VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING
DEN HELDER
Datum: 11 november 2010.
Plaats: grote vergaderzaal kantoor VBM|NOV te Den Helder.
Bestuur: A. van der Schans. (Voorzitter)
W.J. Sanders. (secretaris)
R. Piersma. (vice-voorzitter)
M.Huijsman.
A. Hartman.
Aanwezig: 14 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. 22 april 2010
Behandeling stukken 85e Algemene Vergadering.
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 geld, 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 dagelijks bestuursleden Jean Debie en Roland Boom en het algemeen bestuurslid R. Herben van
harte welkom.
Vz. deelt de vergadering mee dat er verder bericht van verhindering is ontvangen van:
De heren A. Winkel, M. Blom, A. Jansen en A. Pot.
Vz. deelt de vergadering mee dat het verslag van de afdelingsvergadering van 22 april 2010 en de stukken voor de
85e AV 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 een bestuursvergadering heeft plaatsgevonden waarbij het bestuur de mening
was toegedaan om de functie van vice-voorzitter invulling te geven, de uitkomst hiervan is dat de heer Rob
Piersma deze functie op zich neemt.
Vz. deelt de vergadering mee dat er een nieuwe versie van het rooster van aftreden en de bestuurssamenstelling op
de bestuurstafel ter verkrijging klaar liggen.
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 Stichting 15 augustus comité kranslegging VBM|NOV op 15 augustus
2. Brief CDT KMTO beëdiging Erfprins op 16 juli (Wil)
3. Mail EO Procesbeschrijving Beleidsplan
4. Mail EO Beleidsplan 2010
5. Mail EO Regeling vergoedingen VBM|NOV
6. Mail EO stukken voor de 85e AV
7. Brief CDT KMTO beëdiging Erfprins op 15 oktober (Martin)
8. Brief CDT NLBEOPS beëdiging in de Witte Raaf op 29 oktober (Ary en Rob)
9. Brief EO 20101566 voorstel begroting 2011 (België)
10. Brief EO 20101566 commentaar J. Neefs op MSF
11. Brief EO 20101566 antwoord MSF aan dhr. Neefs
12. Brief EO 20101690 Brief EO 20101566 verslag IVO 01-10-2010
13. Brief EO 20101566 herzien voorstel België
14. Brief EO 20101694 verslag IVO 16-10-2010

Secretaris deelt mee dat er is uitgegaan;
a. Convocaties voor deze vergadering.
b. Brief Hldr. 10001 aan stichting 15 augustus comité betreffende kranslegging.

4.

Vaststellen verslag afdelingsvergadering d.d. 22 april 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.
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Het verslag wordt onder dankzegging aan de opsteller, de secretaris, de heer W. Sanders, vastgesteld.

5.

Behandeling stukken 85e Algemene Vergadering.
Vz. deelt de vergadering mee dat hij de agenda van de 85e 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,
Agendapunt 4, Vaststellen stemmenverdeling, deze stemmingverdeling is conform het huishoudelijk reglement en
gekoppeld aan het aantal leden per 01 januari 2010.
Den Helder zal bij het vaststellen van de stemmenverdeling een stemverklaring afleggen dat zij tegen de huidige
manier van stemmenverdeling is.
Agendapunt 5, Vaststellen verslag van de 84e A.V. gehouden op d.d. 04 juni 2010 te Amsterdam.
Dhr. Blom verbaasd zich over het feit dat er weer geen voorstellen behorende bij het verslag van de 84e 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.
Blz. 8 Vz. verzoekt om ook bij de opsomming van de leden het cijfer 1 of 2 te vermelden, zo ook bij de
mededelingen.
Blz. 9/10/11 er is een korte discussie over de opmerkingen gemaakt aan het adres van het MSF en de opmerkingen
en stukken van dhr. J Neefs en het doel van de Financiële Advies Commissie (FAC).
De VBM|NOV wil eerst het MSF laten vertellen wat en hoe zij doen en werken, tijdens het Informeel
Voorzitters Overleg (IVO). Het DB heeft de FAC gevraagd om met hun kennis te kijken of e.e.a. juist is
vermeldt in de jaarstukken van het MSF.
Daarna kan binnen de VBM|NOV de discussie losbarsten.
Dhr. van Rooijen heeft toch wel kritiek op de gang van zaken.
Roland Boom geeft uitleg van wat er nu eigenlijk aan de hand is.
Dhr. Liekens wil toch e.e.a. uitgelegd hebben, wat de lijn is die nu gevolgd gaat worden.
Het DB wil eerst weten hoe door de vragen van dhr. Neefs e.e.a. financieel- en verslagtechnisch hoort
opgeschreven te zijn.
Agendapunt 6, Beleidsplan 2010
Dhr. v. Rooijen heeft hier toch nog wel enige vragen over.
Algemeen Voorzitter Jean Debie komt met een aantal voorbeelden hoe je zaken zou kunnen doen.
Dhr. Liekens geeft een praktijk voorbeeld van het niet toekennen van rustplaatsing.
Agendapunt 7, Begroting 2011.
a.
b.
c.
d.

Verslag financiële adviescommissie
Beschouwingen van de afdelingen, de afvaardiging namens Den Helder zal een beschouwing uitspreken.
Vaststellen contributie 2011
Vaststellen begroting 2011

Blz. 14/15 dhr. Hummel zou graag zien dat de stijging van de contributie gelijke voet zou houden met het salaris.
Dat staat nu al een aantal jaren bevroren, maar de contributie gaat wel omhoog.
De huidige gang van zaken is afgesproken op een AV en kan niet zomaar teniet gedaan worden.
De algemeen secretaris dhr. Boom zal in Den Haag nagaan waarom dhr. Knol geen account krijgt toegewezen
voor de belastingservice.
Agendapunt 8, Voorstel Stemmenverdeling.
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De Vz. spreekt uit dat hij deel heeft uitgemaakt van de werkgroep Stemmenverdeling.
Het waren pittige discussies en het voorliggende resultaat is het hoogst haalbare.
Hoewel het bestuur zich kan vinden in het huidige voorstel, kan het verkeren dat de leden zich anders uitspreken.
Met name de heer Knol heeft al informeel gereageerd.
Als de Vz. het goed heeft begrepen dan is het de bedoeling dat er vanuit Den Helder bij het stemmen over dit
voorstel een stemverklaring wordt uitgesproken.
De heer Knol heeft zich gemeld als afgevaardigde en wil over dit onderwerp graag het woord voeren.
Het agendapunt zal blijven staan, maar wordt een discussiepunt. Er wordt dus nog geen besluit genomen
tijdens de 85e AV.
Agendapunt 9, Benoeming financiële advies commissie (FAC)
Er is een tekort aan kennis binnen de vereniging. Dhr. Boom schetst het verleden en hoe de FAC thans werkt.
Ook de accountant en de Management Letter komt ter sprake.
Agendapunt 10, Verkiezing leden Algemeen Bestuur,
Vz. deelt mee dat er een enkelvoudig voorstel zal komen om de huidige Algemeen Voorzitter, de heer Jean Debie,
te herbenoemen.
Vz. vraagt aan de leden om hiermee akkoord te gaan.
Vergadering gaat akkoord.
Verder heeft zich kandidaat gesteld de heer A. (Arie) Pronk, Maj.inf.bd.
Dhr. Debie geeft een korte uitleg waarom dhr. Pronk zich kandidaat heeft gesteld.
Vz. vraagt de vergadering of zij akkoord kan gaan met deze kandidaatstelling,
Vergadering gaat akkoord.
Vz. gaat over tot het benoemen van een verkiezingscommissie (dhr. Hummel, Hartman en van Rooijen) daar
er 3 kandidaten voor 2 zetels zijn.
Nadat de aanwezige leden hun stem hebben uitgebracht is de uitslag dat de afvaardiging de opdracht mee
krijgt tot het herverkiezen van de heren Debie, Herben en Bloemendaal.
Agendapunt 11, Benoeming leden van de vertrouwenscommissie.
Vz. vraagt om voortaan de benodigde stukken bij te voegen, nu moet het uit de e-mail gehaald worden. Niet
iedereen ontvangt deze.
Vz. vraagt of er nog leden zijn die in deze commissie zitting willen nemen.
Dhr. Rob Piersma stelt zich kandidaat.
Agendapunt 12, Benoeming leden van de begeleidingscommissie,
Vz. vraagt of er nog leden zijn die in deze commissie zitting willen nemen, dit is niet het geval en de leden gaan
akkoord met de voorgestelde kandidaatsstelling van dhr. C. Kappaan.
Dhr. Liekens vraagt de Algemeen voorzitter om uitleg over de werkzaamheden van deze beide commissies.
Agendapunt 13, Rondvraag,
Agendapunt 14, Sluiting.
Verkiezing afvaardiging naar de 85e A.V.
Vz. deelt de vergadering mee dat de bestuursleden, v.d. Schans, Sanders, Huijsman en Hartman, en de heren
IJzendoorn, van Rooijen en Knol zich kandidaat hebben gesteld ter verkiezing als afgevaardigden.
Vz. deelt mee dat er zich geen andere kandidaten hebben gemeld, Vz. vraagt de vergadering of er nog verdere
kandidaten zijn.
Vanuit de vergadering melden zich geen verdere kandidaten.
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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, A. Hartman, M. Huisman, van Rooijen,
IJzendoorn en P. Knol.
Voorzitter vraagt de vergadering om buiten de gegeven mandaten, een vrij mandaat voor de afgevaardigden naar
de 85e A.V.
Vergadering gaat akkoord.

6.

Wat verder ter tafel komt.
Dhr. Boom verteld dat de VBM|NOV een ultimatumbrief heeft verstuurd naar de minister van Defensie.
Er is gewacht op het wisselende politiekbestel en het nieuwe kabinet.
Volgende week donderdag gaat men aan tafel met de nieuwe minister van defensie (er is geen staatssecretaris van
defensie meer).
De eisen van de VBM|NOV zijn;
a)Geen verhoging van de afgesproken leeftijdophoging
b) Op z’n minst bieden van openingen in het CAO overleg tot een
verantwoorde loonsontwikkeling met behoud van koopkracht.
Helaas liggen de Samenwerkende Centrales Overheid (SCO) niet meer op één lijn.
Door politieke invloed vormt men nu niet meer 1 front.
De overige bonden willen vanaf 24 november geen overleg meer voeren.
De VBM|NOV wil het overleg niet stoppen, want dan doet defensie t.o.v. medezeggenschap, wat zij wil.
Dhr. Hummel vraagt extra aandacht voor morrelen aan het SBK door defensie.
Dhr. Boom verteld dat daar al extra op gelet wordt en dat zij verlenging voorstaat.
In het particuliere leven staat de gang naar de kantonrechter en na verlies, WW voor een periode van maximaal
38 maanden. 2 maanden 75% , daarna 70 % en dit alles van het minimum dagloon. Daarna rest de bijstand.

7.

Rondvraag.
Dhr. Liekens vraagt hoe de verstandhouding tussen de VBM|NOV en NOV nu is.
Dhr. Debie verteld dat er op 12 november een AV van de NOV wordt gehouden en daar zal iets uit moeten
komen hoe nu verder.
15 december zullen beiden dan met een uitkomst hoe verder te gaan komen.

8.

Sluiting.
De Vz. bedankt eenieder voor zijn aanwezigheid en inbreng en wenst een ieder wel thuis.
De volgende vergadering zal zijn op donderdag 27 januari 2011 en in het kader van de afloop van de 85e AV
staan.
De Vz. sluit de vergadering.

A. van der Schans
Voorzitter

W.J. Sanders
Secretaris
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