VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING
DEN HELDER
Datum: 22 april 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: 12 leden.

Aanvang: 20.00 uur.

Agenda

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.

Opening.
Vaststellen agenda.
Mededelingen en postbehandeling in/uit.
Behandeling verslag laatst gehouden afdelingsvergadering
Behandeling stukken 84e Algemene Vergadering d.d. 4 juni 2010.
Verkiezing afvaardiging naar de AV.
Wat verder ter tafel komt.
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.
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.
Vz. deelt de vergadering mee dat er gedurende de vergadering in het vergadergedeelte een rookverbod geldt, tijdens de
pauze of tijdens een schorsing kan er eventueel gerookt worden in het gedeelte bij de bar.
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Vz. heet de algemeen secretaris/penningmeester Roland Boom van harte welkom en het algemeen bestuurslid R. Herben
Vz. deelt de vergadering mee dat er verder bericht van verhindering is ontvangen van:
De heren A. Winkel, P. Knol en J. Liekens.
Vz. deelt de vergadering mee dat het verslag van de afdelingsvergadering van 18 februari 2010 bij de presentielijst op
tafel ligt.
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) Mail EO stukken werkgroep stemmenverdeling (mail Valkenburg)
2) Mail EO stukken werkgroep stemmenverdeling (voorstel België)
3) Mail EO stukken werkgroep stemmenverdeling (voorstel West Brabant)
4) Mail EO stukken werkgroep stemmenverdeling (voorstel Valkenburg)
5) Mail EO stukken werkgroep stemmenverdeling (voorstel Den Helder)
6) Mail EO stukken werkgroep stemmenverdeling (BW boek 2, rechtspersonen)
7) Mail EO stukken werkgroep stemmenverdeling (tekst uit TVO)
8) Mail EO stukken werkgroep stemmenverdeling (tekst uit AV)
9) Brief CDT HMS v. Amstel KVMO uitnodiging Koninginnedag
10) Mail EO instellingsbeschikking werkgroep stemmenverdeling
11) Brief CZSK uitnodiging kranslegging 4 mei
12) Brief CDT KMTO uitnodiging beëdiging Erfprins op 23 april
13) Mail EO uitreiking 50 jarigenspeld 27 mei in de Duif
14) Brief CDT NLBEOPS beëdiging in de Witte Raaf op 16 april
Tevens gaan de voorzitter en een verslaggever van de Trivizier mee.
Secretaris deelt mee dat er is uitgegaan;
a. Convocaties voor deze vergadering.

4.

Vaststellen verslag afdelingsvergadering d.d. 18 februari 2010.
Vz. vraagt de vergadering om redactionele op- of aanmerkingen te doen toekomen aan de secretaris, Dhr. W. 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 84e Algemene Vergadering d.d. 4 juni 2010.
Vz. deelt de vergadering mee dat hij de agenda van de 84e AV wil volgen.
Agendapunt 1. Opening, dit is aan de algemeen voorzitter,
Agendapunt 2, Mededelingen, dit is aan de algemeen voorzitter,
Agendapunt 3, Vaststellen reglement van orde, hierin zijn geen wijzigingen,
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Agendapunt 4, Vaststellen stemmenverdeling, deze stemmingverdeling is conform het huishoudelijk reglement en
gekoppeld aan het aantal leden per 01 januari 2010.
Agendapunt 5, Vaststellen verslag van de 83e A.V. gehouden op d.d. 11 december 2009 in de Kumpulan te Bronbeek bij
Arnhem.
Blz. 8 heeft dhr. Blom redactioneel een opmerking over een vermelding van 2) tevens drager teken van verdienste
spelddrager in de opsomming Ereleden/dragers teken van verdienste.
Dit is overbodig en dubbel.
Blz.13 voorzieningen voor leden. Woon/werkverkeer. Hr. v. Rooijen wil graag weten hoe dat zit als de belastingservice
naar het buitenland reist t.b.v. de VBM|NOV. Bij ongelukken vergoed de bond overstijgende kosten voor de
medewerker c.q. bestuursleden. ( ook afdelingsbestuurders als deze op weg zijn naar bijv. Voorzittersoverleg)
Blz. 30 m.b.t. het actiepunt instellen werkgroep “Stemmenverdeling”, deze is ingesteld en wordt door de afdeling Den
Helder vertegenwoordigd door de voorzitter.
De eerste vergadering van de werkgroep heeft plaatsgevonden op d.d. 19 maart 2010.
Het lukt de Vz. van de afdeling Den Helder niet om uitgelegd te krijgen wat de afdeling Den Helder bedoelt, men blijft
steken op een groot wantrouwen.
Dhr. Blom verbaast zich over het feit dat er geen voorstellen behorende bij het verslag van de 83e AV zijn gevoegd. Deze
zijn onlosmakelijk verbonden aan deze vergadering.
De vergadering verzoekt de secretaris/penningmeester om dit deel te laten uitmaken van het jaarverslag.
Dhr. Blom vraagt nog enige uitleg over de vertrouwenscommissie op blz. 34.

Agendapunt 6, vaststellen jaarstukken 2009.
a.

jaarverslag, geen bijzonderheden

b.

bevindingen financiële adviescommissie, geen bijzonderheden

c.

d.

Financieel jaarverslag 2009,
Dhr. v. Rooijen vraagt bij huisvestingskosten voor Den Haag waar de inkomsten terug te vinden zijn die er na de
verbouwingskosten t.b.v. inwoning nu toch moeten zijn.
Deze zijn verwerkt onder Dienstverlening Overige op blz. 50.

Beoordelingsverklaring, geen bijzonderheden.
Agendapunt 7, Rondvraag, de afvaardiging zal de vraag van dhr. Tuin daar stellen.
Agendapunt 8, Schorsing, geen bijzonderheden
Agendapunt 9, Heropening en aanvang officiële gedeelte met genodigden, geen bijzonderheden.
Agendapunt 10, Sluiting.

6.

Verkiezing afvaardiging naar de AV.
Vz. deelt de vergadering mee dat het voltallig bestuur en de heren Blom en Tuin zich kandidaat hebben gesteld ter
verkiezing als afgevaardigden.
Vz. deelt mee dat er zich geen andere kandidaten hebben gemeld.
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Vz. vraagt de vergadering of deze akkoord kan gaan met de verkiezing van de voornoemde personen.
Vergadering gaat akkoord.
De afvaardiging zal bestaan uit; A.van der Schans, W. Sanders, K.IJzendoorn, A. Hartman, M. Huijsman, M. Blom
en B. Tuin.
Voorzitter vraagt de vergadering om een vrij mandaat voor de afgevaardigden naar de 84e A.V.
Dhr. v. Rooijen is hier op tegen, de rest van de vergadering heeft met het geven van een vrij mandaat geen probleem.
Vergadering gaat akkoord.
Dhr. R. Piersma gaat mee naar de 84e AV als lid van de vertrouwenscommissie.

7.

Wat verder ter tafel komt.
Dhr. H. Hummel wil graag weten hoe het staat met het arbeidsvoorwaarden overleg.
Dhr. R. Boom vertelt hierop dat de bonden zich bezinnen om actie gaan voeren.
De inzetbrief van Defensie was een dictaat. 2 jaar langer werken en geen geld erbij. Als reactie heeft het SCO
(Samenwerkende Centrales Overheidspersoneel) een ultimatumbrief verstuurd.
Bonden gaan niet akkoord met de 0-lijn, dat is een achteruitgang. Willen wel dat er een inflatiecorrectie plaatsvindt.
Het oplossen van de TOD kost geld, ook de rangongelijkheid repareren kost geld.
Defensie verkeert in grote financiële problemen.
Er is een personele ruimte van 700-1000 FTE, terwijl er een uitstroom is van 1000 personen per jaar.
De instroom is onvoldoende om dit te compenseren.
Defensie gaat nu al zeggen dat 95% vulling 100% bezetting is. Straks gaat men zover om 85% bezetting als 100% gevuld
te zien.

8.

Rondvraag.
Dhr. Blom vraagt hoe het staat met de zgn. Commissie Witvoet.
Deze taak is uitbesteed aan een deskundig extern bureau.
Dhr. Blom leest in de Trivizier veel reacties op de rangongelijkheid tussen KM en KL personeel.
Dhr. R. Boom vertelt dat er nog geen vast plan aan ten grondslag ligt om dit op te lossen. De moeilijkheden liggen bij de
rangen van korporaal-korporaal1-sergeant-sergeant1-majoor en sergeant-majoor. Ook de adjudanten van de KM
ondervinden problemen bij de overige krijgsmachtdelen betreffende hun status.
Defensie heeft geen geld om dit probleem op te lossen en uit de wereld te helpen.

9.

Sluiting.
De Vz. bedankt eenieder voor zijn aanwezigheid en inbreng en wenst eenieder wel thuis.
De volgende vergadering zal zijn op 10 juni en in het kader van de afloop van de 84e AV staan.
De Vz. sluit de vergadering. 10 juni is niet door gegaan, 11-11-2010 was de volgende.

A. van der Schans
Voorzitter

W.J. Sanders
Secretaris
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