VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING
DEN HELDER
Datum: 13 november 2014.
Plaats: vergaderzaal kantoor VBM te Den Helder.
Bestuur: G. Klinkhamer. (voorzitter)
W.J. Sanders. (secretaris)
M. Huijsman.
D. Warnars.
R. van der Pol (ziek)
Aanwezig: 13 leden.

Aanvang: 20.00 uur.

Agenda

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

Opening.
Vaststellen agenda.
Mededelingen en postbehandeling in/uit.
Vaststellen verslag laatst gehouden afdelingsvergadering ( 03-06-2014).
Behandeling AV stukken 93e AV d.d. 28-11-2014.
Voorlichting Onderhandelingsresultaat ABP-pensioenregeling 2015.
Wat verder ter tafel komt.
Rondvraag.
Sluiting.

Opening.
Voorzitter opent de vergadering en heet de algemeen voorzitter van het DB dhr. Jean Debie hartelijk welkom.
Ook het AB-lid dhr. Richard Herben wordt hartelijk welkom geheten.
Voorzitter vraagt de vergadering om een ogenblik stilte ter overweging en bezinning, waarbij tevens zij die ons zijn
ontvallen kunnen worden herdacht.
Voorzitter vertelt dat Jean deze maand al 31x op radio en tv is verschenen, dus om in sinterklaastermen te spreken
“wie kent hem niet”; Richard Herben is onze held, die een man afgelopen maand uit zijn auto heeft gered die het
water was ingereden. Applaus voor beide heren.

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.
Voorzitter heeft van dhr. R.Frinks het verzoek gehad om zijn probleem met het pensioen/AOW gat van hem en zijn
vrouw te mogen uitleggen. Dit zal bij agendapunt 7, ter sprake komen.
De verkiezing leden Algemeen Bestuur maakt deel uit van de stukken 93e AV.
Vanuit de vergadering komen er geen verdere aanvullende agendapunten.
De agenda wordt vastgesteld.
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3.

Mededelingen en postbehandeling.
Voorzitter deelt de vergadering mee dat er in het gehele gebouw een rookverbod geldt.
Er is bericht van verhindering is ontvangen van de heren: Hummel, de Hoog, Piersma, Goedee, van der Pol,
Knol, van Trier 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 93e AV. Ook zijn er enkele kopieën
van de stukken voor de 93e AV beschikbaar, helaas een beetje verfomfaaid doordat de printer problemen geeft.
Voorzitter vraagt hen die de presentielijst nog niet hebben getekend, dit alsnog in de pauze te doen.
Voorzitter meldt dat ;
– op 26 augustus de Vz. en secr. een gesprek hebben gehad met de Directeur Personeel CZSK SBN Hulsker, over
de door de afdeling georganiseerde Voorlichtingsochtend op 10 september.
– hijzelf namens de VBM aanwezig is geweest op ZMS Karel Doorman in Rotterdam ter uitreiking van
herinneringsmedailles Piraterij-missie van het personeel van de ZMS de Zeven Provinciën.
– 10 september heeft de afdeling een Informatie/discussiedag in de Witte Raaf gehouden voor alle in de regio
zittende MC leden. Deze is succesvol verlopen.
– op 12 september het afdelingsbestuur en een aantal leden, deel hebben genomen aan de actie in Den Haag rond
het vertrouwen in de minister van defensie en de aanzet tot arbeidsvoorwaardelijke onderhandelingen. Vz. vond het
een goed georganiseerde bijeenkomst.
– Vz. heeft ter kennisneming het jaarverslag van het MSF ontvangen, dit zal binnen het afdelingsbestuur gaan
rouleren zodat een ieder kan zien wat er afgelopen jaar aan ondersteuning aan onze leden is verricht.
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. Uitnodiging kranslegging Stichting 15 augustus.
2. AB verslagen van de secretaris/penningmeester.
3. briefwisseling DP SBN Hulsker.
4. Brief aan Min Def namens de bonden over ontbreken arbeidsvoorwaarden onderhandelingen.
5. posters voor de MC dag op 10 september. (Dank aan de hulp van José Jansen daarbij).
6. diverse mails over de MC dag met de betrokken MC 'en.
7. Actualisatie gegevens afdeling Den Helder in gemeente gids.
8. Acties VBM/BBTV en AFMP op 12 september.
9. Voorstel isoleren pand Den Haag. (Tijdens BAV aangenomen).
10. Concept jaarplanning najaars AV. (Daarom nu deze donderdag i.p.v. dinsdag).
11. Jaarplanning 2015 VBM.
12. Inzetbrief Defensie.
13. Voorstel vertrouwenscommissie.
14. Voorstel begeleidingscommissie.
15. Voorstel beleidsplan.
16. Opgave kandidaat afvaardiging van dhr. van Rooijen.
17. Opgave kandidaten afvaardiging bestuursleden Klinkhamer, Sanders, Warnars en Huijsman.
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Secretaris deelt mee dat er is uitgegaan;
a. mailverkeer met de DPCZSK.
b. mail aan MC'en met uitnodigingen en bijlages over de 10e september.
c. Brief Stichting 15 augustus, over kransleggers.
d. Mailverkeer deelnemende MC 'en.
e. Uitnodigingen IVO en TVO.

4.

Vaststellen verslag afdelingsvergadering d.d. 03-06-2014.
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.
Blz. 3 ; Dhr. van Rooijen vindt de gang van zaken tijdens de BAV een beetje vreemd, als we met z'n allen goed
vinden dat er € 300.000 aan de pot onderhoud toegevoegd wordt hoeft het AB geen BAV te houden maar kan dat
gewoon gebruiken om het nodige te doen. Hij vindt het een prima gebaar van de secretaris/penningmeester dat deze
het isoleren van het pand in Den Haag toch middels een BAV wilde behandelen. Maar het had volgens hem niet
gehoeven.
Vanuit de vergadering zijn er verder geen inhoudelijke op- of aanmerkingen .
Het verslag wordt onder dankzegging aan de opsteller, de secretaris, de heer W.J. Sanders, vastgesteld.
Behandeling van de actiepunten.
Actiepunt 13.006. AOW gat en ABP pensioen.
Al deze zaken lopen nog en Vz. wijst nadrukkelijk op de publicaties door de VBM gedaan op de website en
Trivizier en nieuwsbrieven. De Commissie voor de rechten van de mens zal 27 november met een uitspraak komen
over de positie van de AOW-gerechtigden inzake leeftijdsdiscriminatie en daaruit volgend AOW-gat.
Het gebeuren rondom het pensioen en AOW staat op de agenda en de Algemeen voorzitter zal daar vast het e.e.a.
over kunnen zeggen.
Wordt vervolgd.
Actiepunt 13.009. 1x per jaar een AV vergadering houden.
In tegenstelling tot hetgeen door het afdelingsbestuur was voorgesteld om met een voorstel te komen voor 1x per jaar
een AV, hebben wij besloten om dit niet te doen. Bij nader onderzoek is gebleken dat er geen draagvlak is bij andere
afdelingen. De voorjaarsvergadering was dusdanig positief ervaren dat het afdelingsbestuur meent dat het onder deze
norm een verarming zou betekenen voor het algemeen bestuur inzake het contact met de afdelingen. Mocht op een of
andere manier in de toekomst blijken dat er naar ons gevoel te weinig of onvoldoende toegevoegde waarde ontstaat,
wij terug zullen komen op ons eerder aangekondigde te ontwerpen voorstel.
Vz. beschouwd dit punt nu als afgedaan.
Actiepunt 14_01. Contributiebetalingsproblemen.
Dhr. van Rooijen wil graag nog iets weten over het afgedane actiepunt 14_01.
Dit ging over contributie betalingsproblemen bij leden.
Jean Debie; In het AB is hierover gesproken en de VBM blijft erbij dat er geen vrijstelling gegeven wordt van
betaling van de contributie. Men kan bij financiële problemen terecht bij het MSF en dat blijft de lijn.
Actiepunt 14_02. Organiseren van een Informatie/discussiedag voor MC's.
Het afdelingsbestuur kan stellen dat dit kan worden afgedaan en dat het heel succesvol is geweest. Voor de toekomst
voor herhaling vatbaar. Van de 112 MC leden waren er 83 aanwezig op deze dag. Vanuit Den Haag was onze
Algemeen voorzitter Jean Debie, Louis Schipper en Peter Wulms (TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid )
aanwezig.

5.

Behandeling 93e AV stukken
Voorzitter gaat de stukken van de AV pagina voor pagina door.
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Pagina 2, Agenda, deze is ongewijzigd.
Pagina 3, Reglement van orde.
Pagina 4, stemmenverdeling.
De afdeling is t.o.v. 2013 met een kleine 5% verminderd.
Secretaris heeft uitgerekend dat landelijk de VBM 5% is gekrompen.
Hetzelfde beeld geeft ook de afdeling.
Onze ledenwervers doen hun best en weten toch weer nieuwe leden aan te werven, ook onze vaste post (Rob
Piersma) weet nog altijd nieuwe leden te werven.
Blz. 12, alinea over de toezegging van de secretaris/penningmeester om in het AB te spreken over een plafond in het
structuurfonds, hebben we nog niets gehoord en Vz. zal dit in TVO aan de orde brengen.
Blz. 13, bij de vragen van dhr. Neefs over de vervroegde aflossing van de hypotheek, heeft de Financiële Advies
Commissie (FAC) in zijn bevindingen een aanbeveling gedaan (zie de bijgevoegde stukken).
Actie; Secretaris mist hier een actiepunt 6. t.w. de versnelde aflossing van de hypotheek.
Blz. 21, dhr. van Rooijen heeft e.e.a. kritisch gevolgd en verbaasde zich over het gepasseerde. Volgens hem had dit
allemaal eenvoudiger gekund, maar is tevreden met de uitkomst.
Blz.23, dhr. Van Rooijen vraagt wat dhr. Klinkhamer bedoelt met “Wij vragen de regering in Den Haag, inclusief
ons Algemeen Bestuur om open, eerlijk en reëel overleg.”
Vz. bedoelt dit als een sneer naar de afdeling Den Haag, omdat deze afdeling in de nacht voor het IVO met een
voorstel kwam, waardoor er geen overleg met andere afdelingsbestuursleden meer mogelijk was.
Dhr. van Rooijen is tevreden met dit antwoord.
Blz. 24, dhr. van Rooijen verbaasd zich over het ontbreken van informatie over het indienen van een voorstel.
Hij kan hierover in Statuten of HHR niets over vinden. Wanneer is en voorstel een voorstel. Er ontstaat hier een
levendige discussie over. Het voorstel van orde is hierin niet genoeg. De vragen die hierover zijn gerezen zal de Vz.
meenemen naar het TVO.
Agendapunt 7. Beleidsplan.
Het beleidsplan wordt behandeld en verduidelijkt.
Dhr. van Rooijen heeft toch wat moeite met sommige passages. Secretaris stelt dhr. van Rooijen voor om dan ook
in de klankbordgroep te participeren.
Er vindt een levendige discussie over de inhoud van het beleidsplan plaats, waarbij de algemeen voorzitter e.e.a.
naar tevredenheid uitlegt. Het blijkt volgens dhr. Pot dat er bij defensie nog mensen in schaal 1 zitten, dit zou niet
meer kunnen omdat 3 de laagste schaal is. Jean Debie wil graag weten of deze persoon lid van ons is om hier iets
mee te gaan doen.
Agendapunt 8. Begroting 2015.
8b. Den Helder zal een beschouwing gaan houden.
Blz. 29 de begroting.
Volgens art. 11.2 van het HHR, wordt er in elke begroting een bedrag opgenomen om de financiële noden van
nagelaten betrekkingen te verlichten.
Dhr. van Rooijen kan hierover niets terugvinden in de begroting. Hij wil graag weten waar hij dit kan vinden.
Hij loopt hier tegenaan bij het invullen van de belastingpapieren voor leden.
Door het afschaffen van de UBO is dit nu niet meer inzichtelijk.
Volgens dhr. Winkel is dit in de periode van Ronald Boom wel gereserveerd geweest, maar door het niet gebruiken
hiervan verhuisd naar de pot algemene middelen en nu niet meer als zodanig herkenbaar.
Volgens de Algemeen Voorzitter Jean Debie is dit ook niet nodig en heeft de VBM voldoende middelen om dit
soort gevallen uit de exploitatie te kunnen betalen..
Blz. 34. agendapunt 9. Benoeming financiële adviescommissie (FAC).
De afdeling gaat akkoord met het voorgestelde. (er zijn ook geen andere kandidaten).
Agendapunt 10. Verkiezing leden algemeen bestuur.
De Vz. verzoekt de AB leden de zaal tijdelijk te verlaten.
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De herbenoeming van de de algemeen voorzitter Jean Debie is voor de afdeling een volstrekt logische en zij is
tevreden over zijn leiding van de vereniging.
De afvaardiging zal hier dan ook positief op reageren.
Voor de verkiezing van de 2 overige AB leden en waarbij er 3 kandidaten zijn, komt het afdelingsbestuur met en
preadvies.
Vz. legt uit waarom het afdelingsbestuur hiermede komt en aan wie zij de voorkeur geeft.
Vanuit de vergadering zijn hierover vragen.
De vergadering is van mening dat als door verkiezing van een kandidaat er een probleem in die afdeling ontstaat, wij
daar geen rekening mee moeten houden en ons stemgedrag daaraan niet moeten aanpassen.
Het gaat erom, of wij verwachten dat zij een verrijking van het AB kunnen zijn.
Het pre-advies wordt niet overgenomen.
Het aantal uit te brengen stemmen is nog even een bron van discussie maar de vergadering gaat akkoord met het
door de secretaris/penningmeester opgestelde voorbeeld.
Hierna worden de AB leden verzocht de vergadering weer bij te wonen.
Agendapunt 11. Benoeming leden van de vertrouwenscommissie.
Vergadering gaat akkoord met het gestelde in de brief 20142272.EO, hierin schuiven de plaatsvervangende leden
J. van der Laan, J.G. van Rooijen en S.J. van Twuijver door.
Den Helder komt niet met kandidaten voor plaatsvervangend lid.
Agendapunt 12. Benoeming leden van de begeleidingscommissie.
Vergadering gaat akkoord met het gestelde in brief 20142273.EO, hierin treedt dhr. J.A.M. Poorthuis af en dhr.
M.J.A. Huijsman treedt toe.
De commissie zal derhalve bestaan uit de heren H. Feijes, A.A. Hartman en M.J.A. Huijsman.
Agendapunt 13 en 14 zijn aan de voorzitter van de 93 e AV.
Verkiezing van afvaardiging naar 93 e AV.
In totaal mag de afdeling met 8 afgevaardigden aanwezig zijn op de AV.
Vanuit het bestuur hebben zich dhr. Klinkhamer, Sanders, Warnars en Huijsman gemeld.
Via de mail heeft zich dhr. van Rooijen aangemeld.
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 3 mee.
Vanuit de vergadering melden zich dhr. IJzendoorn en Hemelrijk. De afdeling zal dan met 7 afgevaardigden
aanwezig zijn.
Actie; Secretaris zal zorgen voor aanmelding in Den Haag, bij 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.
6.

Voorlichting Onderhandelingsresultaat ABP-pensioenregeling 2015
De algemeen voorzitter geeft openheid van zaken en de moeite die het gekost heeft om tot dit resultaat te komen.
De afdeling is blij dat de VBM druk op de ketel heeft gezet en dat het voor 2015 nu geregeld is. Alle militairen die
het betreft gaan een brief krijgen van het ABP (ruimte van partner gebruiken). Als je geen brief krijgt zit je niet in de
gevaren zone. Er zijn namelijk door de belastingdienst plafonds in het gezamenlijk inkomen gelegd, waardoor dit
nodig werd. De eindloonregeling voor de militairen staat onder grote druk (fiscale overschrijding van de regels) en
de bonden moeten voor 2016 nadenken hoe dit probleem opgelost moet worden.
De UKW wordt door het ministerie van Financiën beboet (52%), maar de bonden willen dit geld terug zien naar het
personeel. De UKW wordt betaald uit de lopende begroting en bedraagt ruim 6 miljoen.
Ook het personeelsbeleid komt ter sprake. De onderbezetting op alle vlakken geeft problemen.
Personeelsopbouw, bindingspremies, toelages, alles komt aan bod.

7. Wat verder ter tafel komt.
Probleem met het pensioen/AOW gat
Dhr. Frinks laat op de flip-over zien waar bij hem een groot probleem optreedt omdat zijn buitenlandse vrouw een
paar jaar jonger is en er een niet te begrijpen inpassing ontstaat met haar AOW toerekening.
Na een uitvoerige discussie, wordt e.e.a. nu ook voor de afdeling en de algemeen voorzitter duidelijk.
De handels- en zienswijze van zowel de belastingdienst als het ABP worden niet begrepen en zijn niet logisch.
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Hij zit met een gat van € 1000,= per maand, de toelage is slechts € 206,=.
Actie; De algemeen voorzitter zal dit mee nemen naar Den Haag en er achteraan gaan bij Jacques van Hulsen en
verzoekt dhr. Frinks hem van de nodige stukken te voorzien.
Er zijn geen verdere items die besproken moeten worden.

8.

Rondvraag.
Dhr. Frinks leest zijn aan de Minister gestuurde brief over het AOW-gat aan de vergadering voor, evenals het
ontvangen antwoord.
De algemeen voorzitter neemt beide in ontvangst om mee naar Den Haag te nemen.

9.

Sluiting
De Voorzitter bedankt eenieder voor zijn aanwezigheid en inbreng.
De volgende vergadering zal op 9 december 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.

AB/ IVO

13.009
secretaris

secretaris

Afdeling.

13.016

secretaris

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.
AFGEDAAN.

START
DATUM
23-02-13

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.
AFGEDAAN.

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.
De Commissie voor de rechten van de mens zal 27
november met een uitspraak komen over de positie van
de AOW-gerechtigden inzake leeftijdsdiscriminatie en
daaruit volgend AOW-gat.
Loopt nog.
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.

16-04-13

Afdeling zal met een voorstel komen tijdens de najaarsAV.
Het afdelingsbestuur had voorgesteld om met een
voorstel te komen voor 1x per jaar een AV, maar heeft
besloten om dit niet te doen. Bij nader onderzoek is
gebleken dat er geen draagvlak verkrijgbaar is bij andere
afdelingen. Ook heeft de laatste voorjaarsvergadering een
positief gevoel gegeven.
Afdoen.
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
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EINDE

08-04-14

12-12-13
18-02-14
08-04-14
13-11-14

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

13-11-14

12-12-13
26-12-13

18-02-14
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08-04-2014

13.017

Afd.bestuur

Vz. en secr.

13018

Afdeling.

2014
14_01
Secretaris
Mw. de
Werker

14_02
afdelingsbestuur

14_03

secretaris

14_04

Secretaris

14_05

Jean Debie /
Jacques van
Hulsen

de Trivizier, omdat onze oudere leden niet allemaal
het internet kunnen bekijken.
Heeft uitgebreid in Trivizier gestaan.
AFGEDAAN
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
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.
AFGEDAAN.
Nieuwe voorzitter afdeling Den Helder.
Vergadering kiest dhr. Geert Klinkhamer als nieuwe
voorzitter.
AFGEDAAN.
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.
In handen van het AB.
In het AB is hierover gesproken en de VBM blijft erbij
dat er geen vrijstelling gegeven wordt van betaling van
de contributie. Men kan bij financiële problemen terecht
bij het MSF en dat blijft de lijn.
AFDOEN.
Organiseren van een Informatie/discussiedag.
De uitnodigingen worden nu opgesteld en ook de
invulling van het ochtendprogramma wordt besproken
met betrokkenen.
Deze dag is succesvol verlopen en er waren 80 v/d 112
MC leden aanwezig. Het heeft geleidt tot goede
contacten binnen CZSK.
AFDOEN.
Versnelde aflossing hypotheek.
In de 92e AV is gesproken over het versneld aflossen van
de hypotheek. Dit zou een actiepunt moeten worden,
maar is vergeten te vermelden. Secretaris zal de
secretaris/penningmeester hiervan verwittigen.
Kan afgedaan worden.
Afvaardiging naar de 93e AV.
Aanmelden afvaardiging naar de 93e AV,tevens opgave
van de gasten en spelddragers die met de bus meekomen.
Kan afgedaan worden.
Probleem van dhr. R. Frinks.
Probleem met zienswijze belastingdienst en ABP bij
toekenning pensioen en AOW. Den Haag neemt actie.
Afdoen.

08-04-14
12-12-13

08-04-14

08-04-14

08-04-2014
18-02-14

18-02-14
08-04-14

03-06-14
13-11-14

03-06-14

13-11-14

13-11-14

13-11-14

13-11-14
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