VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING
DEN HELDER
Datum: 12-12- 2013.
Plaats: vergaderzaal kantoor VBM
Het Nieuwe Diep 33 te Den Helder.
Bestuur: R. Piersma. (voorzitter)
W.J. Sanders. (secretaris)
M.J.A. Huijsman.
D. Warnars. (verhinderd)
R. v/d Pol. (verhinderd)
Aanwezig: 8 leden.

Aanvang: 20.00uur.

Agenda

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

Opening.
Vaststellen agenda.
Mededelingen en postbehandeling in/uit.
Vaststellen verslag laatst gehouden afdelingsvergadering. (07-11-2013)
Terugkoppeling 91e AV. (29-11-2013)
Wat verder ter tafel komt.
Rondvraag.
Sluiting.

Opening.
Vz. opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom.
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.

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.
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. D.Warnars, R. v.d. Pol, G.Klinkhamer, P.Knol, D.
Goedee, M.Dekker, A.Winkel, J.Liekens, R.Herben en C.Martinus.



dat het verslag van de afdelingsvergadering van 07-11-2013 bij de presentielijst op tafel ligt.
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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;
a) Antwoord AB op vragen van de afdeling Den Haag over uitbreiding AB.
b) E-mail voordracht afdeling Valkenburg.
c) Besluitenlijst AGPA (Advies Groep Post Actieven) PA26112013.
Secretaris deelt mee dat er is uitgegaan;
a)
Opgave afvaardiging afdeling Den Helder.
b)
Convocatie vergadering afdeling Den Helder.
c)
Convocatie vergadering aangeboden aan de media, kranten zowel internetsites.
d)
Stukken voor de afdelingsvergadering aan de bij de secretaris bekende leden.

4.

Vaststellen verslag afdelingsvergadering d.d. 07-11-2013.
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.
Blz. 5, dhr. J.G.van Rooijen komt nog even terug over zijn op- en aanmerkingen over het uitzendcertificaat. Wat in
het verslag staat is niet geheel juist en schept verwarring. Hij vraagt de secretaris de juiste bewoording op te vragen
bij de secretaris/penningmeester in Den Haag. Secretaris zal dit in de definitieve versie aanpassen.
Dit zal door de secretaris bij de behandeling van de actiepuntenlijst worden genoteerd.
Bij de verkiezing zag de afdeling graag de uitgebrachte stemmen van de AV vermeld in het nieuwe verslag. Wel is
de uitslag meegenomen, maar er is niet genoteerd met hoeveel stemmen dit is verlopen.
Afdeling vraagt om de afgedane actiepunten niet meer te vermelden, dan kan de lijst kleiner blijven.
Secretaris vertelt dat hij de afgedane punten juist met een grijs veld vermeldt om onderscheid te kunnen maken
tussen afgedaan en lopend. In het nieuwe jaar zullen de afgedane punten van 2013 niet meer vermeldt worden.
Vanuit de vergadering zijn er geen inhoudelijke op- of aanmerkingen.
Het verslag wordt onder dankzegging aan de secretaris vastgesteld.
Behandeling Actiepunten;
Actiepunt 13.004 Brainstormsessie afdelingen.
De nieuwe Coördinator Overlegzaken (COZ), dhr. R.Herben, heeft de lijst van medezeggenschap commissies (MC)
bij de CZSK met de secretaris doorgenomen. Als er nieuwe verkiezingen voor de medezeggenschap zijn gehouden
kunnen we hier mee verder.
Secretaris is samen met dhr. K.IJzendoorn op Erfprins geweest en heeft gesprekken gevoerd met de voorzitter van
de MCSMVBO en hoofd SMVBO. Ook is er gesproken met André v/d Brom en hebben daar een goed gevoel bij.
Loopt nog.
Actiepunt 13.005 Enquête mogelijkheden.
Geen nieuws over te vermelden.
Loopt nog zie ook actiepunt 13.004
Actiepunt 13.006 AOW gat en ABP pensioen.
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.
Secretaris neemt contact op met dhr. G.Klinkhamer.
Actiepunt 13.009 Polsen van andere voorzitters over houden van 1x een AV per jaar.
Vergadering vindt dat het afdelingsbestuur hier meer contact over moet opnemen met de andere afdelingen.
Dit zal besproken worden in de eerste vergadering van het afdelingsbestuur op 13 januari 2014.
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Dhr. J.G.van Rooijen meent dat als de afdelingen daar achter staan dan moet dat op een AV ingebracht worden.
Hij verzoekt het afdelingsbestuur om bijvoorbeeld middels een brief de andere afdelingen te vragen hoe zij hier
tegenover staan. Het afdelingsbestuur zal zich hierover beraden.
Loopt nog.
Actiepunt 13.010 Reorganisatie CZSK.
Dit zijn zaken die zich buiten het machtsterrein van de afdelingen van de VBM afspelen. Wel hebben onze leden
aangegeven zich hier zorgen over te maken. Wij als afdeling hebben het wel doorgezet naar het DB, met de vraag
om dit uit te zetten naar de vertegenwoordigers in het overleg met defensie.
Voorschriften zijn nog steeds niet doorgevoerd. Ook hier hebben wij geen invloed op.
Afdoen.
Actiepunt 13.011 Nieuwe reorganisatie Defensieplan (Departement Veiligheid).
Hebben hier geen invloed op en zijn hier niet mee bezig. Tijdens het IVO bleek dat de andere afdelingen hier niet
mee bezig zijn. Dit is een actie van de 2e kamer.
Afdoen.
Actiepunt 13.012 Benoeming leden vertrouwenscommissie.
Dhr. J.G.van Rooijen is opgegeven als plaatsvervangend lid en is op de AV gekozen als plaatsvervanger.
Afdoen.
Actiepunt 13.013 Benoeming leden Begeleidingscommissie.
Dhr. A.A.Hartman is gekozen als lid.
Dhr. M.J.A.Huijsman is opgegeven als plaatsvervangend lid en is op de AV gekozen als plaatsvervanger.
Afdoen.
Actiepunt 13.014 Doorgeven lijst van deelnemers aan de 91e AV.
Lijst is op 8 november doorgegeven.
Afdoen.
Actiepunt 13.015 Recht op doorwerken bij 65 jaar aankaarten op AV.
Vz. heeft dit tijdens de rondvraag op de AV naar voren gebracht.
Concreet hebben we geen antwoord gekregen. We zijn benieuwd wanneer het in Peoplesoft zichtbaar wordt.
Afdoen.

5.

Terugkoppeling 91e AV d.d. 29-11-2013.
Vz. wil dit aan de hand van de agenda doornemen.

1.

Opening.
Dit was aan de Algemeen voorzitter.

2.

Mededelingen.
Er was afmelding van diverse afdelingsleden en spelddragers.
Op 7 februari is er voor nieuwe bestuursleden bij de VBM een introductiedag waarbij zij voorlichting krijgen
hoe het overleg bij defensie werkt en hoe e.e.a. tot stand komt. Ook een rondleiding door het gebouw met zijn
afdelingen staat op het programma, zodat zij kennis kunnen maken met de medewerker achter de telefoon.
De kaderbundel zal bijgewerkt worden naar de huidige stand van zaken.
Ook is er met ingang van 1 januari een nieuwe verzekeringsmaatschappij (AON) voor onze leden, waarbij zij
voordelig verzekeringen kunnen afsluiten.
Actie; secretaris zal de verzekeringsvoorwaarden opvragen.
Secretaris afdeling raadt aan om de website hiervoor te raadplegen.
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3.

Vaststellen reglement van orde.
AV ging akkoord.

4.

Vaststellen stemmenverdeling.
AV ging akkoord.

5.

Vaststellen van het verslag van de 90 Algemene Vergadering gehouden op
24 mei 2013.
Over blz.11; dhr. J.G.van Rooijen had enige vragen over de verzekeringen voor de leden en zal deze stellen
bij de rondvraag van de 91e AV.
Verder waren geen op- of aanmerkingen van de afdelingen en werd het verslag goedgekeurd.

6.

Beleidsplan.
Aangenomen zonder commentaar.

e

7. Begroting 2013.
a. Bevindingen van de financiële adviescommissie. (FAC)
De afdeling heeft commentaar op de bevindingen van de FAC, die heeft zich te onthouden van commentaar op
een voorstel van een afdeling. Ook de mening van dhr. D.Spijker, op persoonlijke titel sprekend, gaf geen pas.
Dat de algemeen voorzitter hem toestond om het woord te nemen, verbaasde de afdeling. De afdeling Den
Helder is hier zeer ontstemd over. Voor de rest zaten er goede punten in. De vergrijzing werd goed neergezet
en terecht werd er afgevraagd of de stem van de gepensioneerden wel voldoende gehoord wordt binnen onze
vereniging en we niet naar een aparte tak hiervoor moeten streven, zoals er voor de jongere militair een BBTV
is.
Actie; de afdeling draagt het bestuur op een brief op te stellen waarbij zij haar ongenoegen uit op de gang van
zaken tijdens de AV.
b. Beschouwingen van de afdelingen.
De afdeling Den Helder heeft een beschouwing gehouden. Ook de afdeling Apeldoorn en Rotterdam hebben
een beschouwing gehouden.
Tijdens de beschouwingen werden er weer heel veel afkortingen gebruikt, hierdoor haakten toehoorders af. Ook
wij moeten in onze beschouwing opletten op het gebruik van afkortingen.
De beschouwing van de afdeling Apeldoorn werd door de meesten gezien als de best gehouden beschouwing.

c. Voorstel afdeling Den Helder: bevriezen contributie.
Het voorstel van ons werd naar onze mening niet begrepen door de overige afdelingen. Men ging meer voor de
centen dan voor het gebaar wat hiermee kon worden afgegeven naar onze leden. We hebben klaarblijkelijk hier
niet genoeg uitgelegd waar het ons om te doen was.
De voorzitter van Zeeland wilde niet eens over centen praten, want wat zou het schelen bij het niet verhogen
van de contributie?
Dhr. J.G.van Rooijen legde uit dat heel het land op zijn achterste benen staat als de benzine met een aantal
tienden van centen omhoog gaat en je het voorstel als een geste moet zien.
Het voorstel werd met 1 onthouding en 1 voor, verworpen.

d Vaststellen contributie 2014.
Afdeling Den Helder stemde als enige tegen, de verhoging ging dus door.
De contributie is volgens de automatische methode verhoogd,
Per 1 januari 2014 kost het lidmaatschap van de VBM per maand:



€8,86 (actief dienenden jonger dan 23 jaar)



€9,49 (actief dienenden van 23 jaar of ouder)
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€6,44 (post-actieven)

e. Vaststellen begroting 2014.
De begroting is door de AV goedgekeurd.
Er zijn geen verdere vragen over de begroting.
8. Benoeming financiële adviescommissie.
Voorgesteld werd om de heren D.Purmer en T.I.J.Jansen te herbenoemen en mevrouw S.Eckhardt te
benoemen in de financiële adviescommissie.
De AV ging akkoord met het voorstel.
9. Verkiezing leden algemeen bestuur.
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 nieuw te vullen plaatsen.
Dit zijn de heren M.W.Brouwer, J.S.E.F.Budziak, R.Meijer en P.Schilt.
Deze waren in de Trivizier reeds voorgesteld.
Er kon dus gekozen worden uit 7 personen voor 5 plaatsen.
De stembriefjes werden uitgedeeld en na het tellen van de stemmen deelde de verkiezingscommissie de uitslag
mee.
Hierdoor zijn de volgende 5 personen door de AV gekozen;
De heren J.Geijtenbeek, P.Schilt, M.W.Brouwer, G.Busse en C.Schaaf.
Met hoeveel stemmen de personen zijn gekozen is niet vastgelegd. (bij navraag aan het secretariaat)
In de toekomst zal nader worden toegelicht wat de AB leden doen en wat hun taken zijn.
10.Benoeming leden van de vertrouwenscommissie.
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 de vertrouwenscommissie. Deze bestaat
uit drie leden en drie plaatsvervangend leden. Voorgesteld werd 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.
De AV ging hiermee akkoord.
Dhr. J.G.van Rooijen is benoemd tot plaatsvervangend lid.
11.Benoeming leden van de begeleidingscommissie.
Tijdens de 91e Algemene Vergadering treedt - conform het rooster van aftreden - de heer C.H.Kapaan als lid
van de begeleidingscommissie af. Voorgesteld werd om het huidige plaatsvervangend lid , de heer A.A.
Hartman, te benoemen tot lid van de begeleidingscommissie.
Deze bestaat nu uit de heren J.A.M. Poorthuis, H.Feijes en A.A.Hartman
De AV ging hiermee akkoord.
Als nieuw plaatsvervangend lid is dhr. M.J.A.Huijsman gekozen.
12.Rondvraag.
Onze voorzitter afdeling Den Helder, R.Piersma, vroeg aandacht voor het ontbreken in Peoplesoft van het
recht om te mogen doorwerken bij het bereiken van de 65 jarige leeftijd. Bij de overheid is dit bij wet
vastgelegd, maar defensie moet dit nog steeds in de regelgeving aanpassen.
Dhr. J.G.van Rooijen vroeg aandacht voor het probleem dat een aantal wachtgelders treft. Zij raken namelijk
in de bijstand en hebben dan problemen met het kunnen betalen van hun contributie. Hij wil graag dat de VBM
hier een contributierestitutiebeleid voor gaat inrichten.
Dhr. J.van Hulsen wil van dhr. J.G.van Rooijen graag meer informatie. Deze werd hem toegezegd.
Bij de rondvraag op de AV heeft dhr. J.G.van Rooijen ook nog gevraagd naar het standpunt van de VBM met
betrekking tot de uitzendperiode en de daarbij behorende niet beschikbaarheidsperiode voor uitzending, dan
ging het met name om de thans ontstane situatie met de Patriot missie, waarop de Algemeen voorzitter heeft
geantwoord de thans bekende regelgeving als geldend te zien.
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Dhr. C.H.Kapaan (afdeling Zeeland), vond de toezegging van het AB om zaken, genoemd in de
beschouwingen en commentaar van de andere afdelingen, op te pakken erg dun,‘vertel tijdens het TVO en IVO
wat de vorderingen zijn’. Algemeen voorzitter dhr. J. Debie beloofde dit op te pakken.
Er werden 2 spelden van verdienste uitgereikt. Één voor de voorzitter van West-Brabant, dhr. P.Weiler en één
aan dhr. H. Dijkers, lid afdeling Valkenburg.
13. Sluiting.
Verder geen bijzonderheden te vermelden.

6.

Wat verder ter tafel komt.
Door de verhoging van de AOW-leeftijd krijgt een groot aantal VBM-leden met een AOW-gat te maken. De
overbruggingsregeling van de SVB of de versleepregeling van ABP bieden voor velen geen soelaas.
Dhr. J.G.van Rooijen geeft uitleg over de versleepregeling. De uitleg die door de ACOM in hun blad gegeven
wordt klopt niet, de bruto en netto bedragen worden verkeerd en door elkaar gehaald gegeven.
Ook de problemen bij het aanvragen bij SVB en ABP worden benoemd.
De burgermedewerkers van defensie moeten nog steeds met 65 jaar met ontslag.
Mensen krijgen een persoonlijk aanbod om hier iets mee te doen. Hijzelf vindt de aangeboden oplossing te duur en
nadelig voor de meeste mensen. Hij ziet graag dat er tijdens de ‘64 jarigen dag’ van de VBM, een goede voorlichting
door het ABP over deze problemen wordt weergegeven.

7.

8.

Rondvraag.
De voorzitter R.Piersma geeft aan binnen het afdelingsbestuur gesproken te hebben over het inhoud geven aan zijn
functie als voorzitter. Hij kan hier niet de inzet aan geven die hij zou willen. Zo'n grote afdeling geeft een grote
verantwoordelijkheid. Door zijn nieuwe functie in de OKM sfeer komt hij tijd tekort. Wel wil hij voorlopig de
functie vervullen tot er een opvolger is.
Het liefst een actief dienende burger/militair. Het bestuur bestaat thans uit 2 actief werkende burgers, 2
gepensioneerde burgers en 1 actief dienend militair.
Het afdelingsbestuur zal zich hierover beraden en volgend jaar met een oproep naar buiten komen.
Actie; afdelingsbestuur.
Sluiting.
De Vz. bedankt eenieder voor zijn aanwezigheid en inbreng.
De volgende vergadering zal op 18 februari 2014 zijn.
De leden zullen hiervan op de hoogte gebracht worden middels de mail en website.
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 militair
lid.

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 Algemeen
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 D.J.Goedee, R.van der
Pol en R.Herben. Bestuur gaat gesprekken met de
kandidaten voeren.
Dhr. R.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. D.J.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
militair lid van defensie 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. J.G.van Rooijen
niet tevreden met het antwoord van Dhr. J.van Hulsen
en heeft de opgestelde brief aan de Algemeen 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 dhr. G. Klinkhamer over pensioenzaken bij de
voorzitter VBM aankaarten.
Mail naar Algemeen 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
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16-04-13

07-11-13

22-02-13

16-04-13

AFGEDAAN

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 H.Hummel/J.G.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 G.Klinkhamer / K.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

Enquête mogelijkheden bespreken.
Het bestuur zal hierover in Den Haag bespreken wat
mogelijk is.
AB gaat PVA maken en aan afdelingen bekent stellen.
Dit is nu een permanent onderdeel van IVO en wordt
continu de voortgang besproken.
LOOPT NOG.

01-03-13

AOW gat en ABP pensioen.
Dhr. G.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.
G.Klinkhamer zal samen met de voorzitter een aantal
vragen op papier zetten om deze tijdens het IVO op 5
juli te bespreken.
Wordt nog met dhr. G.Klinkhamer opgenomen hoe
hiermee verder te gaan.
LOOPT NOG.

16-04-13

12-12-13

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
spelddragers.

16-04-13

16-04-13
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AFGEDAAN

13.009

13.010

13.011

Voorzitter

Voorzitter

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.
Afdelingsbestuur beraadt zich over de te nemen stappen
Loopt nog.

18-06-13

Reorganisatie CZSK.
Andere voorzitters polsen over problemen bij
reorganisatie defensie. Waren hier niet mee bezig.
Invoering SAP en evaluatie.
Geen zaak voor de afdelingen kunnen hier niets mee
doen, de verantwoordelijkheid ligt bij de MC's.
Afdoen

18.06.13

Nieuwe reorganisatie Defensieplan en veiligheid.
Voorzitter zal tijdens het IVO de andere voorzitters eens
polsen of de andere afdelingen hier ook me bezig zijn.
Andere afdelingen hebben hier niets mee, of hebben hier
zelfs niets over gehoord. Omdat dit een zaak is voor de
2e kamer stoppen we hiermee.
Afdoen.

18-06-13

07-11-13
12-12-13

12.12.13

12-12-13

12.12.13

12-12-13

13.012

Secretaris

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

07-11-13

12.12.13

13.013

Secretaris

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

07-11-13

12.12.13

13.014

Secretaris

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

07-11-13

12.12.13

13.015

Voorzitter

Recht op doorwerken bij 65 jaar.
Afvaardiging zal dit bij de rondvraag op de 91 e AV ter
sprake brengen.
Op de AV naar voren gebracht.
Afdoen.

07-11-13

12.12.13

12-12-13

13.016

secretaris

Verzekeringstekst opvragen bij secr./penningmeester
Mail ontvangen en verwerkt in het definitieve verslag van
7 november. Nieuwe voorwaarden waren nog niet
bekend.

12-12-13

13.017

Afd.bestuur

Commentaar FAC en dhr. D.Spijker op voorstel Den
Helder.
Het afdelingsbestuur zal een brief opstellen waarbij zij

12-12-13
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haar ongenoegen uit op de gang van zaken tijdens de
AV. Het riekt naar stemmingmakerij om het voorstel van
de afdeling Den Helder af te kraken in woord en
geschrift.
13.018

Afd.bestuur

Stoppen huidige voorzitter.
Het afdelingsbestuur zal zich beraden en volgend jaar
met een oproep naar buiten komen.
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