij geeft aan dat de discussie nu overal en nergens wordt gevoerd. Defensie heeft verzuimd
om in de beginfase actie op de plannen te nemen of dat moedwillig is of onbedoeld laten we maar in het midden.

AOW gat en ABP pensioen.

Dhr. Klinkhamer gaat in op de problematiek van de pensioenen van de militairen en vraagt hier aandacht voor.
Voor de UGM is Defensie verantwoordelijk, maar voor de AOW rust de verantwoordelijkheid bij Binnenlandse
zaken.
Actie; Secretaris vraagt de tekst aan vraagsteller en zal dan een brief opstellen met vragen voor het AB.
De voorzitter van de VBM, dhr. Jean Debie, heeft aangegeven bij de Vz. dat het ABP in mei/juni naar Den Helder
komt om voorlichting te geven.
De secretaris van de afdeling heeft eerder in een email aan het ABP zijn ongenoegen geuit dat de dichtst bijzijnde
voorlichting in de Arena te Amsterdam gehouden werd, terwijl we hier in Den Helder een hele grote groep
betrokkenen hebben. Blijkbaar heeft het ABP contact met de VBM in Den Haag opgenomen en heeft het geholpen.
Jean Debie heeft gevraagd of de afdeling Den Helder de uitvoering wil begeleiden, datum en locatie volgen nog..
De mensen die gebruik kunnen maken van het amendement Vendrik, moeten dat vooral doen. Zij kunnen het best
met 64 jaar en 11 maanden de dienst verlaten. Voor de jongeren en de mensen die met ophoging van de pensioen
gerechtigde leeftijd van 65 jaar geldt een ander verhaal.
Secretaris heeft stukken betreffende vragen in de 2e kamer gekregen die hierover gaan.
Actie; secretaris zal de link hiervan doorzetten naar de leden waarvan het mailadres bekend is, anderen kunnen hem
opvragen via de mail aan de secretaris of zijn mailadres hier achterlaten.
Na 2018 is er nog geen oplossing en worden de problemen alleen maar groter.
Dhr. Van Hulsen gaat uitgebreid in over de noodoplossingen die er gemaakt zijn.
Er zijn geen oplossingen en we concluderen met z’n allen dat het overleg in de Kamer en de gesprekken daarna in
het SOD verband nog alle kanten uit kan. De versnelde ophoging van de pensioen leeftijd schept grote problemen.
De kamer wenst van de minister een pakketvergelijking waarbij de bonden hebben aangegeven dan over de inhoud
mee te willen spreken.

8.

Behandeling AV stukken
Vz. gaat de stukken van de AV pagina voor pagina door.
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Pagina 1 Agenda, deze is ongewijzigd.
Pagina 9 Bij de afvaardiging van Den Haag, was F.A. van Veen geen afgevaardigde.
Pagina 26 H. van den Beek moet zijn H. van de Beek.
Pagina 32 Actiepuntenlijst. Dhr. Sanders merkt op een actiepunt laatste alinea van blz. 21 te missen. Los van feit
of dhr. Van Twuijver persoonlijk al antwoord heeft gekregen, had het als actiepunt vermeld moeten worden.
Dhr. Van Hulsen is bij deze afdeling op de vergadering geweest maar heeft hier niets over gehoord. Hij neemt aan
dat deze dan wel antwoord heeft gekregen, maar zal er wel even melding van maken.
Pagina 39 dhr. Klinkhamer heeft moeite met wat er verwoord is onder het kopje SZVK en Zorgzaam.
Hij vindt dat zonder raadpleging of verantwoording aan de AV nu zaken worden gedaan en waarbij naar de mening
van dhr. Sanders de instemming van de AV benodigd is.
Dhr. Klinkhamer vindt dat de leden er over geraadpleegd dienen te worden. Dhr. Van Hulsen zegt dat daar de AV
niet over gaat zoals dhr. Sanders opmerkte.
Pagina 44 dhr. Van Hulsen merkt op, als AB, nu goed naar de opmerkingen op de vorige AV te hebben geluisterd
en nu zijn de bevindingen van de financiële adviescommissie op tijd naar de afdelingen verstuurd.
Dhr. Van Hulsen geeft aan dat de intentie tot aflossing van de hypotheek op de Amethisthorst er nog steeds is, maar
dat hij vanwege boetebeding aan een maximum is gebonden. Dus de gelden van de verkoop van het pand in Den
Helder worden wel daartoe aangewend.
Dhr. Van Rooijen is blij dat de begroting van de VBM geen taakstellende begroting is en wil hier verder niet op
ingaan.
Dhr. Sanders geeft aan dat dhr. Blom nu waarschijnlijk erg blij zou zijn met deze stukken, omdat nu overal de
koppen boven de tabellen zijn mee genomen naar de volgende pagina’s.
Verder zijn er geen op of aanmerkingen meer.
Vz. vraagt een vrijmandaat voor de nog te kiezen afvaardiging voor de zaken waarover door de vergadering geen
dwingend standpunt is ingenomen.
Vergadering zegt dit toe.

9.

Verkiezing van afvaardiging naar 90e AV.
In totaal mag de afdeling met 8 afgevaardigden aanwezig zijn op de AV.
Vanuit het bestuur hebben zich dhr. Sanders, Huijsman en Warnars gemeld.
Vz. geeft aan dat hij dit keer helaas niet mee kan wegens het moeten volgen van een opleiding.
Vz. nodigt de leden uit om deel te nemen aan de afvaardiging van de afd. Den Helder om samen met het bestuur als
afgevaardigde mee te gaan naar de AV in Den Haag.
Vanuit de vergadering melden zich dhr. IJzendoorn, Hemelrijk, Goedee, Pot en Klinkhamer.
Aktie;Secretaris zal zorgen voor aanmelding in Den Haag, met vermelding voor wie er een brief moet komen voor
verlof.
Dhr. Tuin wil graag als spelddrager de AV bijwonen.
Deelnemers krijgen nog bericht over de opstapplaats van de bus die voor gezamenlijk vervoer is geregeld.

10. Voorstel Hummel / Van Rooijen.
Vz. vraagt of er nog op- of aanmerkingen zijn op het door beide heren ingediende voorstel.
Beiden hadden de brief hierover van het afdelingsbestuur gemist en om te voorkomen dat er met de in de vorige
afdelingsvergadering afgesproken voorstel niets gedaan zou worden hebben ze dit gezamenlijk ingediend.
Vz. vraagt of de vergadering akkoord kan gaan met het gestelde in het concept voorstel.
Vergadering gaat akkoord.
Secretaris zal dit voorstel verwerken tot een officieel stuk wat het reeds ingediende verzoek zal vervangen.
Aktie. Secretaris dient het voorstel in namens de afdeling Den Helder.

11. Rondvraag.

Dhr. M. Dekker wil graag weten wat hij nu voor zijn collega’s kan beteken, nu hij zich als kaderlid heeft
opgegeven.
Er zijn genoeg problemen op de werkvloer, waarover hij van mening is dat de regelgeving verkeerd wordt uitgelegd.
Dhr. Van Hulsen geeft aan dat de tijd niet stil heeft gestaan en dat werkzaamheden van de toenmalige
correspondenten anders zijn dan nu van contactpersonen wordt verwacht. Iedereen kan met een druk op de knop zijn
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informatie van het net halen en hoeft niet meer zo nodig extra papieren informatie te krijgen. Het is dus nodig om
even met elkaar om de tafel te gaan zitten en te zien wat je voor elkaar kunt betekenen.
Dhr. Tuin heeft in de krant gelezen over mogelijke aanwezigheid van asbest in het oude verkochte pand. Hij is
bang voor schadeclaims voor de VBM. Dhr. Van Hulsen en dhr. Sanders geven aan dat voor de verkoop ook een
milieurapport is verstrekt waarin dit soort zaken vermeldt staat.
Dhr. Winkel is verbaasd en blij met de nieuw afgesloten verzekering voor de actief dienende leden. Blij omdat het
een groter en uitgebreider pakket inclusief woon/werkverkeer is, voortgekomen uit de verlenging van de
uitzendcertificaten en nu afgedekt. Verbaasd omdat dit niet aan de AV wordt voorgelegd en als een mededeling
wordt afgedaan. Vroeger behoefden dit soort zaken de goedkeuring van de AV.
Dhr. Van Hulsen memoreert dat de afdelingen zelf om een dekking van de uitzendcertificaten hebben verzocht. Ook
een andere woon/werkverzekering was gevraagd en of deze niet te duur was. De dekking is nu beter en uitgebreider
en de kosten zijn nagenoeg gelijk gebleven.
In de tijd van dhr. Knol (als voorzitter van de VBZ) werd er als de vereniging financiële verplichtingen aanging, op
de AV, de toestemming van de leden gevraagd.
Dhr. Van Hulsen is van mening dat het AB hiertoe bevoegd is en niet voor toestemming naar de AV hoeft.
De afdeling blijft van mening dat er in het verleden altijd op de AV pas een besluit is genomen.
Ook vraagt zij waarom de post-actieven niet in een verzekeringspakket zijn meegenomen.
Dhr. Van Hulsen geeft aan dat de groep dan te groot wordt en te duur.

12. Sluiting.
De Vz. bedankt eenieder voor zijn aanwezigheid en inbreng.
De volgende vergadering zal op 11 juni zijn.
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
Secretaris
Brief
Hldr001.13
Redactie
Trivizier en
XRcise

OMSCHRIJVING

vacature afdelingsbestuur afdeling Den
Helder.
Brief opstellen vacature actief dienend
militairlid.
Vacature is uitgegaan.
3 reacties op gekregen. De heren Goedee, Van der Pol en
Herben. Bestuur gaat gesprekken met de kandidaten
voeren.

13.001

secretaris.

Het niet verkiesbaar zijn van leden van een
andere belangenvereniging in de
bestuursstructuur van de VBM.

brief
Hldr003.13

Voorzitter VBM

Secretaris zal brief opstellen naar de Voorzitter
Jean Debie, waarin met voorbeeld een uitleg
gevraagd wordt over de uitvoering van dit in de 89e
AV goedgekeurde agendapunt.

Voorzitter
afdeling
13.002

Secretaris
Jean Debie
secretaris

13.003

Secretaris

brief
Hldr002.13

AB leden VBM

13.004

afdelingsbestuur
secretaris

13.005

afdelingsbestuur

AB

START
DATUM
15-01-13

12-02-13

Mail van Voorzitter met uitleg ontvangen.
In AV bepaald dat het alleen voor Hoofdbestuurders
geldt. Er waren 2 afdelingen tegen en de rest voor.
Voorzitter wordt gevraagd hierover contact op te nemen
met de andere afdelingen hoe zij hier tegenover staan.
Brief Geert Klinkhamer over pensioenzaken bij de
voorzitter VBM aankaarten.
Mail naar Voorzitter om te antwoorden op de vragen.
Antwoord ontvangen op 25-03-2013
Besproken met betrokkene, kopie ligt bij de stukken
omdat hier uitgebreid over gesproken is op de
vergadering.

22-02-13

bevriezing contributie VBM.

21-01-13

Secretaris stelt brief op.
Brief Hldr. 00213 verzonden, wordt op
najaarsvergadering behandeld als voorstel.
16-04-2013 voorstel van de leden Hummel / Van
Rooijen ontvangen en aangenomen op de
afdelingsvergadering.
Secretaris zal het voorstel indienen.
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 Klinkhamer/IJzendoorn.
Lijst bespreken op actualiteit met de COZ.

23-02-13

het bestuur zal hierover in Den Haag bespreken wat
mogelijk is.
Enquête mogelijkheden bespreken.
AB gaat PVA maken en aan afdelingen bekent stellen.
Loopt nog.

01-03-13
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EINDE

13.006

Secretaris en
dhr.
Klinkhamer.

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.

16-04-13

13.007

Secretaris

Doorzetten van link brieven 2e kamer.
03-05-2013 link doorgezet naar bezoekers van de
afdelingsvergadering.

16-04-13

13.008

secretaris

Aanmelden afvaardiging 90e AV.
29-04-2013 Brief verstuurd met opgave afvaardiging en
spelddrager.

16-04-13
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