VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING
DEN HELDER
Datum: 27 januari 2011.
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: 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. 11 november 2010
Terugkoppeling 85e Algemene Vergadering.
Laatste stand rond acties vakbonden.
Rondvraag.
Sluiting.

Opening.

Vz. opent de vergadering en heet een ieder 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.

1 van 5
Verslag afdelingsvergadering VBMNOV Den Helder dd. 27/01/2011 Versie 01

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.

Vz. deelt de vergadering mee dat er bericht van verhindering is ontvangen van:
De heren R. Herben, B. Tuin, R. de Hoog, K. IJzendoorn en J. Liekens.
Vz. deelt de vergadering mee dat het verslag van de afdelingsvergadering van 11 november 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. deelt de vergadering mee dat de afdeling Zuid-Holland van de NOV, tegen het besluit van haar hoofdbestuur is.
Zij heeft een kortgeding tegen het besluit van het hoofdbestuur aangespannen. De afdeling Zuid-Holland weet
zich gesteund door andere afdelingen
De uitspraak zal 28 januari bekend zijn.
Hierna zal het DB van de VBM|NOV zich beraden over te nemen stappen.
De vergadering van de afdeling Den Helder, bij monde van dhr. A. Winkel vindt dit een vreemde gang van zaken.
Het is immers de AV die besluiten neemt.
Dhr. A. Winkel legt de vergadering uit hoe de gang van zaken binnen verenigingen loopt.
Dhr. H. v. Rooijen heeft zijn twijfels of de juiste weg wel zal worden gevolgd door het AB.
Vz. Deelt de vergadering mee dat gewoon de democratische weg binnen de vereniging zal worden gevolgd, wat
inhoud dat het DB na overleg vergadert met het AB, hierna zal een eventueel besluit worden voorgelegd aan de
afdelingen, daar waar nodig zal uiteindelijk de AV (eventueel een BAV) beslissen.
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 Erfprins op 26 november 2010 (Wil)
2. Brief CDT NLBEOPS beëdiging in de Witte Raaf op 29 januari 2011 (Ary en Rob)
3. Brief CDT NLBEOPS beëdiging in de Witte Raaf op 25 februari 2011 (Ary en Rob)
4. Mail MZO Ton v. Elst uitnodiging Regiodag 3 februari 2011

Secretaris deelt mee dat er is uitgegaan;
a. Convocaties voor deze vergadering.
b. De convocatie is ook op de website van de regiobladen Den Helder, Anna Paulowna en Schagen geplaatst.

4.

Vaststellen verslag afdelingsvergadering d.d. 11 november 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.
Dhr. H. v. Rooijen mist op blz. 3 bij agendapunt 6. Beleidsplan, een opsomming van wat hij daar gevraagd heeft en
wat het antwoord van de Algemeen Voorzitter daarop was. Ook de uitleg van de Algemeen Voorzitter vindt hij te
kort vermeld.
Secretaris zal dit in het vervolg beter verwoorden en beloofd beterschap.
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Vanuit de vergadering zijn er verder geen inhoudelijke op- of aanmerkingen meer.
Het verslag wordt onder dankzegging aan de opsteller, de secretaris, de heer W. Sanders, vastgesteld.

5.

Terugkoppeling 85e Algemene Vergadering.
Den Helder heeft bij het vaststellen van de stemmenverdeling een stemverklaring willen afleggen dat zij tegen de
huidige manier van stemmenverdeling is. Hierop heeft de Alg. Vz. zijn verbazing uitgesproken dat Den Helder
daar weer mee komt. Vz. afvaardiging Den Helder vraagt zich af waarom de Alg.Vz. daar nu pas mee komt, daar
Den Helder zich reeds meerdere AV’s hierover heeft uitgesproken. Hierop verzand de discussie.
Ook het voorstel van orde kon in de ogen van de AV geen goed doen, hoewel het gesteund werd door 2 andere
afdelingen had de AV geen behoefte aan meer openbaarheid en verspreiding van haar vergaderingen aan de leden.
De gang van zaken rond het openstellen van het Structuurfonds roept verbazing bij de afdeling Den Helder op
hetgeen is gebeurd. Tussen neus en lippen werd dit en passant erdoor gejast.
De problematiek rond de stemmenverdeling zal in het voorjaar van 2011 zijn beslag krijgen.
Het voorstel van Den Helder werd met andere voorstellen op één hoop geveegd en werd niet inhoudelijk behandeld.
Helaas was er geen discussie mogelijk. De afgevaardigde , de heer P. Knol heeft nog getracht het woord te krijgen
om zijn verbazing uit te spreken, echter dit werd niet toegestaan
Een ingestelde werkgroep zal na overeenstemming komen tot een voorstel wat na toetsing door het AB zal worden
voorgelegd als een voorstel voor de komende AV.
Vz. deelt mee dat implementatie waarschijnlijk enige tijd zal vergen. De Statuten moeten worden herschreven
evenals het HHR, de wet is inmiddels dermate veranderd dat herschrijving dringend gewenst is.
De afdeling Den Helder is benieuwd naar het voorstel en wacht met spanning af wat er aan de afdelingen wordt
aangeboden.
Enige leden van de afdeling en aanwezig geweest bij de AV, hebben moeite met de clowneske benadering door de
afdeling Rotterdam van de beschouwingen. De bedoeling is een beschouwing van het verenigingsjaar en geen one
man show. Zij hebben het daar ook na de vergadering kenbaar gemaakt.
Over de teleurstellende voorlichting voor de burgers tijdens de 64 jarigen dag in Amsterdam, heeft de Alg. Vz. aan
dhr. A. Hartman zijn excuses aangeboden.
De algemeen secretaris dhr. Boom heeft in Den Haag nagaan waarom dhr. Knol geen account kreeg toegewezen
voor de belastingservice, dit is verholpen.
Agendapunt 10, Verkiezing leden Algemeen Bestuur,
Vz. deelt mee dat de huidige Algemeen Voorzitter, de heer Jean Debie, herbenoemd is.
De heren Herben en Bloemendaal zijn herverkozen in het AB.
Er ontstaat een discussie over het nut van het TVO. De AV’s zijn de laatste jaren tamme vertoningen geworden en
worden als een hamerstuk erdoor gejast. Discussies worden uit de weg gegaan en alles is tijdens
afdelingsvergaderingen en tijdens het TVO al bij het AB bekend en vastgelegd.
De AV is eigenlijk al voorgekauwd, dit zou een van de redenen kunnen zijn dat er totaal geen discussie mogelijk is op
een AV. Daar waar er al vragen zijn, meestal door dezelfde persoon, zijn deze al behandeld op een
afdelingsvergadering, nogmaals op het TVO, dus waarom weer naar dezefde weg vragen op de AV.
Dhr. Winkel en van Rooijen stellen voor om een voorstel te maken om het TVO af te schaffen om te voorkomen
dat alles al voorgekauwd is en zo de AV wat levendiger te laten worden.
Vz. stelt dat het bestuur stelselmatig heeft aangegeven dat zij geen behoefte heeft aan een TVO, het bestuur van de
afdeling Den Helder is de mening toegedaan dat de stukken voor een AV besproken worden op de
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afdelingsvergadering die in het kader staat van de desbetreffende AV. Daar waar er dan nog vragen zijn, dienen deze
middels een mandaat (opdracht) te worden meegegeven aan de afvaardiging, die deze dan verwoord op de AV
zonder vooroverleg op een TVO.
Er blijken afgevaardigden op de AV te zijn die daar ter plaatse hun enveloppe met de stukken nog moeten
openscheuren. Dit getuigt niet van een goede voorbereiding en betrokkenheid.
Vz. zegt de vergadering toe dat hij dit beschouwd als een opdracht aan het bestuur, en dat hij op korte termijn zal
komen met een voorstel betreffende afschaffing TVO, zeer zeker daar het TVO geen statutaire status heeft. Zodat dit
voorstel kan worden behandeld op de vergadering van 28 april a.s.
De vergadering, bij monde van de heren P. Knol en A. Winkel dringt er op aan om het voorstel duidelijk te voorzien
van een motivatie en een toelichting waarom.
Dhr. A. Winkel constateerd dat de afdelingsvergaderingen in het gehele land slecht bezocht worden.
Het aantal aanwezigen ligt tussen de 2 en 10, dan mogen we in Den Helder nog blij zijn met onze 10 -16.
Hij vraagt zich af waarom wij dit op deze wijze blijven volhouden. Zijn er al onderzoeken gedaan naar anders
werkende afdelingstructuren?
Vz. Is van mening dat er in het verleden hierover gesproken is en dat het AB zou komen met een nieuwe verstruc,
zoals de wijziging van het aantal afdelingen, toen werd het stil, dus over een eventueel vervolg moet hij het antwoord
schuldig blijven, hij weet het ook niet.
Wat hij wel weet is dat de Alg.Vz een vervend tegenstander is om de afdelingen op te doeken en om dan te komen
tot een andere structuur, bijvoorbeeld een ledenraad.
Als afdeling hebben we geprobeerd om het vergaderbezoek te verhogen, maar ook die hebben geen blijvende
verhoging op geleverd. Zelfs het bezoeken van een Regiovergadering door kaderleden ligt op een laag pitje.
Er volgt een pittige discussie tussen de leden over het moeten hebben van afdelingen dan wel een andere vorm van de
vereniging. Voorbeelden zoals de AFMP en de ANWB komen ter sprake.
De vergadering vraagt of het AB en DB ook de verslagen van Den Helder lezen, de secretaris deelt mee dat hij in
Den Haag de afspraak heeft gemaakt dat alle AB-leden (dus ook het DB) het goedgekeurde verslag krijgen.
Vergadering is zeer benieuwd naar een dan eventuele reactie, zeer zeker gezien het feit dat verwacht mag worden dat
het AB, in de huidige verenigingsstructuur, wil luisteren en reageren naar datgeen er binnen de afdelingen leeft.
Misschien wishfull thinking, maar we wachten het wel af.

6.

Laatste stand rond acties van de vakbonden.
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.
c) Behoud van de huidige SBK regeling

Helaas liggen de Samenwerkende Centrales Overheid (SCO) niet meer op één lijn.
Door politieke invloed vormt men nu niet meer 1 front.
De door de VBM|NOV gehouden acties lopen goed. Door het afdelingsbestuur is er mankracht geleverd bij een
aantal flyer acties.
De heer Piersma, lid van het aktiecommite, deelt de vergadering mee dat hij vanuit het Haagse in ieder geval de
complimenten heeft gekregen over de bestuurlijke inzet van Den Helder. Of dit betekent dat andere afdelingen niets
tot weinig doen, doet hij geen uitspraak.
Ook tijdens de voorlichtingsessies op de werkplek hebben de leden kennis kunnen nemen van de gevaren van de
defensievoorstellen en het standpunt van de bond hierin.
Denk hierbij aan de acties bij de Zuid-poort, MVKK de Kooy en het Marinebedrijf.
Op 9 februari staan er acties gepland bij de Witte Raaf, NE-BE OPschool en Erfprins.
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7.

Rondvraag.

Dhr. A. Winkel heeft zich de laatste tijd verbaasd over de uitspraak van onze Alg. Vz. gedaan rond de perikelen over
uitzending naar de provincie Kunduz. Hij sprak met de politiek en gaf aan een eventueele deelname niet te zullen
dwarsbomen. Hij vraagt zich af namens wie de Alg. voorzitter dat doet. Volgens hem is er geen ledenraadpleging
geweest om dit te onderbouwen.
Nu is de Alg. voorzitter bijgedraaid, nu de politiek meer tegen is.
Heeft hij soms de afdelingen geraadpleegd hierover? In Den Helder is daar niets over bekend.
Dhr. P. Knol vindt dat de Alg. voorzitter beter zijn mond had kunnen houden, politiek is geen vakbondsterrein.
Wel over materiële zaken en uitrusting en bescherming van de uit te zenden mensen, daar kun je wat over zeggen.
Onze leden doen hun werk in opdracht van de politiek en je moet niet op hun stoel gaan zitten. Wel over de wijze
waarop en waaronder zij hun werk moeten doen. Vergadering kan zich hierin vinden en steunt dat geen zoals
verwoord door de heer Knol.

8.

Sluiting.
De Vz. bedankt eenieder voor zijn aanwezigheid en inbreng en wenst een ieder wel thuis.
De volgende vergadering zal zijn op donderdag 28 april 2011.
Tevens zijn dan de heren Sanders en Piersma aftredend en herkiesbaar.
De Vz. sluit de vergadering.

A. van der Schans
Voorzitter

W.J. Sanders
Sec retaris
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