VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING
DEN HELDER
Datum: 22 maart 2016.
Plaats: Vergaderzaal kantoor VBM te Den Helder.
Bestuur: D. Warnars (Voorzitter)
W.J. Sanders. (secretaris)
M. Huijsman.
B. van Uggelen.
Aanwezig: 13 leden.

Aanvang: 20.00 uur.

Agenda

1.
2.
3.
4.
5.

Opening
Vaststellen agenda
Mededelingen en postbehandeling in/uit
Vaststellen verslag laatst gehouden afdelingsvergadering (08-12-2015)
Discussie: heeft het afdelingslid van Den Helder invloed op het Haagse bestuur/beleid
en willen zij dit nog wel?
6. Stukken 96e AV.
7. Verkiezing afvaardiging naar de 96e AV te Den Haag op 20 mei 2016.
8. Wat verder ter tafel komt.
9. Rondvraag.
10. Sluiting.

1.

Opening.
Voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige leden hartelijk welkom.
Het DB-lid dhr. J. Debie en AB-lid dhr. Richard Herben worden in het bijzonder welkom geheten.
Voorzitter vraagt de vergadering om een ogenblik stilte ter overweging en bezinning, waarbij tevens zij die ons zijn
ontvallen worden herdacht.

2. Vaststellen agenda.
In de verstuurde convocatie was sprake van bestuursverkiezing voor 1 vacature.
Er was een lid die zich beschikbaar had gesteld, maar deze heeft zich teruggetrokken om persoonlijke
redenen.
Voor deze vergadering is een nieuwe agenda gemaakt en uitgereikt.
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.
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3. Mededelingen en postbehandeling.
Er is bericht van verhindering is ontvangen van de heren: Knol, Klinkhamer, Hummel, Goedee en van Rooijen .
Voorzitter deelt de vergadering mee dat het verslag van de afdelingsvergadering van 8 december 2015 bij de
presentielijst op tafel ligt, tevens liggen daar stukken betreffende de 96 e AV.
Voorzitter vraagt hen die de presentielijst nog niet hebben getekend, dit alsnog in de pauze 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. verslagen Overleg Post Actieven.
3. voortgang UGM.
4. verslagen AB vergaderingen.
5. Beleidsprogramma 2016
6. rouwkaart Fons Kraaikamp
7. stukken betreffende Chroom 6
8. antwoord op discussiebrief afdeling Den Helder.
9. Brief bezwarende omstandigheden bij werken aan onderzeeërs.
10. Stukken 96e AV per elektronische post.
11. Antwoord op brief bijdrage bij no-claimverlies gebruik eigen auto voor VBM
12. verslagen SOD.
Secretaris deelt mee dat er is uitgegaan:
a.
mailverkeer met de VBM Den Haag;
b.
opgave afvaardiging 95e AV.
c.
Convocatie afdelingsvergadering december.
d.
Convocatie afdelingsvergadering februari.
e.
Brief tegemoetkoming bij verlies no-claim bij eigen auto gebruik voor VBM.

4.

Vaststellen verslag afdelingsvergadering d.d. 08-12-2015.
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 15.003. gesprek over Personeelsproblemen bij defensie.
Voorzitter geeft het woord aan de Algemeen Voorzitter Jean Debie;
– geeft een uiteenzetting over wat er op personeelsgebied speelt bij Defensie.
De Secretaris Generaal heeft een onderzoek gelast naar het ontbreken van plannen op dit gebied. Er is geen
personeelsbeleid en geen SWOT analyse op verbeterpunten. Dit moet nu op tafel komen. Er is teveel op korte
termijn denken bij defensie, maar geen meer jaren plan. Hij heeft de bonden gevraagd hierop aan te dringen in het
overleg.
– Er is nog geen nieuwe SG aangesteld. De oude is naar de Landelijke politie.
– De Algemeen Voorzitter is door een aantal politieke partijen gevraagd een verkiezingsprogramma op
defensiegebied te schrijven. Er moet zeker een 2 ½ miljard bijdrage komen
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– Het rapport Borstlap over de normalisering CAO overheid komt ter sprake en er komt een uitzonderingspositie
voor Defensie, Politie, wettelijke macht en Openbaar Ministerie. het AC is bezig om de pensioenen veilig te stellen
en de herstelduur over een langere tijd te mogen uitsmeren.
De SER is hier ook mee bezig. FNV wil niet naar een nieuw stelsel. Vanuit de zaal komen er heel veel vragen los
en er wordt uitgebreid op in gegaan door dhr. Debie.
Voorzitter bedankt dhr. Debie voor zijn uitgebreide behandeling van dit actiepunt.
Actiepunt kan worden afgedaan.
Actiepunt 15.005 Informeren naar vergoeding bij verlies van No-claim eigen auto.
Secretaris heeft hier antwoord op gekregen en het lid krijgt geen vergoeding voor het eventueel no-claim verlies bij
gebruik van zijn auto voor de VBM. Hij moet zelf de afweging maken of hij dan gebruik maakt van het openbaar
vervoer of zijn eigen auto.
Actiepunt kan worden afgedaan.
Voorzitter dankt de secretaris voor de afhandeling van de actiepunten en vervolgt de vergadering.

5.

Discussie : heeft het afdelingslid van Den Helder invloed op het Haagse bestuur/beleid en willen zij dit nog
wel.
Er heeft binnen de afdeling een discussie plaatsgevonden of het bestaan van afdeling nog wel nodig is binnen
de organisatie van de VBM Het afdelingsbestuur organiseert regelmatig activiteiten waaronder spreekuren,
Mc-dagen en bezoeken van leden op de werkvloer. Ondanks al die activiteiten krijgt de afdeling weinig of
geen respons van de leden vanuit de afdeling. Het lijkt erop dat de leden de afdeling niet meer nodig hebben.
Secretaris geeft aan dat de bestuursleden die het spreekuur bemannen, soms maar 1 of 2x in de week iemand
op spreekuur krijgen. Er gaan weken voorbij dat er niemand komt.
Diegenen die op het spreekuur komen zijn wel erg blij met de hen aangeboden service. Hierbij is een goed
contact met de groep IBB in Den Haag. De gegevens worden vastgelegd en vaak worden de leden via de
telefoon direct gekoppeld aan de juiste persoon in Den Haag. Maar of je daarvoor een afdeling moet
behouden is nu de grote vraag. Er wordt door het afdelingsbestuur hier veel tijd in geïnvesteerd.
Dhr. Winkel opent de discussie; het afdelingsbestuur Den Helder vertegenwoordigd een kleine 4000 leden en is een
van de grootste afdelingen binnen de VBM. Afgelopen jaren heeft de afdeling verschillende acties ontplooit die de
leden in Den helder en de MC'en ondersteund hebben. In gesprekken tijdens de woensdagen waarin bestuurders en
oud bestuurders met elkaar om tafel zitten constateren we dat daar weinig van terug komt. Een enkele keer als
Richard Herben er is horen we dan iets uit het veld, maar verder niets vanuit de medezeggenschap. Wellicht
veroorzaakt omdat er geen actieve militairen in het bestuur zitten. Inbreng vanuit de leden is er helaas niet. Het
afdelingsbestuur geeft wel de mogelijkheden om met hen in contact te treden. Hij moet helaas constateren dat er ook
vanuit Den Haag (door het Algemeen Bestuur) geen inschakeling van het afdelingsbestuur is terwijl hier er wel veel
problemen zowel op de haven als bij defensie hebben gespeeld. Hij vraagt zich dan ook af wat het nut is van het
hebben van een afdelingsbestuur in deze tijd.
Adri Pot ; constateert dat ook binnen de adviesgroepen de animo soms laag is, maar dat je daarom de zaak toch
moet laten doorgaan. Die hef je niet op.
Er ontstaat een nuttige discussie over de werkzaamheden van MC leden, ook 2 bestuursleden maken daar deel
vanuit.
Zou indeling op werkadres i.p.v. woonpostcode iets kunnen betekenen? Conclusie is dat het nu al mogelijk is om
overschrijving naar een andere afdeling en dat het waarschijnlijk niets veranderd.
Is de huidige verenigingsstructuur in deze tijd nog wel de juiste? Moeten we die veranderen? Naar welke vorm?
Verenigingen met een bondsraad, zitten met een gekozen raad voor 4 jaar en de leden moeten via de
bondsbestuurder zaken geregeld zien te krijgen.
Bij de VBM kunnen de leden direct naar een afdelingsbestuur en met voorstellen komen, die dan hogerop gespeeld
worden. Maar als er geen leden of weinig leden komen dan bepalen die leden wel wat de afdeling voor standpunt in
neemt. M.a.w. soms bepalen 4 a 5 leden wat het standpunt van de afdeling Den Helder is. Niet echt democratisch.
Het opheffen van afdelingen wordt door het AB regelmatig tegen het licht gehouden. Tot nog toe heeft het niet
geleid tot daadwerkelijk opheffen.
Leden gaan steeds vaker rechtstreeks contact met de medewerkers in Den Haag zoeken. Een enkele maal treedt men
rechtstreeks in contact met de afdeling.
Er is vrij gediscussieerd over diverse aspecten van het hebben van een democratie in onze vereniging.
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Albert is blij met de gevoerde discussie en had niet de intentie om de afdeling op te heffen maar wel om weer leven
in een vergadering te krijgen. Jean geeft aan dat er in de maand juli een regiovergadering wordt georganiseerd
waarbij de ondersteuning van de afdeling onontbeerlijk is, dus alle redenen om deze niet af te schaffen.

6.

Stukken 96e AV.
Voorzitter behandelt de stukken van de 96e AV pagina voor pagina.
Agendapunt 6. Vaststellen van de jaarstukken 2015.
Er is een nieuwe financiële kracht aangetrokken die de taken van Fons Kraaikamp gaat doen. Het is mw.
Luminita Ligtenberg.
SLC betekend Samenlevingscontract.
Dhr. Debie geeft uitleg bij de diverse onderdelen van dit agendapunt. De vragen van de leden worden voldoende en
afdoende beantwoord.
De vergadering gaat akkoord met de jaarstukken.

7.

Verkiezing afgevaardigden naar de 96e AV te Den Haag (20-05-2016).

Vz. vraagt welke leden naast de bestuursleden , Warnars, Sanders, Huijsman en Van Uggelen mee willen gaan
naar de 96e AV. Vanuit de vergadering melden zich de heren, IJzendoorn, Piersma, Hemelrijk en Pot. Er wil
verder niemand als gast mee. Derhalve bestaat de afvaardiging uit Den Helder uit 8 personen.
Actiepunt; Secretaris zal zorg dragen voor aanmelding en verzoeken om BV aanvragen voor zij die dat nodig hebben.
Ook het regelen van transport naar Den Haag, wordt door hem geregeld.

8.

9.

Wat verder ter tafel komt.
Deze wordt samengevoegd met agendapunt 9.

Rondvraag.
Dhr. Leurink; heeft problemen met de extra voorlichtingen van het ABP, deze waren verder in het land en de
afstand daarvan was voor hem een probleem.
De VBM is hierin geen partij en heeft geen stem in waar deze gehouden gaan worden. Hij moet hiervoor bij het
ABP aankloppen.
Tijdens de voorlichting op de 64 jarigen dag speelden er nog niet zoveel zaken als waar hij nu mee geconfronteerd
wordt. Dhr. Debie verteld nog wat meer achtergrond informatie en wat de bond graag geregeld ziet worden in de
toekomst.
Dhr. Winkel heeft geen vraag maar wil graag nog iets kwijt over de afgelopen 95e AV.
Het verloop in de vergadering heeft hem hogelijk geërgerd en hij vindt dat de voorzitter daar beter tegen op had
moeten treden. Tijdens het behandelen van de voorstellen en amendementen ontaarde dit in een oeverloze
discussie.
Ook de voorzitter was verbaasd maar wilde niet afbreken.
De beschouwing van de afdeling Valkenburg was geen beschouwing, het was meer een verdediging van het
voorstel wat de afdeling wilde indienen.
De gang van zaken staat niet meer in het kaderdictaat en zou er eigenlijk weer in moeten staan.
De afdeling Den Helder zal hier het zéér oude kaderdictaat op nakijken om dit weer onder de aandacht te brengen.
Tijdens het te houden IVO ( Informeel voorzitters overleg) zullen hier opmerkingen over worden gemaakt.

10. Sluiting
De Voorzitter bedankt eenieder voor zijn aanwezigheid, inbreng en lovende woorden.
De volgende vergadering zal op 14 juni zijn.
De secretaris zal hier tijdig de uitnodigingen voor rondzenden.
Houdt ook de website van de afdeling Den Helder in de gaten.
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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

2015
15.001

secretaris

15.002

secretaris

15.003

Jean Debie

15.004

15.005

secretaris

secretaris

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.
Loopt nog.

16-04-13

Aanmelden afvaardiging afdeling Den Helder voor de
94e AV.
AFGEDAAN
Verzenden van bevindingen FAC en verslag BAV 1
oktober.
AFGEDAAN
Terugkoppeling gesprek over personeelsproblemen met
de DPCZSK aan afdeling Den Helder.
Nog geen terugkoppeling geweest en geen gesprek.
Jean Debie koppelt uitgebreid terug uit gesprekken met
Generaal Verkerk en Commandeur Hulsker, maar ook
met de Secretaris Generaal.
AFGEDAAN
Aanmelden afvaardiging afdeling Den Helder voor de
95e AV. 08-10-2015 verstuurd.
AFGEDAAN
Informeren naar vergoeding van verlies eigen risico bij
schade aan eigen auto ingezet voor de VBM.
Secretaris heeft antwoord gekregen.
De persoon maakt zelf de keuze of hij gebruik maakt
van openbaar vervoer of zijn eigen auto. De VBM heeft
alleen een ongevallen verzekering voor zijn kaderleden
en vrijwilligers.
AFGEDAAN

14-04-15

EINDE

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

09-12-14
14-04-15

22-03–15

18-06-15
06-10-15
08-12-2015
06-10-15
08-12-15

22-03-16
06-10-15
08-12-2015
08-12-15
22-03-16
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22-03-16

2016
16.001

Secretaris

Aanmelden afvaardiging afdeling Den Helder voor de
96e AV.
Gemeld op 08-04-2016

22-03-16

16.002
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