VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING
DEN HELDER
Datum: 9 december 2014.
Plaats: vergaderzaal kantoor VBM te Den Helder.
Bestuur: G. Klinkhamer. (voorzitter)
W.J. Sanders. (secretaris)
M. Huijsman.
D. Warnars.
R. van der Pol.
Aanwezig: 12 leden.

Aanvang: 20.00 uur.

Agenda

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

Opening.
Vaststellen agenda.
Mededelingen en postbehandeling in/uit.
Vaststellen verslag laatst gehouden afdelingsvergadering ( 13-11-2014).
Terugkoppeling 93e AV.
Wat verder ter tafel komt.
Rondvraag.
Sluiting.

Opening.
Voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige leden 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.

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.
Voorzitter deelt de vergadering mee dat er in het gehele gebouw een rookverbod geldt.
Er is bericht van verhindering is ontvangen van de heren: De Hoog, Knol, Van Trier en J. Liekens .
Voorzitter deelt de vergadering mee dat het verslag van de afdelingsvergadering van 13 november bij de
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presentielijst op tafel ligt, tevens liggen daar stukken betreffende de pensioen en AOW problematiek.
Voorzitter vraagt hen die de presentielijst nog niet hebben getekend, dit alsnog in de pauze te doen.
Voorzitter meldt dat ;
– op 28 november het afdelingsbestuur m.u.v. R. van der Pol en een afvaardiging , aanwezig is geweest op de 93e
AV in de VGKAZ te Rotterdam. Daarover meer bij agendapunt 5.



op 20 januari 2015 zal er in de Dukdalf in Den Helder een bijeenkomst worden georganiseerd voor de
gepensioneerden, door ons bestuur en de Algemeen voorzitter Jean Debie. Tevens is hierbij onze
vertegenwoordiger in het ABP bestuur, dhr. Jac Kragt aanwezig. Zie hiervoor onze flyers. Voor mensen die nog met
pensioen gaan komt er later in het jaar een bijeenkomst.



Deze flyers zijn en worden overal in Den Helder en omgeving door ons verspreidt.
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. flyers voor de bijeenkomst op 20 januari.
2. De info lag op de tafel bij aanvang vergadering.
Secretaris deelt mee dat er is uitgegaan;
a. mailverkeer met de VBM Den Haag.
4.

Vaststellen verslag afdelingsvergadering d.d. 13-11-2014.
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 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 zou 27 november met een uitspraak komen
over de positie van de AOW-gerechtigden inzake leeftijdsdiscriminatie en daaruit volgend AOW-gat.
Deze is weer uitgesteld.
Wordt vervolgt.
Actiepunt 14_01. Contributie betalingsproblemen.
Ondanks dat dit punt is afgedaan wil dhr. van Rooijen opmerken dat in de toekomst gezien hier vaker tegenaan
gelopen gaat worden.

5.

Terugkoppeling 93e AV.
Voorzitter gaat aan de hand van de stukken van de 93e AV pagina voor pagina de vergadering door.
Vz. vindt het een zeer geslaagde vergadering.
Blz. 12, één na laatste alinea over de toezegging van de secretaris/penningmeester om in het AB te spreken over een
plafond in het structuurfonds, heeft het AB besloten hier nog geen plafond in aan te brengen. In 2015 zullen er
ongetwijfeld protestacties worden gevoerd en daar wordt geld voor gereserveerd.
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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, deze is geschied.

Agendapunt 8. Begroting 2015.
De begroting is goedgekeurd, waarbij de afdeling Den Haag optekende dat zij zich wenste te onthouden van een
uitspraak.
Op een vraag van zowel de AV, als de algemeen voorzitter om uitleg, zei de voorzitter van de afvaardiging afdeling
Den Haag dat hij dit hier nu niet wilde doen.
8b. Doorn, Den Helder en Rotterdam hebben een beschouwing gehouden.
Vz. verteld hoe e.e.a. heeft plaatsgevonden.
De inzet van de Karel Doorman wordt uitgebreid besproken.
Dhr. Van Rooijen verwijst nog even naar de reactie van dhr. Van Hulsen op kritiek over het
arbeidsvoorwaardenoverleg, ook de poging om een discussie op gang te brengen vond de vergadering een misser.
Blz.34 agendapunt 9. de begroting.
Zie eerder gemaakte opmerking over de afdeling Den Haag.
De begroting is met 1 onthouding goedgekeurd.
Blz. 34. agendapunt 10. Benoeming financiële adviescommissie (FAC).
Voorgesteld werd de commissie te herbenoemen.
De AV ging akkoord met het voorgestelde.
Blz.34 verkiezing leden algemeen bestuur.
De algemeen voorzitter Jean Debie is per acclamatie en applaus herbenoemd als voorzitter van de VBM.
Van de 3 kandidaten voor het AB zijn de heren R.A. Herben en S.J. van Twuijver gekozen voor een plaats in het
AB.
Voor de heer Herben was dit een herverkiezing. Wij (de afdeling Den Helder) wensen Richard veel succes in de
komende jaren.
Agendapunt 11. Benoeming leden van de vertrouwenscommissie.
De AV ging 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.
Agendapunt 12. Benoeming leden van de begeleidingscommissie.
De AV ging 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 bestaat nu uit de heren H. Feijes, A.A. Hartman en M.J.A. Huijsman.
Hierna vroeg de algemeen voorzitter Jean Debie de heren R. Maljers (afdeling Valkenburg), M. van der Linden
(afdeling Rotterdam) en J. van der Laan (afdeling Assen) en partners naar voren en heeft hen het teken van
verdienste opgespeld.
Agendapunt 13 Rondvraag.

Agendapunt 14 Sluiting.

6.

Wat verder ter tafel komt.
Voorzitter is benieuwd naar de uitspraken over pensioenen en zorgwet.
Ook de uitspraak van de rechten van onze leden bij het Europees hof wachten wij op.
Het project ZELDA heeft grote gevolgen voor het nieuwe personeelssysteem bij de gehele krijgsmacht.
Er komen dan 3 uitstroom momenten, waarbij het ook gevolgen kan hebben op de burgers bij Defensie.
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R. Herben verbaasd zich over deze informatie omdat zijn beleving bij de marine anders is dan dat er nu bij de
landmacht over gedacht wordt.
Schoonmakers op lagere schalen is bij de sector Rijk van sprake geweest, Defensie wil hier niet aan meewerken.
Verder zijn er geen vragen of opmerkingen meer.

7.

Rondvraag.
Dhr. H. Hummel; wil graag weten of er al een nieuwe voorzitter van het MSF bekend is, hij heeft hier niets over
kunnen vinden.
Vz. vertelt dat daar dhr. H. van de Beek voor aangezocht is en dat er komende vrijdag een vergadering van het
MSF gehouden wordt.

8.

Sluiting
De Voorzitter bedankt eenieder voor zijn aanwezigheid en inbreng.
De volgende vergadering zal nog nader bepaald worden.
De secretaris zal hier dan op tijd een overzicht voor 2015 voor rond zenden.
Houdt ook de website van de afdeling Den Helder in de gaten.
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
2013
13.006

Secretaris en
dhr.
Klinkhamer.

AB/ IVO

OMSCHRIJVING

START
DATUM

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.
De uitspraak is weer uitgesteld.
Loopt nog.

16-04-13

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

09-12-14

2015
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