VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING
DEN HELDER
Datum: 07-11- 2013.
Plaats: vergaderzaal kantoor VBM te Den Helder.
Bestuur: R. Piersma. (voorzitter)
W.J. Sanders. (secretaris)
M. Huijsman.
D. Warnars.
R. v/d Pol (verhinderd)
Aanwezig: 13 leden.

Aanvang: 20.00uur.

Agenda

1. Opening.
2. Vaststellen agenda.
3. Mededelingen en postbehandeling in/uit.
4. Vaststellen verslag laatst gehouden afdelingsvergadering ( 18-06-2013).
5. Behandeling 91e AV stukken d.d. 29-11-2013.
6. Verkiezing afvaardiging naar de AV.
7. Voorstel Den Helder, “bevriezing contributie”.
8. Wat verder ter tafel komt.
9. Rondvraag.
10. Sluiting.

1.

Opening.
Vz. opent de vergadering en heet eenieder van harte welkom in ons onderkomen op het Nieuwediep 33.
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.
Vz. heet het de Algemeen Voorzitter J. Debie en het AB-lid R. Herben hartelijk welkom.

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.
Vz. wil in agendapunt 5 ingaan op het voorstel van de Afd. Den Helder aangaande de bevriezing van de contributie
over 2014 i.v.m. ontwikkelingen die besproken moeten worden.
Dit zal plaatsvinden bij behandeling van punt 7c van de AV stukken.
Derhalve zal de agenda worden aangepast en vervalt agendapunt 7.
Vanuit de vergadering is er nu enige verwarring, want formeel kun je in de behandeling van de stukken van de 91 e
AV geen zaken ter discussie brengen en moet het toch in een afzonderlijk agendapunt besproken worden.
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Ook begrijpt men niet waarom dit nu weer besproken moet worden.
Het bestuur wil toch hier straks nog wat over zeggen.
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. A. Hartman, R. v.d. Pol, G. Klinkhamer, H. Hummel, P.Knol, D. Goedee, K. IJzendoorn, M. Dekker, A.
Winkel en C. Martinus.
dat het verslag van de afdelingsvergadering van 18-06-2013 bij de presentielijst op tafel ligt.
Tevens liggen er ook de stukken voor de 91e AV die op 29 november in Bronbeek zal worden gehouden.
Vanuit Den Helder zal er een bus daar naar toe gaan rijden.
Men kan zich bij de secretaris opgeven, als men mee wil.
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;
1. E-mail betreffende factuur 90e AV van de firma Hilverink
2. Brief kranslegging 15 augustus
3. Besluitenlijst Adviesgroep post-actieven d.d. 12 juni
4. AB verslag 28 juni 2013
5. Overzicht najaarsvergaderingen
6. Gewijzigde procesbeschrijving Beleidsplan VBM
7. Beleidsplan 2014-2018
8. Stukken 91e AV
9. Opgave leden Vertrouwenscommissie
10. Opgave leden Begeleidingscommissie
11. AB verslag 06-09-2013
12. Gespreksnota Jean Debie, defensiecommissie 2e kamer
13. Besluitenlijst Adviesgroep post-actieven d.d. 24 september
14. Voordracht West-Brabant
15. Verklaring FAC najaar AV
16. Mededeling SOD pensioenreglement
17. Jaarverslag MSF
Secretaris deelt mee dat er is uitgegaan;
a. Bevestiging kranslegging 15 augustus
b. Adrescorrectie gemeente gids Den Helder
c. Opgave bestuursleden op de werkvloer
d. Doorsturen persberichten betreffende defensie
e. Overbruggingsregeling AOW gat
f.
Gespreksnota Jean Debie aan de afdelingsleden
g. Convocatie vergadering afdeling Den Helder.
h. Convocatie vergadering aangeboden aan de media, kranten zowel internetsites.
i.
Stukken voor de afdelingsvergadering aan de bij de secretaris bekende leden.

4.

Vaststellen verslag afdelingsvergadering d.d. 18-06-2013.
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.
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Blz. 2 dhr. J.G. v. Rooijen komt nog even terug over zijn op- en aanmerkingen over het voorstel van Den Helder
over het mogelijk lid zijn van besturen in verschillende bonden. Dat was voor Den Helder duidelijk, maar op de
Algemene Vergadering is dat alleen voor het Algemeen Bestuur geworden, we hebben dit ongemerkt laten gebeuren.
Nu kan een afdelingsbestuurder zowel lid zijn van de VBM als van een concurrerende defensiebond.
Hij heeft de stukken erop doorgenomen en we kunnen hier niets meer aan veranderen. Dus het actiepunt 13.001 is
wat hem betreft afgedaan.
Dit zal door de secretaris bij de behandeling van de actiepuntenlijst worden genoteerd.
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.
Vacature is vervuld.
Afgedaan.

Actiepunt 13.001 Het niet verkiesbaar zijn van bestuursleden van andere bonden in de bestuursstructuur van de
VBM.
Dhr. J.G.v. Rooijen heeft hier zijn zegje over gedaan; kan afgedaan worden.
Actiepunt 13.002 Brief Klinkhamer over pensioenzaken.
Verder geen commentaar op binnengekomen.
Afgedaan.
Actiepunt 13.003 Voorstel bevriezing contributie VBM.
Voorstel zal in de najaars AV behandeld worden.
Afgedaan.
Actiepunt 13.004 Brainstormsessie afdelingen.
Kunnen straks met de nieuwe COZ de namen van MC leden doornemen. Dhr. R. Herben is de nieuwe COZ en is in
ons midden. Als er nieuwe verkiezingen voor de medezeggenschap zijn gehouden kunnen we hier mee verder.
Loopt nog.
Actiepunt 13.005 Enquête mogelijkheden.
Is eigenlijk een voortzetting van de brainstormsessies en de afdelingsvoorzitters komen regelmatig tijdens het IVO
bij elkaar en bespreken hier dan de lopende zaken. Hoe kunnen we onze leden beter bereiken.
Algemeen Voorzitter Jean Debie vertelt hierover dit heel belangrijk te vinden en is dus een vast punt van de
overlegagenda met de voorzitters.
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.
Algemeen Voorzitter Jean Debie geeft hier een uitgebreide voorlichting over de historie en de gang van zaken. Hij
vertelt hoe de stand van zaken nu is. Wat de rol van de Kamer is, wat de centrales hierin kunnen doen en vooral wat
de VBM heeft gedaan.
Door de UKW wordt er een boete van € 160 miljoen aan Defensie opgelegd en de bonden proberen die gelden aan te
wenden om problemen en gaten op te lossen.
Vanuit de zaal zijn er nog een aantal vragen die door de Algemeen Voorzitter zijn beantwoord.
Er is actiebereidheid om dit onder de aandacht van het publiek te brengen.
Algemeen Voorzitter vertelt dat er totaal geen belangstelling van de politiek is. Maar er lopen nu acties bij de
rechter tegen de Staat der Nederlanden, maar dat vergt een lange adem. De VBM gaat bij afhaken van andere
bonden wel verder met de procedure.
Het kabinet en de werkgevers blijven nee zeggen tegen alle voorstellen.
Algemeen Voorzitter houdt rekening met het in de toekomst voeren van acties.
Algemeen Voorzitter heeft opdracht gegeven om de problematiek inzichtelijk voor onze leden te maken.
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Actie secretaris zal de gekregen link over een simpele uitleg over de gevolgen van ingrepen op de pensioenen
aan de bezoekers van de afdelingsvergadering doorzetten.
13-11-2013 deze link staat nu op website van de VBM.
Dhr. G. Klinkhamer zou samen met de voorzitter een aantal vragen op papier zetten om deze tijdens het IVO op 5
juli te bespreken. Dit moet nog steeds gebeuren en zij zijn er mee bezig om dit onder de aandacht te krijgen. Dit kan
mee genomen worden naar de 91e AV.
Actiepunt 13.007 Doorzetten link brieven 2e Kamer.
Link doorgezet.
Afgedaan.
Actiepunt 13.008 aanmelden afvaardiging 90e AV.
Mail verstuurd.
Afgedaan.
Actiepunt 13.009 Polsen van andere voorzitters over houden van 1x een AV per jaar.
Meningen waren verdeeld men was voor en tegen. Er is nog geen standpunt ingenomen.
Het huidige probleem is dat er nu vaak afdelingen ontbreken op het Voorzittersoverleg en je niet tot een afgewogen
mening kan komen.
Algemeen Voorzitter vertelt dat bij het AC deze problemen zich niet voordoen omdat daar minder geledingen zijn
en het vlugger voor elkaar is.
Loopt nog.
Actiepunt 13.010 Invoering SAP en evaluatie reorganisatie.
Sommige voorzitters zijn hier nog niet mee bezig omdat CZSK de enige is die nu is omgeklapt.
Algemeen Voorzitter vertelt dat je echt 2 jaar nodig hebt om dat goed te kunnen doen. Organisaties zijn soms maar
voor 80% gevuld en dan kun je geen goed beeld krijgen.
Er ontstaat een levendige discussie met de zaal over voors en tegens en of je de knelpunten nu wel of niet serieus
moet nemen.
Wanneer je de eindrapportage kan maken wordt niet duidelijk. De evaluatiedatum is nu met 18 maanden uitgesteld
maar of dat voldoende is, wordt betwijfeld.
Een organisatie dient voor 95% gevuld te zijn voor een zinvolle evaluatie. Daar voldoen nu weinig onderdelen aan.
Als voorzitter van de SZVK maakt Algemeen Voorzitter zich ook zorgen over de reorganisatie van de Zorg bij
Defensie.
Loopt nog.
Actiepunt 13.011 Reorganisatie CZSK.
Niet hier ter sprake geweest. Dhr. R. v/d Pol is niet aanwezig om dit te verduidelijken.

5.

Behandeling AV stukken d.d. 29-11-2013
Vz. neemt de stukken inhoudelijk per pagina door.
1. Opening
Dit is aan de Algemeen voorzitter
2. Mededelingen
Dit is eveneens aan de Algemeen Voorzitter
3. Vaststellen reglement van orde
Geen opmerking

blz. 3

AV

4. Vaststellen stemmenverdeling
Geen opmerking

blz. 4 AV
e

5. Vaststellen van het verslag van de 90 Algemene Vergadering gehouden op
24 mei 2013
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AV

Blz.11 dhr. J.G.v. Rooijen heeft enige vragen over de verzekeringen voor de leden en zal deze stellen bij de
Rondvraag.

6. Beleidsplan
Geen opmerkingen

blz. 16 AV

7. Begroting 2013
a.
Bevindingen van de financiële adviescommissie
Algemeen Voorzitter beantwoordt de gestelde vragen over de begroting.

blz. 16 AV

b.
Beschouwingen van de afdelingen.
De afdeling Den Helder zal een beschouwing houden. Voorzitter is hiermee nog bezig en zal deze met de
afvaardiging bespreken en vraagt de vergadering hier een vrij mandaat voor.
Vergadering gaat akkoord.
Voorzitter heeft gehoord dat de afdelingen Rotterdam en Doorn ook willen beschouwen.
c.
Voorstel afdeling Den Helder: bevriezen contributie
Vz. legt uit waarom het afdelingsbestuur gemeend heeft hierop terug te komen.
Minder inkomsten door minder leden, opmerkingen FAC, etc.
Algemeen Voorzitter geeft uitleg bij de diverse vragen vanuit de vergadering en geeft aan dat er tijdens het
IVO een discussie ontstond over het ingediende voorstel van Den Helder. Dhr. J.G.v. Rooijen vindt dit een
vreemde zaak aan geeft aan dat naar zijn mening er voldoende ruimte in de begroting zit om dit als een
eenmalige geste op te nemen.
Het AB heeft zich in deze zaak onthouden van commentaar en wil hier geen partij in zijn.
Er ontstaat een enigszins verwarde discussie, waarbij de eindconclusie is dat het voorstel gehandhaafd blijft en
de afvaardiging hier op de AV zal spreken.
Vz. geeft aan dat hij het onderwerp anders had moeten brengen om hier geen discussie over te verkrijgen.

d
Vaststellen contributie 2014
Dit is afhankelijk van de uitkomst van het voorstel van Den Helder op de AV.

e.
Vaststellen begroting 2014
blz. 21. Dhr. J.G.v. Rooijen heeft enige vragen over de faciliteitenregeling van defensie.
Algemeen Voorzitter legt uit hoe de verdeling plaats vindt.
Blz. 23 (uitzendcertificaat) heeft hij (dhr. van Rooijen)ook enige opmerkingen over.
Uitleg; Woon/werk verzekering bij FBTO is vervallen; het uitzendcertificaat is nu ondergebracht bij een
verzekeringsbeurs, daar is nu ook de woon/werkverzekering voor de actief dienende burger/militair
ondergebracht. Voor de vervanger van het uitzendcertificaat is een verzekering afgesloten om ook onze leden
op geheime missie te kunnen verzekeren. Bij gebruikmaking hiervan worden pas de namen doorgegeven.
Medewerkers en vrijwilligers zijn op een andere verzekeringsbasis verzekerd, tijdens werkzaamheden voor de
VBM.
Op de site staat deze verklaring:

Deze ongevallenverzekering geeft dekking in de hele wereld en ook tijdens missies gedurende 24
uren per dag, 7 dagen per week en gedurende het hele jaar.
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Deze verzekering is voor leden van de VBM en BBTV gratis. U hoeft hiervoor zelf géén actie te
ondernemen. Deze verzekering biedt een dekking van:


€ 2.500,- bij overlijden als gevolg van een ongeval;



€ 10.000,- in geval van algehele blijvende invaliditeit door een ongeval. Bij gedeeltelijke
blijvende invaliditeit door een ongeval een evenredig percentage van € 10.000,-.

Het bijzondere van deze verzekering is dat niet alleen ongevallen tijdens missies zijn verzekerd
maar ook alle andere ongevallen die plaatsvinden tijdens de uitoefening van uw werkzaamheden als
militair in en buiten Nederland, waaronder oefeningen en grensverleggende activiteiten, maar ook
ongevallen die tijdens uw woon-werkverkeer plaatsvinden.
De verzekering kent ook uitsluitingen, gebeurtenissen die niet onder de dekking vallen. Zo zijn
berg-, onderwater- en wintersportactiviteiten als zij niet als onderdeel van uw werkzaamheden als
militair worden uitgevoerd, niet verzekerd.
Er zijn geen verdere vragen over de begroting.
8.
Benoeming financiële adviescommissie
blz. 25 AV
De financiële adviescommissie, thans bestaande uit de heren D. Purmer en T.I.J. Jansen, heeft een kandidaat-lid
gevonden voor haar adviescommissie. Het is mevrouw S. (Sara) Eckhardt, Senior Coördinator Logistieke Bedrijven
bij de Sectie Bestuursondersteuning, Logistieke Bedrijven (DMO). Voorgesteld wordt om de heren Purmer en Jansen
te herbenoemen en mevrouw Eckhardt te benoemen in de financiële adviescommissie.
Vz. vraagt of hier nog aanvulling op nodig is.
Vergadering gaat akkoord met het voorstel.
9.
Verkiezing leden algemeen bestuur
blz. 25 AV
Er zijn drie huidige leden van het AB, de heren J.Geijtenbeek, C.Schaaf en G.Busse aftredend en herkiesbaar.
Tevens zijn er 4 nieuwe kandidaten voor 2 uit te breiden plaatsen.
Dit zijn de heren M.W. Brouwer, J.S.E.F. Budziak, R. Meijer en P. Schilt.
Deze zijn in de Trivizier voorgesteld.
Ze kunnen niet alle 7 gekozen worden.
Het AB heeft namelijk gemeend het aantal AB leden uit te breiden tot het wettelijk maximum van 15 leden.
Dit houdt in dat met aftrek van de 3 DB leden er 12 AB plaatsen over zijn. Er zaten er al 10 dus mogen er nog maar 2
nieuw gekozen worden.
Vz. vraagt of er nog vragen of opmerkingen vanuit de vergadering zijn.
Algemeen Voorzitter geeft aan dat het AB graag een juiste vertegenwoordig van al onze leden bij Defensie heeft.
Er missen nog een vertegenwoordiging uit de luchtmacht en KMar.
Vergadering gaat over tot het benoemen van een verkiezingscommissie.
De heren v. Rooijen en A. Pot stellen zich beschikbaar.
Er kan dus gekozen worden uit 7 personen voor 5 plaatsen.
De stembriefjes worden uitgedeeld en na het tellen van de stemmen deelt de verkiezingscommissie de uitslag mee.
De heren Geijtenbeek, Schilt, Brouwer, Busse en Schaaf zijn gekozen. Op de 91e AV zal door de afvaardiging deze
keuze worden doorgegeven.
10.
Benoeming leden van de vertrouwenscommissie.
blz. 25 AV
De Algemene Vergadering benoemt, conform artikel 23 van het Huishoudelijk Reglement en ter uitvoering van het
bepaalde in de artikelen 20 en 21 van de statuten, uit haar midden in de Algemene Vergadering, waarin de begroting
wordt vastgesteld, de vertrouwenscommissie. Deze bestaat uit drie leden en drie plaatsvervangend leden. Voorgesteld
wordt om de huidige plaatsvervangend leden, te weten de heren H. Feijes, M.J.A. Huijsman en F.G.W. Steinhorst
tijdens de 91 Algemene Vergadering te benoemen tot lid van de vertrouwenscommissie.
Daarnaast wordt de afdeling verzocht voorstellen te doen omtrent de benoeming van drie plaatsvervangend leden van de
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vertrouwenscommissie.
Vz. vraagt of er nog leden zijn die zich hiervoor willen opgeven.
Actie; Dhr. J.G.van Rooijen wil hierin participeren.
11.

Benoeming leden van de begeleidingscommissie.
blz. 25 AV
Tijdens de 91e Algemene Vergadering treedt - conform het rooster van aftreden - de heer C.H. Kapaan als lid
van de begeleidingscommissie, bestaande uit de heren C.H. Kapaan, J.A.M. Poorthuis en H. Feijes, af. Voorgesteld
wordt om het huidige plaatsvervangend lid , de heer A.A. Hartman, te benoemen tot lid van de begeleidingscommissie.
Er zijn in de statuten geen bezwaren dat dhr. A.A.Hartman niet aanwezig is op de vergadering en ook niet tijdens de
AV.
Nieuw plaatsvervangend lid wil dhr. M.J.A. Huijsman zijn.
De vergadering gaat hiermee akkoord.
Actie; Secretaris zal dit doorgeven aan de secretaris/penningmeester.
12.
Rondvraag
Dit is aan de deelnemers van de AV
Vz. vraagt of er door de afdeling nog vragen gesteld moet worden op die AV.
Er zijn geen vragen die de afvaardiging moet stellen.

blz. 25 AV

13.
Sluiting
Dit is aan de Algemeen Voorzitter.

blz. 25 AV

6.

Verkiezing van de afvaardiging naar de AV.
Het afdelingsbestuur heeft zich met 4 personen aangemeld voor de AV afvaardiging. R. v/d Pol kan hier vanavond
niet aanwezig zijn en gaat dus niet als afgevaardigde mee naar de 91 e AV.
Dhr. J.G. van Rooijen heeft per brief aangegeven mee te willen als afgevaardigde, dus blijven er nog 3 plaatsen
voor afgevaardigden over. Vz. vraagt de vergadering aan liefhebbers om zich kandidaat daarvoor te stellen.
Dhr. A.Pot, P. Hemelrijk en J.G. v. Rooijen willen graag mee als afvaardiging.
Er vindt geen verkiezing plaats om de afvaardiging uit 7 personen te laten bestaan, we mogen met 8.
Tevens wil het afdelingsbestuur de overige leden in de gelegenheid stellen om mee te gaan met de bus naar de AV.
Zij kunnen zich opgeven bij de secretaris dhr. W.J. Sanders
De heren A.v. Trier en de heer R.Herben (onder voorbehoud alleen terug) gaan ook mee met de bus.
Actie; De secretaris zal de lijst van deelnemers z.s.m. aan Den Haag doorgeven.

7.

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

8.

Rondvraag.
Dhr. J.G. v. Rooijen heeft gehoord dat de FBTO stopt met de ledenkortingen voor de VBM.
Algemeen Voorzitter legt uit dat de VBM nu met een grote verzekeringsmakelaar in zee is gegaan; die gaat de
markt op om de beste verzekeringen tegen de laagste prijs voor ons te bedingen. Voor onze jonge militairen is het
belangrijk om een inboedelverzekering te hebben, die zowel thuis, op de kazerne aan boord als op oefening gedekt
is. Er gaan geen NAW gegevens naar buiten, de VBM geeft bij vragen alleen door of iemand lid is ja of nee.
De verzekering zal op 1-1-2014 ingaan en zal nog in de bladen en op de website worden vermeld. De VBM hoopt
hier een goed pakket voor onze leden te hebben. Mochten we niet tevreden zijn dan kan het contract weer opgezegd
worden. Het geldt voor al onze leden.
Voor alle verzekeringen geldt, doe aan prijsvergelijking.
De VBM doet niet aan financiële producten, daarvoor moeten de leden zelf aan de gang.
Ook zorgverzekering niet, dit loopt via de SZVK of stichting Zorgzaam Verzekerd.
De vergadering verzoekt de Algemeen voorzitter om hier in Trivizier eens aandacht aan te besteden.
7 van 11
Verslag afdelingsvergadering VBM Den Helder dd. 07/11/2013 definitief

Dhr. W.J. Sanders vraagt naar de vervanger voor de vervallen tankpas van United Consumers, maar hier kan de
Algemeen Voorzitter geen antwoordt op geven.
Dhr. R. Piersma wordt op de werkvloer bestookt met vragen van collega’s die 62-63 jaar zijn. Deze mensen zien in
Peoplesoft dat hun ontslagdatum nog steeds op 65 jaar staat. Bij wet is geregeld dat mensen mogen doorwerken tot
na hun 65e jaar. Vz. heeft hier met dhr. J. van Hulsen over gesproken en die zegt dat de mensen zich maar bij hem
moeten melden, “want dan heb ik een zaak”. Maar aan dat verhaal hebben onze leden niet veel. Zij willen het zwart
op wit kunnen lezen.
Volgens de Algemeen Voorzitter is er bij Defensie nog niets geregeld hieromtrent. Wel is er bij de sector Rijk
geregeld dat mensen door mogen werken. Wordt men ouder dan 70 jaar dan wordt er jaarlijks middels een soort
APK gekeken of men nog steeds geschikt is om door te werken. Het recht om tot 70 jaar te mogen doorwerken geldt
voor iedere Nederlander. De Algemeen Voorzitter adviseert om deze vraag op de AV te stellen zodat andere
afdelingen hier ook hun voordeel mee kunnen doen.
Actie; afvaardiging neemt dit mee.
Dhr. J.G.van Rooijen vraagt aandacht voor een voorlichting van de VBM over belastinggevolgen, bij het met UKW
gaan, tijdens de LOM dag van CZSK.
Hij krijgt daar veel vragen over.
Dhr. W.J. Sanders vertelt dat dit onderwerp door het ABP wordt meegenomen in hun voordracht en dat de bonden
op deze dag alleen aanwezig zijn om hun leden bij vragen te woord te kunnen staan. Bij de aanvang van de dag
worden zij gepresenteerd, zodat de aanwezigen kunnen zien wie dat zijn. Het is niet de bedoeling van de LOM
organisatoren dat de bonden zich ook nog gaan presenteren. Ook op de 64 jarigen dag van de VBM zelf wordt hier
door de VBM en het ABP aandacht aan besteed.

9.

Sluiting.
De Vz. bedankt eenieder voor zijn aanwezigheid en inbreng.
De volgende vergadering zal op 12 december 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

12-02-13

07-11-13

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 ten minste 1 actief dienend
militair in het afdelingsbestuur moet participeren.
AFGEDAAN

13.001

Voorzitter
afdeling

START
DATUM
15-01-13

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.
Tijdens de vergadering op 07-11-2013 is hier uitgebreid
over gesproken en het punt kan worden afgedaan.
AFGEDAAN
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

16-04-13

07-11-13

22-02-13

9 van 11
Verslag afdelingsvergadering VBM Den Helder dd. 07/11/2013 definitief

16-04-13

13.003

Secretaris

brief
Hldr002.13

AB leden VBM

13.004

afdelingsbestuur
secretaris

Sanders /
Klinkhamer /
IJzendoorn

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.

23-02-13

LOOPT NOG.
13.005

afdelingsbestuur

AB

13.006

Secretaris en
dhr.
Klinkhamer.

Voorzitter /
Klinkhamer

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
gaat 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

1x per jaar een AV vergadering.
Andere voorzitters polsen over houden van AV 1x per
jaar.
Nog geen duidelijk beeld hoe anderen hierover denken.

18-06-13

07-11-13
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13.010

Voorzitter

Reorganisatie CZSK.
Andere voorzitters polsen over problemen bij
reorganisatie defensie.
Invoering SAP en evaluatie.

18-06-13

13.011

Voorzitter

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

18-06-13

13.012

Secretaris

Benoeming leden van de vertrouwenscommissie.
Dhr. J.G. v. Rooijen opgeven als kandidaat
plaatsvervangend lid.
14-11-2013 opgegeven

07-11-13

13.013

Secretaris

Benoeming leden van de begeleidingscommissie.
Dhr. M.J.A. Huijsman opgeven als kandidaat
plaatsvervangend lid.
14-11-2013 opgegeven

07-11-13

13.014

Secretaris

De lijst van deelnemers aan de 91e AV z.s.m. aan Den
Haag doorgeven.
08-11-2013 doorgegeven.

07-11-13

13.015

Voorzitter

Recht op doorwerken bij 65 jaar.
Afvaardiging zal dit bij de rondvraag op de 91 e AV ter
sprake brengen.

07-11-13
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