VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING
DEN HELDER
Datum: 18-06- 2013.
Plaats: vergaderzaal kantoor VBM te Den Helder.
Bestuur: R. Piersma. (voorzitter)
W.J. Sanders. (secretaris)
M. Huijsman.
D. Warnars.
R. v/d Pol (na agendapunt 6.)
Aanwezig: 12 leden.

Aanvang: 20.00uur.

Agenda

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.

Opening.
Vaststellen agenda.
Mededelingen en postbehandeling in/uit.
Vaststellen verslag laatst gehouden afdelingsvergadering ( 16-04-2013).
Terugkoppeling 90e AV d.d. 24-05-2013.
Verkiezing lid afdelingsbestuur (kandidaten; DJ.Goedee, B.v.Ballegooy en R.v.d. Pol).
Wat verder ter tafel komt.
Rondvraag.
Sluiting.

Opening.
Vz. opent de vergadering en heet eenieder van harte welkom in ons onderkomen op Het Nieuwe Diep 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. In het bijzonder dhr. Martin Blom die nauw bij de afdeling
betrokken was.

2.

Vaststellen agenda.
Vz. deelt mee dat er bij de secretaris geen aanvullende agendapunten zijn ingebracht.
De agenda wordt vastgesteld.

3.

Mededelingen en postbehandeling.
Vz. meldt dat:
1. Het voltallige afdelingsbestuur aanwezig is geweest bij het afscheid van Martin Blom in het crematorium te
Haringhuizen en bedankt de overige leden voor hun aanwezigheid aldaar.
2. Er in het gehele gebouw een rookverbod geldt.
3. Er bericht van verhindering is ontvangen van: de heren DJ.Goedee, R.Herben, R.de Hoog, K.IJzendoorn,
B.v.Ballegooy, J.G.v. Rooijen, A.Winkel en J.Liekens.
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4. Dhr. de Hoog de hartoperatie goed heeft doorstaan en thans bij familie in Waalre herstellende is.
Artsen en patiënt waren tevreden met het resultaat en het herstel gaat goed. Hij laat de afdeling groeten en bedankt
voor de aandacht.
5. Het verslag van de afdelingsvergadering van 16 april bij de presentielijst op tafel ligt.
6. Hij die de presentielijst nog niet hebben getekend dit alsnog in de pauze of na afloop kunnen 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;
1. E-mail betreffende kandidaatstelling van dhr. Goedee.
2. E-mails betreffende de kandidaatstelling van dhr. Ballegooy.
3. E-mails betreffende de kandidaatstelling van dhr. Van der Pol.
Secretaris deelt mee dat er is uitgegaan;
a. Convocatie vergadering afdeling Den Helder.
b. Convocatie vergadering aangeboden aan de media, kranten zowel internetsites.
c. Stukken voor de afdelingsvergadering aan de bij de secretaris bekende leden.

4.

Vaststellen verslag afdelingsvergadering d.d. 16 april 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.
Vanuit de vergadering zijn er geen inhoudelijke op- of aanmerkingen
Het verslag wordt onder dankzegging aan de secretaris vastgesteld.

Brief 001.13 Vacature afdelingsbestuur afdeling Den Helder.
Secretaris en voorzitter geven een update.
In eerste instantie hebben zich 3 kandidaten gemeld, te weten de heren Goedee, Van der Pol en Herben.
Dhr. Herben heeft zich teruggetrokken i.v.m. mogelijke conflicterende situaties door zijn zitting in het AB.
Vervolgens heeft de dhr. B. van Ballegooy zich kandidaat gesteld. Zowel dhr. Goedee als dhr. Van Ballegooy
hebben aangegeven dat bij een serieuze andere kandidaat zij hun kandidatuur graag zouden intrekken. Dit omdat zij
al in meerdere besturen zitten. Dit zal worden behandeld bij agendapunt 6.

Actiepunt 13.001 Het niet verkiesbaar zijn van bestuursleden van andere bonden in de bestuursstructuur van de
VBM.
Secretaris heeft dhr. Van Rooijen de correspondentie verstrekt.
Zaak loopt nog.
Actiepunt 13.002 Brief Klinkhamer over pensioenzaken.
Verder geen commentaar op binnengekomen.
Kan worden afgedaan, maar blijft onze aandacht houden.
Actiepunt 13.003 Bevriezing contributie VBM.
Voorstel was in de vorige afdelingsvergadering goedgekeurd en doorgestuurd naar de secretaris/penningmeester ter
behandeling in de najaars AV.
Kan worden afgedaan.
Actiepunt 13.004 Brainstormsessie afdelingen.
Wachten tot de omslag bij CZSK heeft plaatsgevonden, i.v.m. ontslagen en overplaatsingen die het gevolg van de
reorganisatie zijn. Daarna worden er nieuwe verkiezingen voor de medezeggenschap gehouden.
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Loopt nog.
Actiepunt 13.005 Enquête mogelijkheden.
Loopt nog zie ook actiepunt 13.004
Actiepunt 13.006 AOW gat en ABP pensioen
Gat wordt gedempt maar weten niet hoe dat opgelost wordt.
Actie; Geert Klinkhamer zal samen met de voorzitter een aantal vragen op papier zetten om deze tijdens het IVO op 5
juli te bespreken.
Actiepunt 13.007 Doorzetten link brieven 2e Kamer.
03-05-2013 link doorgezet.
Afdoen.
Actiepunt 13.008 aanmelden afvaardiging 90e AV.
29-04-2013 opgave verstrekt.
Afdoen.

5.

Terugkoppeling 90e AV d.d. 24-05-2013
Vz. geeft het woord aan de vice-voorzitter dhr. D.Warnars.
Deze geeft een terugkoppeling van de 90e AV.
Dhr. P.Knol verbaast zich dat het AB zonder voorlegging aan de AV het verzekeringspakket (inhoudende de
woon/werkverzekering en het uitzendcertificaat) af gesloten heeft. De bezwaren van de afdelingen Den Helder en
Den Haag tegen deze werkwijze werden door het AB weggewuifd. Afdeling Den Haag stelde dat in het vervolg de
AV een nauwkeuriger opdracht aan het AB moet verstrekken.
Tevens is tijdens de AV een kleine discussie gevoerd over de gang van zaken rond het verzekeringspakket van
Zorgzaam. De afdeling is benieuwd of dit nog een vervolg krijgt.
Dhr. P.Knol heeft nog een vraag over een gehoorde opmerking over de Frederikkazerne als locatie voor een AV.
Er is gevraagd of de volgende voorjaars AV niet beter in de Frederikkazerne kan worden gehouden.
De ruimte is daar groter en de faciliteiten om te parkeren beter dan bij de huidige locatie. Daar zijn geen concrete
antwoorden of plannen op gekomen, dus we wachten af wat dit gaat worden.
Vz. bedankt dhr. Warnars voor zijn heldere uitleg.

6.

Verkiezing van lid afdelingsbestuur.
Beschikbaar hebben zich de volgende personen gesteld:
De Heer D.J. Goedee ,
De Heer B v Ballegooy,
De Heer R v/d Pol, .
Dhr. Van der Pol stelt zich voor aan de vergadering, omdat hij alleen nog maar een gesprek met een deel van het
afdelingsbestuur heeft gehad en de rest van de afdeling hem niet kent.
Zijn loopbaan heeft bij gevolgd bij de Mariniers, via onderofficier en het KIM vervult hij nu een functie als officier.
Hij is werkzaam bij stafbureau Veiligheid en 30 jaar lid van de VBM.
Is begin jaren 90 lid van de afdeling Aruba geweest en heeft meerdere jaren de functie van secretaris van het
afdelingsbestuur Doorn vervult. Ook heeft hij in het verleden regelmatig een column in de Trivizier geschreven.
Vz. legt uit dat er normaal gesproken schriftelijk gestemd wordt. Omdat de overige kandidaten hebben aangegeven
zich bij een kandidatuur van een geschikte kandidaat te willen terugtrekken vraagt de voorzitter de vergadering of er
iemand bezwaar heeft tegen de verkiezing van dhr. Van der Pol tot lid van het afdelingsbestuur.
Dhr. Van der Pol wordt bij acclamatie met algehele stemmen gekozen.
Vz. feliciteert het nieuwe bestuurslid met zijn benoeming en verzoekt hem om plaats te nemen achter de
bestuurstafel.
Dhr. v/d Pol bedankt de vergadering voor het vertrouwen wat men in hem stelt.
Vz. is blij dat het afdelingsbestuur nu weer op volle sterkte is en een actief dienend militair in het bestuur heeft. Het
heeft lang geduurd om dit voor elkaar te krijgen.
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7.

Wat verder ter tafel komt.
Vanuit het bestuur en de vergadering worden geen nieuwe onderwerpen aangedragen.

8.

Rondvraag.
Dhr. P. Knol heeft het gevoel dat 1 AV per jaar kan volstaan. Vroeger werd er ook 1x per jaar een AV gehouden,
daar werden het verslag en de begroting behandeld.
Nu moet het DB/AB moeite doen om de voorjaars AV interessant te maken en de leden bezig te houden Vz. heeft
zich ook vaak afgevraagd wat hij op de voorjaarsvergadering moest doen terwijl hij zoveel andere zaken op zijn
agenda had staan. Het heeft natuurlijk een groot reünie gehalte en daar is niets mis mee, maar de tijden zijn
veranderd. Misschien is het tijd om dit ook aan te passen aan de huidige tijd.
Het is wel terecht om in het najaar een begroting op te stellen, maar dat is echter een ramende begroting. Dat zou
eventueel ook in het voorjaar kunnen.
Hij vindt het jammer dat er tegenwoordig ook geen gasten meer komen, zoals de bevelhebbers van de
krijgsmachtdelen en de HDP. De voorzitter merkt op dat de statuten dan moeten worden aangepast. Na een korte
discussie komt de vergadering tot de conclusie dat het niet verkeerd is om terug te gaan naar 1x per jaar. De
vergadering is benieuwd hoe de andere afdelingen hier tegenover staan en voorzitter moet eens polsen hoe de andere
voorzitters er over denken.
Actie; voorzitter.
Dhr. R.v/d Pol maakt zich zorgen over de grote reorganisaties van CZSK en vooral de daarop volgende evaluatie
die afgesloten wordt in een BCO3, waarna de evaluatie start.
Na de start van de nieuwe organisatie zijn er heel veel functies niet gevuld. Nu gaat er geëvalueerd worden terwijl
heel veel functies nog niet gevuld zijn. De organisatie gaat ervan uit dat een volledige vulling pas in 2016 een feit is.
Dat impliceert dat een groot aantal functies nog steeds niet gevuld zullen zijn.
De vergadering vraagt zich af wat de kwaliteit van een evaluatie is als die wordt uitgevoerd over een niet gevulde
organisatie.
De GMC van het Marinebedrijf heeft de directie voorgesteld om pas na 2 jaar te gaan evalueren.
Actie; voorzitter zal op het IVO de andere voorzitters polsen over dit onderwerp.
Voorzitter maakt zich zorgen over de vulling en de reorganisatie. We komen bij het Marinebedrijf nu al mensen te
kort om jongeren op te leiden. Er wordt al aan vakmensen gevraagd om langer te blijven werken om kennis over te
kunnen dragen aan leerlingen.
Geert Klinkhamer heeft duidelijke plannen hoe hier invulling aan te kunnen geven en heeft hier al diverse
contacten voor gemaakt en ook aan het DB aangegeven hier iets in te willen gaan betekenen. Tot nog toe heeft hij
hier geen reacties op ontvangen. In 2015 en 2016 zullen de mensen van werk naar werk worden begeleid, volgens
het kabinet en de 2e Kamer. Maar de organisatie die dat moet gaan doen is zelf met een reorganisatie bezig en sluit
steunpunten in het land.
Wij verwachten hier niet veel van.
Dhr. A. Pot brengt het onderwerp SAP naar voren.
Volgens insiders zal SAP niet gaan werken.
Ook SAP wordt veel later volledig in bedrijf gesteld.De Duitse defensie organisatie heeft al erkend dat SAP niet
werkt voor hun organisatie, waarom bij ons dan wel?
Wetende dat Defensie, Binnenlandse Zaken en Financiën een grote reorganisatie (Defensieplan) aan het
voorbereiden zijn op gebied van Veiligheid en Defensie maakt de afdeling zich grote zorgen.
Weten de andere afdelingen hiervan en zijn ze hier ook mee bezig! De vergadering maakt zich zorgen over het
geheel en de bonden moeten hier hun rol in gaan nemen.
Actie; voorzitter zal tijdens het IVO de andere voorzitters polsen over dit onderwerp.
Dhr. Knol heeft nog een paar voorbeelden waarbij de AV zijn fiat heeft moeten geven, zoals instellen van de UBO
en het ook weer opheffen hiervan.
Dhr. Tuin wil graag weten wat er waar is van alle verhalen over het nieuwe JSS, de Karel Doorman.
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Volgens onze informatie binnen de CZSK zijn dit alleen maar geruchten, de steiger zal er toch moeten komen omdat
er geladen en gelost moet kunnen worden. Of het schip in deeltijd gaat varen of JOINT gebruikt gaat worden is niet
bekend.

9.

Sluiting.
De Vz. bedankt eenieder voor zijn aanwezigheid en inbreng.
De volgende vergadering zal op 5 november 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.

secretaris.

Het niet verkiesbaar zijn van bestuursleden
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.

van Rooijen

13.002

Secretaris
Jean Debie
secretaris

EINDE
16-06-13

Vacature is uitgegaan.
3 reacties op gekregen. De heren Goedee, Van der Pol
en Herben. Bestuur gaat gesprekken met de kandidaten
voeren.
Dhr. Herben heeft zich teruggetrokken i.v.m.
mogelijke conflicterende situaties door zijn zitting in
het AB.
Secretaris heeft dhr. B.v.Ballegooy benaderd of hij
iets voelde voor deelneming in afdelingsbestuur.
Zowel dhr. Goedee als v.Ballegooy gaven aan dat als
er een serieuze andere kandidaat was zich te willen
terugtrekken wegens het op vele terreinen al in
besturen te zitten en dit echt deden omdat zij ook van
mening waren dat er tenminste 1 actief dienend
militairlid van defensie in het afdelingsbestuur moet
participeren.
AFGEDAAN

13.001

Voorzitter
afdeling

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.
Vz. heeft contact met enkele voorzitters hierover gehad,
maar is niet overtuigd dat zij begrijpen wat de gevolgen
zijn.
In de vergadering van 16april was dhr. Van Rooijen niet
tevreden met het antwoord van Dhr. Van Hulsen en
heeft de opgestelde brief aan de voorzitter Jean Debie
ontvangen en wil daar later op terug komen.
LOOPT NOG.
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.
Geen commentaar op gekomen
AFGEDAAN

22-02-13
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16-04-13

13.003

Secretaris

brief
Hldr002.13

AB leden VBM

13.004

afdelingsbestuur
secretaris

Sanders /
Klinkhamer /
IJzendoorn
13.005

afdelingsbestuur

AB

13.006

Secretaris en
dhr.
Klinkhamer.

Voorzitter /
Klinkhamer

bevriezing contributie VBM.

21-01-13

16-04-13

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.
07-05-2013 antwoord van secr/penningmeester.
Voorstel zal in de najaars AV behandeld worden.
AFGEDAAN
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.
Wachten tot na de reorganisatie (verkiezingen MC)
alvorens verdere actie te nemen.
LOOPT NOG.

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

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.
Gat wordt gedempt maar weten niet hoe dat opgelost
gat worden.
Geert Klinkhamer zal samen met de voorzitter een
aantal vragen op papier zetten om deze tijdens het
IVO op 5 juli te bespreken.
LOOPT NOG.

16-04-13

13.007

Secretaris

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

16-04-13

16-04-13

13.008

secretaris

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

16-04-13

16-04-13

13.009

Voorzitter

18-06-13

13.010

Voorzitter

AV vergadering.
Andere voorzitters polsen over houden van AV 1x per
jaar.
Reorganisatie CZSK.
Andere voorzitters polsen over problemen bij
reorganisatie defensie.
Invoering SAP en evaluatie.

18-06-13
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13.011

Voorzitter

Nieuwe reorganisatie Defensieplan en veiligheid.
Voorzitter zal tijdens het IVO de andere voorzitters eens
polsen of de andere afdelingen hier ook mee bezig zijn.

18-06-13
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