VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING
DEN HELDER
Datum: 18 februari 2010.
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.

Opening.
Vaststellen agenda.
Mededelingen en postbehandeling in/uit.
Vaststellen verslag afdelingsvergadering d.d. 12 november 2009.
terugkoppeling 83e Algemene vergadering d.d. 11 december 2009.
Verkiezing afdelingsbestuursleden.
Dhr. v/d Schans; dhr. Huijsman en dhr. Hartman, allen aftredend en herkiesbaar
7. Wat verder ter tafel komt.
8. Rondvraag.
9. Sluiting.

1.

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.
Vz. deelt de vergadering mee dat er bij de secretaris geen agendapunten zijn ingebracht.
Vz. vraagt de vergadering of er nog “last-minute” onderwerpen ter agendering zijn.
Vanuit de vergadering komen er geen aanvullende agendapunten.
De agenda wordt vastgesteld.

3.

Mededelingen.
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Vz. heet de algemeen voorzitter Jean Debie van harte welkom en het algemeen bestuurslid R. Herben heeft zich
afgemeld voor deze vergadering i.v.m. drukke werkzaamheden.
Vz. deelt de vergadering mee dat er verder bericht van verhindering is ontvangen van:
De heren Tuin, Blom, Hummel en v. Rooijen.
Vz. deelt de vergadering mee dat het verslag van de afdelingsvergadering van 12 november 2009 bij de
presentielijst op tafel ligt.
Vz. vraagt hen die de presentielijst nog niet hebben getekend, dit alsnog in de pauze te doen.

Vz. deelt de vergadering mee dat er gedurende de vergadering in het vergadergedeelte een rookverbod geld, tijdens
de pauze of tijdens een schorsing kan er eventueel gerookt worden in het gedeelte bij de bar.
Vz. deelt de vergadering mee dat er, mede op aandringen van diverse leden, door hem een brief is uitgegaan m.b.t.
een uitnodiging aan de afdelingen om te komen tot een werkgroep betreffende de stemmenverhouding.
Hierop is door de afdelingen positief gereageerd, waarbij ook afdelingen waren die de voorzitter in hun antwoord
wezen op het feit dat dit eigenlijk een taak van het AB zou moeten zijn.
De algemeen voorzitter heeft telefonisch contact gehad met de voorzitter en was verbaasd over het initiatief van
Den Helder.
Hij wees de voorzitter op een telefoongesprek van ongeveer 3 tot 4 weken geleden, waarin de voorzitter had
gevraagd wanneer er actie vanuit Den Haag zou komen m.b.t. de werkgroep.
Hierop is door de algemeen voorzitter geantwoord dat er op korte termijn een uitnodiging zou komen.
De voorzitter moet U eerlijk bekennen dat hij toen hij de uitnodiging verstuurde, totaal het telefoon gesprek was
vergeten. Hierdoor zou de indruk kunnen worden gewekt dat er vanuit Den Haag niets zou gebeuren.
Mocht deze indruk bestaan, dan betreurt de voorzitter dit, hoewel hiervoor i.v.m. ziekte en zeer van zijn echtgenote
toch verzachtende omstandigheden zijn, en spreekt zijn excuses uit.
In een gesprek met de algemeen voorzitter is dit door beide al uitgesproken.
Vz. vraagt hen die de presentielijst nog niet hebben getekend, dit alsnog in de pauze te doen.
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 CDT KMTO, beëdiging op 11 december 2009.
2) Brief CDT NEBE-OPS, beëdiging op 29-01-2010.
3) Brief CDT NEBE-OPS, beëdiging op 26-02-2010.
Secretaris deelt mee dat er is uitgegaan;
a. Email R.Boom, opgave afvaardiging 83e AV
De Commandant van de NEBE-OPS heeft ingestemd met het opnemen van een stukje aangaande de beëdigingen
op de school in de TRIVIZIER.

4.

Vaststellen verslag afdelingsvergadering d.d. 12 november 2009.
Vz. vraagt de vergadering om redactionele op- of aanmerkingen te doen toekomen aan de secretaris, Dhr. W.
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Sanders.
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.

Behandeling stukken 83e Algemene Vergadering d.d. 11 december 2009.
Vz. deelt de vergadering mee dat hij, de afvaardiging en de gasten vanuit Den Helder deze vergadering als zeer
levendig hebben ervaren.
Er was reuring en debat, waarbij er dit maal meerdere beschouwingen waren.
Wat Den Helder verbaasde was het feit dat de voorstellen, waarbij twijfel aan het gegeven of enkele voorstellen wel
voorstellen waren, in één adem werden behandeld zonder dat er mogelijkheid was tot debat en vragen waarom.
Uiteindelijk is beslist dat de voorstellen niet werden behandeld en dat er eerst een werkgroep zou worden gevormd,
bestaande uit leden uit de afdelingen en een voorzitter uit het A.B.
Deze werkgroep komt met een voorstel wat dan richting de afdelingen gaat en wat uiteindelijk moet komen tot een
voorstel richting de najaars-A.V.
Al met al een A.V. met emotie en inbreng uit de zaal.
Met betrekking tot de organisatie wil de afdeling Den Helder haar dank uitbrengen aan de medewerkers van de
vereniging.
Vz. deelt verder mee dat op de 83e A.V. het bestuurslid Rob Piersma is benoemd in de vertrouwenscommissie en
de voorzitter in de begeleidingscommissie.
Dhr. A.Winkel vraagt zich af of dit nu alles was en dat daar de kous mee af was. Hij kan niet geloven dat het zo
passeerde op de AV.
Ook dhr. Knol was verbaasd over de gang van zaken op de AV, zo behandel je geen voorstel van een afdeling,
door alles op een grote hoop te vegen.
De algemeen voorzitter Jean Debie heeft de intentie gehad het zo te geleiden dat het voorstel van de afdeling Den
Helder niet afgeschoten zou worden. Tijdens het rondje door het land, op de afdelingsvergaderingen ter
voorbereiding op de 83e AV, bespeurde hij tegenstand voor het voorstel.
Dhr. Knol merkt op dat je dan als DB een pre advies kan geven.
De algemeen voorzitter is van mening dat hij dat niet kan, omdat het advies van 2002 verdedigd moest worden en
dat standpunt niet gewijzigd was.
Er ontstaat een pittige discussie over hoe dit allemaal gelopen was op de 83e AV, met zijn vele schorsingen.
De afdeling Den Helder is teleurgesteld in de gang van zaken tijdens de 83e AV.
De werkgroep stemmenverhouding zal op 12 maart voor de 1e keer samenkomen.
De op de AV gestelde vragen, die daar nog niet beantwoord waren, worden op het informele voorzitters overleg
behandeld en beantwoord, ook zal er nog schriftelijk worden gereageerd op vragen.
Over het probleem hoe jongeren te betrekken bij het vakbondswerk ontstaat een discussie tussen de algemeen
voorzitter en dhr. A.Winkel, waarin de zaal zich ook niet onbetuigd laat.
Het contactpersonenproject van de afdeling Den Helder heeft een tijdelijke interesse van de leden gehad en omdat
de personen nu goed op de hoogte van het reilen en zuilen zijn heeft dit nu nog steeds niet geresulteerd in een
stijging van het bezoek aan de afdelingsvergaderingen en regio bijeenkomsten.
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6.

Verkiezing afdelingsbestuursleden.
Vz. deelt de vergadering mee dat conform het rooster van aftreden, de bestuursleden Martin Huijsman, Ary
Hartman en Ton van der Schans aftredend zijn.
Alle drie hebben schriftelijk bij de secretaris aangegeven dat zij herkiesbaar zijn.
Vz. deelt mee dat er zich geen andere kandidaten hebben gemeld.
Vz. geeft het woord aan de secretaris, de heer Sanders.
Voordat de secretaris het woord kon nemen kwam vanuit de zaal de opmerking om de drie bestuursleden per
acclamatie te benoemen, aangezien er toch geen andere kandidaten zijn.
De secretaris vraagt de vergadering of zij akkoord kan gaan om per acclamatie de herkiesbare kandidaten te
benoemen voor weer een nieuwe zittingstermijn.
Vergadering gaat akkoord.
De Vz. herneemt het woord en feliciteert de heren Huijsman en Hartman met de herbenoeming.

7.

Wat verder ter tafel komt.
De algemeen voorzitter dhr. J.Debie vertelt over de gang van zaken rond het CAO overleg.
De bv Nederland kent een tekort van 1030 miljoen. Hierdoor is de aanbieding van defensie nominaal 0.
Alles moet zelfs geld gaan opleveren voor de schatkist.
1 maart ’10 komt de bond met hun zienswijze en op 9 maart ’10 komt defensie met de uitslag daarop.
Volgens de algemeen voorzitter gaan we nu erg hard achteruit. De VEB toelages, en het langer doorwerken zijn
hete hangijzers.

8.

Rondvraag.
Er zijn verder geen vragen meer.

9.

Sluiting.
De Vz. bedankt eenieder voor zijn aanwezigheid en inbreng en wenst eenieder wel thuis.
De volgende vergadering zal zijn op 22 april en in het kader van de 84e AV staan.
De Vz. sluit de vergadering.

A. van der Schans
Voorzitter

W.J. Sanders
Secretaris
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