VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING
DEN HELDER
Datum: 17 september 2009.
Plaats: grote vergaderzaal kantoor VBM|NOV te Den Helder.
Bestuur: A. van der Schans. (Voorzitter)
W.J. Sanders. (vice-voorzitter/secretaris)
M.Huijsman.
R. Piersma.
A. Hartman.
Aanwezig: 11 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 afdelingsvergadering d.d. 23 april 2009.
Terugkoppeling 82e Algemene Vergadering.
Behandeling “Voorstel stemmenverdeling”
Rondvraag.
Sluiting.

Opening.
Vz. opent de vergadering en heet eenieder van harte welkom.
Vz. vraagt de vergadering om staande met hem een ogenblik stilte ter overweging en bezinning, waarbij tevens zij
die ons zijn ontvallen kunnen worden herdacht.

2.

Vaststellen agenda.
Vice-Vz. deelt de vergadering mee dat er bij de secretaris geen agendapunten zijn ingebracht.
Vice-Vz. vraagt de vergadering of er nog “last-minute” onderwerpen ter agendering zijn.
Vanuit de vergadering komen er geen aanvullende agendapunten.
Vz. wil nog een agendapunt toevoegen, hierdoor wordt punt 7. Vragen om kandidaten voor de vertrouwens- en
begeleidingscie. Vz. zal hier later op ingaan.
Daarop volgende agendapunten worden vernummerd.
De agenda wordt vastgesteld.

3.

Mededelingen.
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Vz. deelt de vergadering mee dat er tijdens de vergadering niet gerookt mag worden.
Vice-Vz. deelt de vergadering mee dat er bericht van verhindering is ontvangen van: dhr. P.Knol, R. de Hoog en
W.Cuperus.
Vz. deelt de vergadering mee dat het verslag van de afdelingsvergadering van 23 april 2009 bij de presentielijst op
tafel ligt.
Tevens deelt hij mee dat het voorstel “Stemmenverdeling”, eveneens op tafel ligt.
Vz. vraagt hen die de presentielijst nog niet hebben getekend, dit alsnog in de pauze te doen.
Vz. spreekt namens zijn echtgenote dank uit aan de vele blijken van medeleven tijdens haar opname in het
Slotervaart ziekenhuis i.v.m. een hersenbloeding, het heeft veel steun gegeven.
Vz. geeft het woord aan de secretaris, de heer W. Sanders.
Secretaris deelt mede dat er is ontvangen;

Ingekomen- en uitgegane correspondentie.
Secretaris deelt mee dat de volgende post is ontvangen;
1) Brief CZSK, kranslegging 4 mei.
2) Brief CNE-BEOPSCHOOL, beëdiging op 27 mei
3) Brief CKMTO, beëdiging op 20 mei en 17 juli
4) Brief St. 15 augustus, kranslegging op 15 augustus
5) E-mail Den Haag over acties tijdens de vlootdagen samen met de afdeling.
6) Brief CKMTO, beëdiging op 28 augustus samen met ledenwerver E. v. Gemst.
Secretaris deelt mee dat er is uitgegaan;
a. Opgave afvaardiging naar de 82e AV.
b. Convocatie m.b.t. deze vergadering.
Dhr. Winkel vraagt even aandacht voor het overlijden van dhr. Nars Broekharst, hij was spelddrager van de
vereniging en ook spelddrager van het MSF, hierbij zijn een aantal mensen van de afdeling bij de afhandeling
hiervan aanwezig geweest.

4.

Vaststellen verslag afdelingsvergadering d.d. 12 februari 2009.
Vz. bedankt de secretaris voor het waarnemen van hem tijdens die vergadering.
Vz. vraagt de vergadering om redactionele op- of aanmerkingen te doen toekomen aan de secretaris, Dhr. W.
Sanders.
Vice-Vz. 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. Sanders, vastgesteld.

5.

Terugkoppeling 82e Algemene Vergadering.
Vz. deelt de vergadering mee dat hij bij dit agendapunt graag het woord geeft aan de voorzitter van de
afvaardiging van de afdeling Den helder.
Dit omdat de voorzitter zelf geen afgevaardigde was maar op uitnodiging als spelddrager aanwezig was.
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Het zou derhalve daartoe kunnen leiden dat hij bij dit agendapunt een gekleurde mening zou hebben.
De hr. Sanders ,voorzitter afvaardiging, krijgt het woord.
Omdat de aanwezige leden allemaal op de 82e AV aanwezig zijn geweest hoeft er niet uitgebreid verteld te worden
wat er zoal gebeurd is.
Hij volstaat met een opsomming in vogelvlucht.
82e AV te Amsterdam op 12-06-2009
Op 29 mei had ons lid Marco Kroon een ridderorde gekregen.
De VBM|NOV telt nu 2 ridders onder haar leden.
Met Koninginnedag werden er vele leden onderscheiden.
De KM heeft via een MARALG gevraagd om mensen voor te dragen.
Het MSF heeft nu een eigen vermogen lager dan de norm dus heeft er geen afdracht van gelden plaats gevonden.
Op 26 mei vond in Den Haag de eerste uitreiking van de 50 jarigenspeld plaats en werd zéér gewaardeerd, evenals
op Curaçao en Aruba en in Den Helder.
Er waren 800 mensen die voldeden aan de eisen van 50 jaar lid.
23 mensen wilden de speld niet hebben.
250 hebben niet gereageerd op de oproep.
3 waren verhuisd naar een ander adres, de vereniging onbekend.
238 zijn er opgestuurd naar huisadres in Den Helder.
12 worden er opgespeld tijdens de spelddragersdag op 9 oktober te Bronbeek.
De afdeling Limburg meldde zijn terugtrekking van hun voorstel van orde.
Hierdoor was het voor de afvaardiging van Den Helder niet nodig om de stemverklaring voor te lezen.
Doordat op de afdelingsvergaderingen voorafgaand aan de AV alles behandeld en verklaard wordt wat er tijdens de
AV behandeld wordt, is de AV een tamme vertoning geworden.
Vuurwerk is er niet meer te verwachten, tijdens de niet openbare vergadering.
Tijdens het openbare gedeelte eigenlijk ook niet.
Het voorstel van Apeldoorn op de vorige AV, om het beleidsplan voortaan in de voorjaar AV te behandelen werd
door het AB afgewezen, omdat de invloed van de 3e dinsdag van september tijdens de najaar AV mee genomen kon
worden.
De Belgische zusterbond heeft een presentatie gegeven over haar werken in België.
Een regeringsvertegenwoordiger heeft de samenwerking tussen België en Nederland behandeld en de algemeen
voorzitter Jean Debie vertelde over de gevolgen voor Nederland door de financiële situatie op dit ogenblik.
Verder wordt verwezen naar de website van de VBM|NOV waarop een kortverslag van deze vergadering staat, zo
ook in de Trivizier.
Dhr. Winkel wil graag hierop graag wat toevoegen; het besloten deel van de vergadering was zoals de Vz. van de
afvaardiging vertelde zeer snel afgelopen en doordat alles al voor was gewerkt tijdens de afdelingsvergaderingen
stond de uitslag bij voorbaat al vast.
Voor wat het openbare officiële gedeelte betreft heeft hij zich geschaamd voor wat er geboden werd. Beneden alle
peil wat een vakbond waardig is.
Wij zitten hier niet te wachten op wat de Belgische collega moet doen om cursussen te volgen, wat het hem kost,
wat de Belgische Staat het kost en hoe dat alles georganiseerd is.
Als we daar onze AV mee moeten opvullen om de dag gevuld te krijgen dan moeten we de AV maar laten voor wat
het is.
Achterin zittend was het aantal mensen dat achter gesloten luiken de vergadering bijwoonde niet op 1paar handen te
tellen. Hij vond het gehalte van de lezing ronduit beschamend.
Vz. vond ook de presentatie van Burgthuis niet passend op de AV, puur een reclame verzekeringspraatje en dan nog
op een deel van het ledenbestand van de VBM|NOV. Ook hij heeft zich net als dhr. Winkel groen en geel geërgerd
aan op deze wijze een AV te vullen. Hij vindt het niet thuis horen op een AV om hier reclame te gaan maken op wat
zij wel niet kosten en hun concurrenten en wat zij allemaal wel voor onze leden kunnen betekenen.
Dhr. Verzijl wil graag vanuit deze vergadering een teken van ongenoegen te laten horen om hier in het vervolg een
wat serieuzere invulling aan de AV te geven, om hem heen waren in Amsterdam die zelfde geluiden te horen.
Vz. geeft aan dat het bestuur van de vereniging zelf ook al tot deze conclusie was gekomen.
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Vz. citeert uit een verslag van de AV waarin hier ook al op gewezen wordt.
Dhr. Winkel verzoekt de Vz. om een blijk van afkeuring af te geven aan Den Haag, de vergadering stemt hier
volmondig mee in.
Het afdelingsbestuur heeft zich hierin ook al uitgesproken om op de volgende AV, de afvaardiging hierover te laten
spreken in de beschouwingen.
Dhr. Blom verbaasd zich over het feit dat er zo weinig weerwoord tijdens het statutaire deel van de vergadering
gegeven wordt. Vz. legt uit dat dit komt omdat er op het TVO al wordt ingegaan op de komende AV.
De oud bestuurders verbazen zich hierover, vroeger werd alleen tekstueel de puntjes op de i gezet, zodat er geen taal
of vorm fouten meer in stonden, meer niet.
Door de vergadering wordt hier uitgebreid over gediscussieerd.
Actie;
De Vz. wordt door de vergadering verzocht om een brief van ongenoegen over de gang van zaken op de afgelopen
AV naar het AB te sturen.

6.

Behandeling voorstel stemmenverdeling.
Vz. deelt mee dat het bestuur het voorstel “Stemmenverdeling” heeft ontvangen van de indieners, de heren Knol en
Verzijl.
Reeds in het verleden heeft de afdeling Den Helder geprobeerd om de stemmenverdeling zoals die nu is vastgelegd
in het huishoudelijk reglement te veranderen en conform te maken aan de huidige omstandigheden.
Telkenmale is uiteindelijk het voorstel terug genomen omdat tijdens de diverse Algemene Vergaderingen bleek dat
er geen voldoende steun was vanuit de andere afdelingen waarbij het gegeven is dat toentertijd ook het Algemeen
Bestuur er zich mee bemoeide en steeds weer bij de dan te behandelen stukken een negatief advies gaf.
Hoe men toentertijd gekomen is tot de nu vigerende stemmenverdeling is een aparte geschiedenis.
Hierbij speelt vooral de toenmalige grootte van de afdeling Den Helder parten, waarbij door het aantal leden van de
afdeling Den Helder er altijd een meerderheid van stemmen was zodat Den Helder regeerde.
Een tussen oplossing was toen om de afdeling Den Helder te splitsen in twee afdelingen.
Echter dit werkte ook niet.
Vz. geeft dan ook graag het woord aan de aanwezige indiener, de heer Verzijl.
De heer Verzijl geeft een toelichting op het verleden en het waarom om nu te komen met dit voorstel.
Vz. bedankt de heer Verzijl en vraagt de vergadering om op- of aanmerkingen.
Vanuit de vergadering komen er door dhr. Hummel nog enige steekhoudende argumenten.
Vz. vraagt de vergadering of deze akkoord kan gaan met het voorstel en dit zo spoedig te doen toekomen aan het
Algemeen Bestuur, zodat het voorstel als agendapuntpunt voor de 83e A.V. bij de stukken is gevoegd.
Vergadering gaat akkoord met het voorstel.

7.

Kandidaten voor de vertrouwens- en begeleidingscie.
De algemeen directeur heeft verzocht aan de afdelingen om te komen met nieuwe kandidaten voor de
vertrouwenscommissie daar de huidige reserve kandidaten doorschuiven en er nieuwe reserves nodig zijn.
Het afdelingsbestuur stelt voor om dhr. Piersma hiervoor op te geven.
De vergadering kan zich hier in vinden.
Ook voor de begeleidingscommissie wordt een lid gevraagd, deze zal de referenda begeleiden, bestuur stelt voor
hiervoor dhr. v/d Schans aan te melden.
De vergadering kan zich hier in vinden.
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8.

Wat verder ter tafel komt.
Er zijn geen verdere onderwerpen te bespreken.

9.

Rondvraag.
Dhr. Blom stoort zich aan de vele niet verklaarde afkortingen toegepast in de Trivizier of verslagen.
Hij heeft vroeger geleerd dat je dan de eerste keer het verklaard en daarna de afgekorte versie mag gebruiken.
Vanuit de vergadering is er veel bijval over dit fenomeen. Regelmatig staan er in de Trivizier ingezonden brieven
over dit door hem manco gevonden gebruik, of eigenlijk misbruik van de taalregels. Het lijkt wel of de redacteuren
zich hier niets van aan trekken.
De vergadering verzoekt de Vz. hier middels een brief aan de algemeen voorzitter aandacht voor te vragen.
Actie;
Vz. schrijft een brief aan de algemeen voorzitter dhr. J.Debie over het niet verklaren van vele afkortingen in
publicaties.
Dhr. Blom wil graag weten door wie de begeleidingscommissie wordt benoemd, hij kan dit nergens in de statuten
terugvinden.
Er is even verwarring over de nieuwste en juiste versie van de Statuten en HHR.
De enige juiste zijn de op 4dec. 2008 door de AV bekrachtigde en in 2009 bij de notaris verleden Statuten en HHR.
Er is een verwarring over de betreffende artikelen van Statuten en HHR.
E.e.a. blijkt toch in het Reglement Besluitvorming per Referendum art. 2 vastgelegd te zijn.

10. Sluiting.
De Vz. bedankt eenieder voor zijn aanwezigheid en inbreng en wenst eenieder wel thuis.
De volgende vergadering zal zijn op (deze datum kan nog veranderen i.v.m. het vergaderschema zoals dit wordt
gemaakt door het A.B) 12 november 2009 en zal in het kader staan van de 83e Algemene Vergadering.
De Vz. sluit de vergadering.

A. van der Schans
Voorzitter

W.J. Sanders
Secretaris
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