VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING
DEN HELDER
Datum: 14 juni 2016.
Plaats: Vergaderzaal kantoor VBM te Den Helder.
Bestuur: D. Warnars (Voorzitter)
W.J. Sanders. (secretaris)
M. Huijsman.
B. van Uggelen. (verhinderd)
Aanwezig: 11 leden.

Aanvang: 20.00 uur.

Agenda

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening
Vaststellen agenda
Mededelingen en postbehandeling in/uit
Vaststellen verslag laatst gehouden afdelingsvergadering (22-03-2016)
Terugkoppeling 96e AV.
Verkiezing vacature bestuurslid.
(kandidaat dhr. Klinkhamer).
7. Wat verder ter tafel komt.
8. Rondvraag.
9. Sluiting.

1.

Opening.
Voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige leden hartelijk welkom.
Voorzitter vraagt de vergadering om een ogenblik stilte ter overweging en bezinning, waarbij tevens zij die ons zijn
ontvallen 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.
Er is bericht van verhindering ontvangen van de heren: Tuin, Ligthart, van Uggelen en Piersma .
Voorzitter deelt de vergadering mee dat het verslag van de afdelingsvergadering van 22 maart 2016 bij de
presentielijst op tafel ligt.
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Voorzitter vraagt hen die de presentielijst nog niet hebben getekend, dit alsnog straks te doen.
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. verslagen adviesgroep Post Actieven.
2. Diverse stukken CZSK
3. antwoordbrief AB op brief afdeling (mogelijk dreigende sluiting DHC de Kooy)
Secretaris deelt mee dat er is uitgegaan:
a.
brief mogelijke sluiting DHC de Kooy.
b.
Convocatie afdelingsvergadering juni.

4.

Vaststellen verslag afdelingsvergadering d.d. 22-03-2016.
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.

In verstrekte versie 0 staat dhr. van Rooijen 2x afwezig vermeld, dit zal worden aangepast.
Dhr. Winkel wil graag weten hoe het staat met de te houden Regiovergadering door de VBM. De tijd begint te
dringen om zaken hiervoor in gang te zetten. Hier is nog niets over vernomen.
Actiepunt; Voorzitter zal dit vragen op het IVO wat komende vrijdag wordt gehouden.
Wel is er bericht ontvangen dat Jef Stassen met de MC DMI contact zal opnemen over misverstanden en problemen
betreffende bezwarende werkomstandigheden bij het werken aan onderzeeërs. Maar dit heeft niets van doen met de
Regiovergadering.
Ook is de gang van zaken tijdens de AV op het voorstel van Valkenburg en Den Haag ter sprake gekomen.
De door Den Helder afgegeven uitbreiding t.b.v. het kaderdictaat wordt door Jacqueline de Werker opgepakt om
hier invulling aan te geven. De vergadering wil weten of dit alleen door het AB afgetimmerd wordt of dat de
afdelingen hier ook hun zegje over mogen doen. Want de afdeling is teleurgesteld dat de gang van zaken en volgorde
van behandeling van stukken uit het huidige kaderdictaat is verdwenen. In de najaars AV van 2012 had de afdeling
hierom gevraagd. (Zie internet.) Als je regels instelt hoe te handelen tijdens een AV, hoor je dat op een AV te
behandelen en te bespreken en daar ook goedkeuring voor te vragen.
Actiepunt; Voorzitter zal hier tijdens het IVO vragen over stellen.

Bij de nieuwe actiepuntenlijst zullen de afgedane punten van 2015 verwijderd worden.
Vanuit de vergadering zijn er verder geen inhoudelijke op- of aanmerkingen meer.
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.
De Raad van Beroep en de 2e kamer hebben hun voorgenomen zittingen weer voor onbepaalde tijd uitgesteld.
De afdeling Den Helder heeft hierover zijn ongenoegen bij de Algemeen voorzitter Jean Debie kenbaar gemaakt.
1000 gevallen lopen bij verschillende rechtbanken en hoeven niet te wachten op de Raad van Beroep.
Actiepunt 16.001 Aanmelden afvaardiging 96e AV.
Deze kan worden afgedaan.
Voorzitter dankt de secretaris voor de afhandeling van de actiepunten en vervolgt de vergadering.
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5.

Terugkoppeling 96e AV.
Voorzitter vraagt of hier nog behoefte aan is, daar er zowel op de website als in de Trivizier uitgebreid over
geschreven is.
Vanuit de vergadering zijn er nog wel wat opmerkingen over de gang van zaken en discussie die daar ontstond over
de 100000 euro die tussen neus en lippen door toegevoegd werd aan het onderhoud.
Er komt nog een apart voorstel hierover tijdens de najaars AV.
Het werd terloops genoemd, maar eigenlijk had hier een voorstel aan de AV tegenover moeten staan.
Al vele jaren wordt er veel geld over gehouden tijdens de afhandeling van de begroting. De afdeling vindt dat er
veel te benepen begroot wordt. De begroting is bijna sluitend of een klein tekort en bij het afsluiten van het jaar
houden we veel over. Prachtig natuurlijk maar geeft geen reëel beeld.
De afdeling is blij dat de Financiële Advies Commissie ( FAC) voorgesteld heeft om een plafond aan te brengen in
het Structuurfonds. Hierom heeft de afdeling Den Helder al een aantal malen om verzocht. Ze is blij dat het nu ook
door de FAC gezien wordt.
Er ontstaat verwarring over de besteding van deze post.
Actiepunt; Voorzitter zal dit navragen op het IVO.

6.

Verkiezing afdelingsbestuurslid.
Vz. vraagt de leden om naast de bestuursleden , Warnars, Sanders, Huijsman en van Uggelen nog een bestuurslid
te willen kiezen. Voorzitter vraagt of er nog andere kandidaten zijn dan de reeds vermelde. Er is verder niemand als
kandidaat. Derhalve is dhr. Klinkhamer de enige kandidaat. Dhr. Van Rooijen merkt op dat er binnen de vereniging
schriftelijk gestemd wordt over personen.
Voorzitter vraagt de vergadering of deze schriftelijk moet of dat het per acclamatie kan geschieden.
Met luid applaus van de aanwezigen wordt dhr. Klinkhamer gekozen als lid van het afdelingsbestuur Den Helder.
Het afdelingsbestuur is blij met de aanvulling van dhr. Klinkhamer, vanwege zijn bestuurlijke ervaring, kennis en
contacten binnen de CZSK.

Actiepunt; Secretaris zal zorg dragen voor aanmelding.

7.

Wat verder ter tafel komt.
Deze wordt samengevoegd met agendapunt 8.

8.

Rondvraag.
Er zijn verder geen onderwerpen die besproken moeten worden.

9.

Sluiting
De Voorzitter bedankt eenieder voor zijn aanwezigheid, inbreng en lovende woorden.
De volgende vergadering zal op zijn.
De secretaris zal hier tijdig de uitnodigingen voor rondzenden.
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.

D. Warnars
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.
De VBM heeft met succes enkele zaken betreffende het
AOW-gat kunnen afsluiten voor zijn leden. Het college
rechten van de Mens heeft op grond van discriminatie de
staat der Nederlanden in het ongelijk gesteld.
In het deelakkoord zitten oplossingen voor een
gedeeltelijke compensatie voor het AOW en Pensioengat.
Jean Debie geeft een uitgebreide toelichting op de stand
van zaken.
Alle problemen zijn nog niet opgelost en rechtszaken
zijn er uitgesteld tot behandeling in mei.
De Raad van Beroep en de 2e kamer hebben hun
voorgenomen zittingen weer voor onbepaalde tijd
uitgesteld.
De afdeling Den Helder heeft hierover zijn ongenoegen
bij de Algemeen voorzitter Jean Debie kenbaar gemaakt.
1000 gevallen lopen er nu bij verschillende rechtbanken
en hoeven niet te wachten op de Raad van Beroep.

16-04-13

EINDE

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

09-12-14
14-04-15

22-03–15
14-06-16

Loopt nog.

2016
16.001

Secretaris

16.002

Voorzitter

16.003

Voorzitter

Aanmelden afvaardiging afdeling Den Helder voor de
96e AV.
Gemeld op 08-04-2016
Afgedaan.
Dhr. Winkel wil graag weten hoe het staat met de te
houden Regiovergadering door de VBM. De tijd begint
te dringen om zaken hiervoor in gang te zetten. Hier is
nog niets over vernomen.
Voorzitter zal dit vragen op het IVO wat komende vrijdag
wordt gehouden.
De door Den Helder afgegeven uitbreiding t.b.v. het
kaderdictaat wordt door Jacqueline de Werker opgepakt
om hier invulling aan te geven. De vergadering wil
weten of dit alleen door het AB afgetimmerd wordt of
dat de afdelingen hier ook hun zegje over mogen doen.
Want de afdeling is teleurgesteld dat de gang van zaken

22-03-16

14-06-16

14-06-16
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14-06-2016

en volgorde van behandeling van stukken uit het huidige
kaderdictaat is verdwenen. In de najaars AV van 2012
had de afdeling hierom gevraagd. (Zie internet.) Als je
regels instelt hoe te handelen tijdens een AV, hoor je dat
op een AV te behandelen en te bespreken en daar ook
goedkeuring voor te vragen.
Voorzitter zal hier tijdens het IVO vragen over stellen.
16.004

Voorzitter

16.005

Secretaris

De afdeling is blij dat de Financiële Advies Commissie (
FAC) voorgesteld heeft om een plafond aan te brengen in
het Structuurfonds. Hierom heeft de afdeling Den Helder
al een aantal malen om verzocht. Ze is blij dat het nu ook
door de FAC gezien wordt.
Er ontstaat verwarring over de besteding van deze post.
Voorzitter zal dit navragen op het IVO.
Met luid applaus van de aanwezigen wordt dhr.
Klinkhamer gekozen als lid van het afdelingsbestuur
Den Helder.
Het afdelingsbestuur is blij met de aanvulling van dhr.
Klinkhamer, vanwege zijn bestuurlijke ervaring, kennis
en contacten binnen de CZSK.

14-06-16

14-06-16

Secretaris zal zorg dragen voor aanmelding.
16.006
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