VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING
DEN HELDER
Datum: 8 april 2014.
Plaats: vergaderzaal kantoor VBM te Den Helder.
Bestuur: G. Klinkhamer. (voorzitter)
W.J. Sanders. (secretaris)
M. Huijsman. (verhinderd)
D. Warnars.
R. van der Pol
Aanwezig: 19 leden.

Aanvang: 20.00 uur.

Agenda

1.
2.
3.
4.
5.

Opening.
Vaststellen agenda.
Mededelingen en postbehandeling in/uit.
Vaststellen verslag laatst gehouden afdelingsvergadering ( 18-02-2014).
(Her)verkiezing leden afdelingsbestuur.
Aftredend en herkiesbaar dhr. Huijsman, van der Pol en Warnars.
6. Behandeling AV stukken 92e AV d.d. 16-05-2014.
7. Verkiezing afvaardiging AV.
8. Nieuws vanuit het overleg.
9. Wat verder ter tafel komt.
10.Rondvraag.
11.Sluiting.
1.

Opening.
Voorzitter opent de vergadering en heet de secretaris/penningmeester van het DB mw. Jacqueline de Werker
hartelijk welkom.
Voorzitter vraagt de vergadering om een ogenblik stilte ter overweging en bezinning, waarbij tevens zij die ons zijn
ontvallen kunnen worden herdacht.

2.

Vaststellen agenda.
Voorzitter deelt mee dat er bij de secretaris geen extra-agendapunten zijn ingebracht.
Voorzitter 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.
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Voorzitter deelt de vergadering mee dat er in het gehele gebouw een rookverbod geldt.
Er is bericht van verhindering is ontvangen van: R. Herben en J. Liekens .
Voorzitter 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 92 e AV. Ook liggen daar de ontvangen
antwoorden op vragen van de afdeling aan het AB.
Voorzitter vraagt hen die de presentielijst nog niet hebben getekend, dit alsnog in de pauze te doen.
Voorzitter meldt dat het bestuur tijdens het Informeel Voorzitters Overleg (IVO) heeft gesproken met het DB en
dat de volgende punten hieruit voortgekomen zijn:

a) Arbeidsvoorwaardeninzet 2013 e.v. wordt informeel gesproken met de andere centrales.
De HDP roept dat hij geen geld meer heeft, maar pas aan het eind van het jaar kan zien of er onder uitputting is geweest.
Alle bonden zijn het er over eens dat het ditmaal tot een salarisverhoging moet leiden. De HDP wil eerst weten hoeveel
er over is.

b) AOW-gat gaat de VBM samen met andere bonden en centrales in hoger beroep.
Nog niet alle bonden zitten op één lijn. FNV gaat misschien niet mee.
Mw. de Werker legt uit wat de on- en mogelijkheden voor de bonden zijn.
Vraag in ieder geval een besluit aan bij de pensioenverstrekker of SVB zodat je binnen 6 weken in bezwaar kan gaan.
Dhr. Veuring legt zijn probleem uit en krijgt antwoord hoe het pensioen en AOW in elkaar steekt en wat de invloed dit
op de UGM heeft. Dhr. Tuin heeft toch nog wat vragen over de inbouw van de AOW in het pensioen en de werking van
het franchise hierop. De militair en de burger krijgen bij het bereiken van de 65 jaar geen AOW maar wel hun pensioen
en zitten dus met een gat. Er is in wezen een verlies van 20% AOW. Het advies is om hierover contact op te nemen met
de afdeling IBB in Den Haag. De burger kan verzoeken om zijn pensioen eerder of later te laten ingaan. Het lage
belastingtarief gaat pas in bij de AOW leeftijd. Dhr. Tuin krijgt hier in het winkelcentrum lopend veel vragen over en
krijgt het niet bij de mensen goed uitgelegd. Hier moet in de Trivizier eens een goed artikel over geschreven worden.
Geadviseerd wordt om op individuele basis hierover met Den Haag te bellen.
Witteveen I en II hebben vanaf 1-1-2015 ook nog hun negatieve invloed op dit alles.

c)

Gildesystematiek (titels meester en gezel) is bij het AB onder de aandacht gebracht. De KL is hier al
mee bezig. Het past in het certificeren van bekwaamheden.

d) Er komt een renovatie aan van het VBM-gebouw in Den Haag. Dit gaat samen ongeveer 650.000
euro kosten. Aangezien e.e.a. de 10% norm gaat overschrijden zal er toestemming gevraagd worden
aan de AV.
De afdeling verwacht dat hier nog een brief over komt of dat er een BAV gehouden gaat worden. Mw. de Werker
antwoord dat het zelfs nog naar de Najaars AV getild zou kunnen worden, omdat ze nog niet alle offerteaanbieders
binnen heeft. Vorig jaar zijn de offertes al aangevraagd, maar er hebben er een aantal afgehaakt om diverse redenen. We
zitten nu in een ongeïsoleerd gebouw en verliezen heel veel warmte en dat moet door dubbelglas aan te brengen
verminderd te worden. De afdeling heeft tijdens bezoeken aan Den Haag gemerkt dat er nu ook achterstallig onderhoud
wordt aangepakt.

e)

Afgesproken met Jean Debie (VzAB) dat ons DB als petit comité 1 x per kwartaal een gesprek heeft
met hem op informele basis.

Andere afdelingen doen dat incidenteel via telefoon of mail, maar voorzitter wil liever structureel zaken het Helderse
betreffende regelmatig bespreken. Ook al is er regelmatig telefonisch contact met de algemeen voorzitter en andere
leden van het DB.

f)

Het secundaire werkgeverschap van Cdt’n en Hoofden van Dienst is gerealiseerd in een nota,
waarbij zij vanaf nu volledig juridisch verantwoordelijk zijn.

Dhr. van der Pol legt uit dat de afdeling dit op verschillende dekken in de organisatie van de VBM heeft neergelegd en
ook in de organisatie van CZSK heeft geventileerd uit hoofde van zijn functie binnen CZSK.
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Doordat de Algemeen Voorzitter dit aangekaart heeft in het Haagse is nu eindelijk voor de CZSK de zaak geregeld.
Voor de andere krijgsmachtdelen is dit nog niet in een nota vastgelegd. Bij CZSK zijn nu alle HDE'en verantwoordelijk
gesteld voor hun eigen organisatie en kunnen de MC'en nu hun HDE wijzen op zijn verantwoordelijkheid.

g) Het bestuur is voornemens een voorlichting- en informatiebijeenkomst over ARBO te organiseren
in Den Helder voor de medezeggenschap.
Het afdelingsbestuur wil hiermee de contacten met de MC proberen te vergroten, zodat we een beter beeld krijgen van
wat er op de werkvloer speelt. Wij willen dat in samenwerking met Peter Wulms en COZ R. Herben op gaan zetten.
Ook moet er contact opgenomen worden met generaal Verkerk. De VBM houdt op 19 november de landelijke
medezeggenschapsdag en gaat daar over de BMD die nu geëvalueerd gaat worden.
Vanuit de vergadering zijn er verder geen aanvullingen op de mededelingen.
Voorzitter 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. Voorstel afdeling Valkenburg; voorstellen presenteren te kiezen leden AB.
2. Verklaring Financiële Advies Commissie.
3. Uitnodiging van CZSK voor de kranslegging op 4 mei.
4. Uitnodiging bijwonen taptoe in Den Helder op 25 april.
5. Stukken betreffende de 92e AV op 16 mei.
6. Antwoord Algemeen Voorzitter op brief afdeling Den Helder.
Secretaris deelt mee dat er is uitgegaan;
a.
brief namens de afdeling Den Helder aan Algemeen Voorzitter.
b.
Convocatie vergadering afdeling Den Helder.
c.
Toezending stukken voor de afdelingsvergadering aan bij de secretaris bekende leden.
d.
Convocatie vergadering aangeboden aan de media, kranten zowel internetsites.
e.
Bevestiging kranslegging en opgave personen.

4.

Vaststellen verslag afdelingsvergadering d.d. 18 februari 2014.
Voorzitter vraagt de vergadering om redactionele op- of aanmerkingen schriftelijk te doen toekomen aan de
secretaris, Dhr. W.J. Sanders.
Voorzitter neemt het verslag inhoudelijk per pagina door.
Vanuit de vergadering zijn er geen inhoudelijke op- of aanmerkingen.
Het verslag wordt onder dankzegging aan de opsteller, de secretaris, de heer W.J. Sanders, vastgesteld.
Behandeling van de actiepunten.
Actiepunt 13.004 Brainstormsessie afdelingen.
De nieuwe bijgewerkte lijst met contactpersonen en MC leden zal met Geert Klinkhamer en Koos van IJzendoorn
doorgenomen worden. Gekeken wordt naar mogelijke contacten op de werkvloer.
AFDOEN.
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.
AFDOEN.
Actiepunt 13.006. AOW gat en ABP pensioen.
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Het afdelingsbestuur heeft in Den Haag aangekaart dat de afdelingen op tijd gehoord willen worden over mogelijke
oplossingen door defensie voorgesteld.
Actiepunt 13.009. 1x per jaar een AV vergadering houden.
Het afdelingsbestuur heeft hierover op het IVO gesproken en zal met een voorstel gaan komen.
Het afdelingsbestuur is hier mee bezig om zaken uit te zoeken.
Actiepunt 13.016. Verzekeringspakket AON.
Deze is in Trivizier verschenen en leden hebben hier uitgebreid over kunnen lezen.
AFDOEN
Actiepunt 13.017. Commentaar FAC en dhr. Spijker op het voorstel Den Helder.
De antwoordbrief van de algemeen voorzitter is ontvangen en ligt ter inzage bij de secretaris en kan worden
afgedaan. De behandeling is niet in de agenda opgenomen, maar kan als daar behoefte aan is bij agendapunt 9
behandeld worden.
AFDOEN
Actiepunt 13.018. Stoppen dhr. Piersma als voorzitter.
In de vergadering van 18-02-2014 is dhr. Klinkhamer als voorzitter gekozen.
AFDOEN
Actiepunt 14.01. Contributie betalingsproblemen leden VBM.
Wij hebben dit besproken met de Algemeen Voorzitter en bij de Genie komen er ook leden in de financiële
problemen zonder dat zij in de schuldsanering zitten. Dhr. van Rooijen wil graag even een paar fouten in de
verslaglegging 91e AV vermelden waarbij hij en niet dhr. Piersma over een paar zaken gesproken heeft. Dit zal aan
de orde komen bij de behandeling van de stukken. Ook heeft hij in artikel 30 lid 3 van de Statuten een mogelijkheid
gelezen om de problemen van enkele leden op te kunnen lossen. Er kan geen algemene regeling gemaakt gaan
worden, maar het AB is genegen om op individuele basis maatwerk te gaan leveren aan die leden die buiten hun
schuld in de problemen zijn geraakt. Artikel 30 - lid 3 van de Statuten geeft hierbij de mogelijkheden en dhr. van
Rooijen vindt dat de mensen die om deze redenen hun lidmaatschap hebben moeten opzeggen, weer lid moeten
kunnen worden.
Mw. de Werker geeft aan dat deze problemen wel meer voorkomen en zij door de vereniging worden geholpen.
Na afloop van de vergadering wil zij graag de gegevens ontvangen om hier werk van te kunnen maken.
AFDOEN

5.

(Her)verkiezing leden afdelingsbestuur.
Herverkiezing leden afdelingsbestuur. Aftredend en herkiesbaar dhr. Martin Huijsman, Roberto van der Pol en
Dennis Warnars. Voorzitter vraagt de vergadering of dit bij acclamatie kan of wilt u dit via stembriefjes. Bij het
bestuur hebben zich geen andere kandidaten gemeld. Voorzitter vraagt of er in de vergadering nog mensen zijn die
zich kandidaat voor een bestuursfunctie willen stellen. Vanuit de vergadering zijn er geen kandidaten.
De vergadering gaat bij acclamatie over tot het herkiezen van de aftredende bestuursleden.
Dhr. Huijsman is om medische redenen verhinderd, maar zal z.s.m. op de hoogte worden gebracht van zijn
herverkiezing. De overige kandidaten bedanken de vergadering voor het in hun gestelde vertrouwen.
Voorzitter schorst de vergadering voor een korte pauze, zodat de leden de stukken even kunnen doorlezen.
Voorzitter heropent de vergadering.

6.

Behandeling AV stukken
Voorzitter wil eerst even naar het voorstel van de afdeling Valkenburg. Deze is kort geleden ontvangen en is
ingebracht op het moment dat er al enkele afdelingen hun AV vergadering al hebben gehad.
Voorzitter geef aan dat het afdelingsbestuur geen preadvies wil geven en dat de afdeling zich hierover mag
uitspreken. Mw. de Werker geeft aan dat het stuk tekstueel nog wel kan veranderen, omdat het nog prematuur is,
maar de strekking blijft hetzelfde.
Er zijn stemmen die pleiten voor een voorstelling van beide groepen (nieuwe kandidaten en zij die herkiesbaar zijn)
tijdens de AV. Maar dan is er het probleem dat de afdeling in haar vergadering naar de AV hier geen oordeel over
kan vellen, dus geen juiste info heeft gekregen. Dhr. Tuin geeft aan dat het van hem niet hoeft omdat hij denkt in de
afgelopen jaren genoeg heeft kunnen zien wat de te herkiezen leden hebben betekend voor de VBM. Anderen geven
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aan dat het nu juist niet het geval is. Wat was het vergaderbezoek en de inbreng van de persoon? Bij het merendeel
van de leden is dat niet bekend. Dus is vooraf presentatie van beide categorieën noodzakelijk. Vanuit de vergadering
komt de vraag of er nog zoiets is als een functioneringsgesprek? Secretaris/penningmeester antwoordt bevestigend.
De meerderheid van de vergadering is voor het voorstel. Je moet een keuze kunnen maken tussen alle te kiezen
kandidaten. Dhr. Tuin blijft tegen en wil dit genoteerd hebben.
Voorzitter gaat de stukken van de AV pagina voor pagina door.
Pagina 1 Agenda, deze is ongewijzigd.
Voorzitter geeft het woord aan de secretaris/penningmeester.
Blz. 11 en 12 ; dhr. van Rooijen heeft en blijft zich ergeren aan de opmerkingen van dhr. Spijker, gedaan tijdens
de 91e AV. Vooral de opmerkingen “Hoe naïef en simpel moet je zijn, om te denken dat het als een goede geste
door onze leden zal worden beschouwd, indien men de contributie-indexering voor 2014 eenmalig zal bevriezen, als
een soort tegemoetkoming, voor de geplande nadelige financiële maatregelen.”, heeft hem gekrenkt. Hij wil hier op

de AV, als hij mee mag als afgevaardigde, zeker op terug komen. Dat het voorstel van Den Helder is afgeschoten dat
kan hij aanvaarden, maar de wijze waarop dhr. Spijker gemeend heeft te moeten spreken doet hem pijn.
Op blz. 12 zal het woordje beschouwing vervangen worden door bijdrage. Dhr. Spijker heeft geen beschouwing
gehouden. De voorzitters van Rotterdam, Apeldoorn en Den Helder hebben een beschouwing uitgesproken.
Blz. 14 ; de vragen in de beschouwing van de afdeling Den Helder gesteld bij punten 2 en 3 zullen nog beantwoord
worden zoals was afgesproken tijdens het IVO. Alle vragen uit de 91e vergadering zullen hieruit gehaald worden en
nog beantwoord worden voor de volgende AV.
Blz. 19 ; agendapunt 12 Rondvraag; laatste alinea, in plaats van dhr. Piersma, heeft dhr. van Rooijen het onderwerp
niet kunnen betalen van de VBM-contributie aangekaart.
Blz. 21 ; secretaris/penningmeester geeft aan dat op het IVO is afgesproken dat er z.s.m. een lijstje komt met de
beantwoording van de actiepunten van de AV.
Blz. 20 ; dhr. van Rooijen vindt het woordje streven bij de Patriotmissie te vrijblijvend en heeft hier het antwoord
van de Algemeen voorzitter als duidelijker ervaren, de afspraken met defensie liggen keihard vast.
Secretaris/penningmeester neemt het mee naar het AB.
Blz. 28. ; dhr. Veuger heeft nog enige vragen voor de secretaris/penningmeester over de afdracht en opbouw van
pensioenen. Deze worden door de secretaris/penningmeester beantwoord.
Blz. 35 ; dhr. Winkel wil graag weten of er ook een plafond is aan de hoogte voor het structuurfonds. Deze is dit jaar
weer verhoogd met € 75.000, daar kun je toch niet jaren mee door gaan?
Secretaris/penningmeester antwoordt dat dit nog niet het geval is, maar dat deze gebruikt wordt voor het
bekostigen van o.a. te voeren acties. Maar zij zal deze suggestie bespreken in het AB.
De afdeling heeft wel enige kritiek op de vermelding van de reservering voor het onderhoud. De afdeling begrijpt dat
deze nodig is, maar het had ook anders gebracht kunnen worden. Ook het gelijk opnemen in de baten/lasten had
anders gekund.
Eigenlijk hadden we een groter overschot dan nu vermeld. Nu is een flink deel gelijk opgenomen in te verwachten
uitgaven.
Er is desondanks groot respect voor het werk van de secretaris/penningmeester.
Vragen over de aflossingsverplichtingen worden afdoende verklaard, deze waren niet zo duidelijk te herkennen.
Er is afgelost en tegelijk zijn de contracten veranderd waardoor de verplichting lager is geworden.
Blz. 44 ; dhr. Knol is blij dat de telefoonkosten door een gewijzigd contract goedkoper uitvallen.
Minder blij is hij met de voorzieningen t.b.v. leden. Hij is van mening dat meer dan 30% van de leden vergeten
wordt.
Over het besluit dat er voorzieningen getroffen zijn voor alleen de actieve leden en niet voor postactieve leden
betreurt hij, er is hierover geen inspraak geweest op een AV.

5 van 9
Verslag afdelingsvergadering VBM Den Helder dd. 08/04/2014 Versie 1

De voorzitter vraagt nog enige opheldering over het beëindigen van de verzekeringskortingen bij de FBTO. We
hebben enige tijd naast de FBTO ook nog de DFD gehad. Univé verzekeringen kunnen nog via de Marinebedrijven
met korting afgesloten worden.
De afdeling is teleurgesteld dat de FBTO zijn contract met de VBM heeft opgezegd en er nu geen kortingen meer
worden gegeven. Er is nu speciaal voor de groep boven de 70 jaar een nadeel. De meeste verzekeringen geven deze
groep geen kortingen meer.
Secretaris/penningmeester geeft aan dat er voor die groep een speciale regeling is met AON en dat de mensen in
Den Haag een formulier hierover kunnen krijgen, de afdeling betreurt het dat dit niet duidelijk gecommuniceerd is en
wordt.
Blz. 46 ; Het advies van de FAC over versnelde aflossing van de hypotheek wordt opgevolgd. Ook wordt de hoogte
van een eventuele boete op totale aflossing opgevraagd.
Verder zijn er geen op of aanmerkingen meer.
Verkiezing van afvaardiging naar 92e AV.
In totaal mag de afdeling met 8 afgevaardigden aanwezig zijn op de AV.
Vanuit het bestuur hebben zich dhr. Klinkhamer, Sanders en van der Pol gemeld.
Voorzitter 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. Er mogen er nog 5 mee.
Vanuit de vergadering melden zich dhr. IJzendoorn, Hemelrijk, Hummel en van Rooijen. De afdeling zal met 7
afgevaardigden aanwezig zijn.
Aktie;Secretaris zal zorgen voor aanmelding in Den Haag, deze kan gelijk mee genomen worden door de
secretaris/penningmeester mw. de Werker.
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.
7.

8.

Nieuws vanuit het overleg.
Arbeidsvoorwaardenonderhandelingen, outsourcing en reorganisaties komen ter sprake.

9.

Wat verder ter tafel komt.
Dhr. IJzendoorn verteld dat er op de site nu stukken over de accommodatie van Erfprins staan, hij is daar met de
secretaris van de afdeling dhr. Sanders geweest en heeft met personeel gesproken en vele klachten vernomen. Deze
zijn doorgespeeld naar Jef Stassen. Tijdens zijn bezoek aan de kazerne vanmorgen hoorde hij dat er mensen onder
valse voorwendsels een inspectie door de gebouwen hebben gemaakt. Mw. de Werker geeft aan dat het geen VBM
mensen zijn geweest, wij melden altijd wat wij komen doen en waarom. Als er klachten over werving op de kamers
komen, blijken dat niet onze ledenwervers te zijn.
Dhr. van Rooijen merkt op de brief van de algemeen voorzitter gelezen te hebben en het antwoord stelt hem teleur.
Hij vindt het een zwakke brief.

10. Rondvraag.
Dhr. van Rooijen; Hij kaart een min ervaring van een asbestkanker patiënt met de VBM aan. Deze was via de
belastingservice doorgestuurd naar Den Haag. Daar werd hem het nummer van het asbest instituut gegeven en moest
zich daar maar mee in verbinding stellen. Zo gaan we niet met onze leden om, deze meneer had een
levensverwachting van 4 maanden meegekregen. De zaak is in Den Haag opgepakt en er kon niet achterhaald
worden wie dit afgehandeld had, maar het zal niet meer gebeuren dat wij zo met dit soort gevallen omgaan. Er zijn
excuses aangeboden en de zaak van deze meneer is nu in behandeling samen met het asbest instituut.
Dhr. Knol; maakt zich zorgen over het pensioen, mw. Kleinsma wil de indexatie afschaffen voor de
gepensioneerden. De afspraken dat dit altijd waardevast zou blijven worden met voeten getreden. Hij is hier
faliekant tegen. Hij hoopt dat onze vertegenwoordigers in het pensioenfonds hier stelling tegen nemen. Het ABP is
hier ook niet gelukkig mee maar de politiek gaat hier gewoon mee door. In het Haagse zijn hier nog geen meningen
over gehoord, maar de afdeling geeft mw. de Werker mee dat de afdeling Den Helder hier tegen is.
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Dhr. Beijer; vertelt over zijn ervaring met de enorme werkdruk bij het ODC en het tekort aan personeel. Inhuur
krachten kunnen niet begeleidt worden door gebrek aan personeel. Hij heeft de indruk dat de medezeggenschap hier
onvoldoende aan doet, maar weet niet of deze wel goed op de hoogte is. Het aanwezige MC-lid geeft aan deze
problemen te kennen en het ook bij de directie bekend is. De VBM wil hier wel in bemiddelen en steun geven als het
personeel dat wil. Hij wordt gewezen op de mogelijkheden die hij heeft om dit rechtstreeks aan te kaarten in het
computer systeem. Morgenochtend komt er iemand naar hem om te laten zien hoe dit moet.
Er zijn mensen die nu ziek thuis zijn vanwege de enorme werkdruk en de gevolgen daarvan.
De MC vraagt al jaren om een werklast onderzoek.
Personeel moet druk blijven uitoefenen naar de MC en ook de Bedrijfsarts kan hier wat in betekenen.
Voorzitter vraagt om dan ook de afdeling in te lichten en op de hoogte te houden van de actie die Jef Stassen of
Louis Schipper nemen.

11. Sluiting.
De Voorzitter bedankt eenieder voor zijn aanwezigheid en inbreng.
De volgende vergadering zal op 3 juni zijn.
De Voorzitter sluit de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor een drankje.

G. Klinkhamer
Voorzitter

W.J. Sanders
Secretaris
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ACTIEPUNTENLIJST.
ACTIEPUNT
ACTIENEMER
13.004

afdelingsbestuur
secretaris

13.005

afdelingsbestuur

AB

13.006

Secretaris en
dhr.
Klinkhamer.

13009
secretaris

secretaris

Afdeling.

13.016

13.017

secretaris

Afd.bestuur

OMSCHRIJVING
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.
Nieuwe lijst gekregen van COZ en onderzocht naar
mogelijke contacten op de werkvloer.
AFDOEN.

START
DATUM
23-02-13

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.
Vragen op papier zetten.
Bestuur zal dit aankaarten tijdens IVO.
Aangekaart dat de afdeling op tijd gehoord wil worden
over mogelijke oplossingen.
Loopt nog.

16-04-13

Afdeling zal met een voorstel komen tijdens de najaarsAV.
Loopt nog.
Verzekeringstekst opvragen bij secr./penningmeester
Mail ontvangen en verwerkt in het definitieve verslag van
7 november. Nieuwe voorwaarden waren nog niet
bekend.
Secretaris wordt verzocht te informeren naar de
voordelen voor de leden en dat te communiceren
via de Trivizier, omdat onze oudere leden niet
allemaal het internet kunnen bekijken.
Heeft uitgebreid in Trivizier gestaan.
AFDOEN
Commentaar FAC en dhr. D.Spijker op voorstel Den
Helder.
Het afdelingsbestuur zal een brief opstellen waarbij zij
haar ongenoegen uit op de gang van zaken tijdens de
AV. Het riekt naar stemmingmakerij om het voorstel van

08-04-14

18-02-14

Veranderingen en verbeterpunten in communicatie.
Enquête mogelijkheden bespreken.
AB gaat PVA maken en aan afdelingen bekent stellen.
AB komt met actieplan.
Afdeling concentreert zich op het leggen van contacten
met de werkvloer.
AFDOEN.

1x per jaar een AV houden.
Andere voorzitters polsen over het houden van AV 1x
per jaar.
Nog geen duidelijk beeld hoe anderen hierover denken.
Afdelingsbestuur beraad zich over te nemen stappen.
Mail opstellen en versturen.

EINDE

08-04-14

12-12-13
18-02-14
08-04-14

18-06-13
07-11-13
12-12-13
28-02-14
08-04-14

12-12-13
26-12-13

08-04-2014

18-02-14

08-04-14
12-12-13
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08-04-14

Vz. en secr.

13018

Afdeling.

2014
14_01
Secretaris
Mw. de
Werker

de afdeling Den Helder af te kraken in woord en
geschrift.
Brief naar Algemeen Voorzitter J.Debie opstellen
Antwoord van Algemeen voorzitter ontvangen en
verstrekt op vergadering.
AFDOEN
Nieuwe voorzitter afdeling Den Helder.
Vergadering kiest dhr. Geert Klinkhamer als nieuwe
voorzitter.
AFDOEN
Contributie betalingsprobleem leden.
Informeren wat het AB hieraan denkt te doen.
Secretaris/penningmeester neemt dit mee naar het AB.
Artikel 30-lid 3 van de Statuten geeft de mogelijkheid
hier iets aan te doen.
Loopt nog

08-04-14

08-04-2014
18-02-14

18-02-14
08-04-14
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