VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING
DEN HELDER
Datum: 17 maart 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. (verhinderd)
Aanwezig: 13 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. 27 januari 2011
Behandeling voorstel afdeling Den Helder.
Laatste stand rond acties vakbonden.
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. deelt de vergadering mee dat er bericht van verhindering is ontvangen van:
De heren Blom (gedeeltelijk), van Rooijen, Warnars en Hartman.
Vz. deelt de vergadering mee dat het verslag van de afdelingsvergadering van 27 januari 2010 bij de presentielijst op
tafel ligt evenals het voorstel namens de afdeling Den Helder.
Vz. vraagt hen die de presentielijst nog niet hebben getekend, dit alsnog in de pauze te doen.
Vz. deelt de vergadering mee dat hij verder geen bijzonderheden heeft en morgen naar het informele voorzittersoverleg in Den Haag zal gaan.
Vz. geeft het woord aan de secretaris, de heer W. Sanders.
Ingekomen- en uitgegane correspondentie.
Secretaris deelt mee dat de volgende post is ontvangen;
1. Brief 20111738.EO van René Landsweers – AB-verslag 17/12/2010
2. Brief CDT KMTO beëdiging Erfprins op 26 november 2010 (Wil)

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. 27 januari 2011.
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 voorstel afdeling Den Helder.
Het voorliggende voorstel is in kleine kring reeds besproken en zijn er correcties aangebracht.
De vergadering gaat akkoord met het voorliggende, nadat gremia gewijzigd is in gremium.
Vz. zal dit morgen meenemen naar het informele voorzitters overleg, zodat het op tijd is ingediend voor de 86 e AV.

6.

Laatste stand rond acties van de vakbonden.
Op 9 februari zijn er acties geweest bij de Witte Raaf, NE-BE OPschool en Erfprins.
Hierbij zijn er bestuursleden van de afdeling betrokken geweest.
Vz. geeft het woord aan het lid R.Herben, die tevens met R.Piersma in een actiecomité zit die plannen maken om
acties te voeren bij defensie.
Het actiecomité wil een wake houden voor de deur van het Ministerie van Defensie.
Door de gevolgen van het helikopter debacle in Libië en de perikelen daarom heen is dit uitgesteld. Veel animo
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vanuit de vereniging is er niet. Vanuit Den Helder zijn er 3 personen die hieraan meewerken; R.Herben, A.Pot en
R.Piersma.
Er is kritiek op de manifestatie in Den Haag. Het geheel kwam als een politiek feestje over. Emiel Roemer en Agnes
Jongerius legden daar veel te veel de nadruk op. De mensen hebben al aangegeven niet meer in beweging te komen
bij een volgende keer. A.Pot heeft zich tijdens acties rond de opheffing van Valkenburg en verplaatsing van MEOB
Oegstgeest naar Den Helder ook al door de politiek misbruikt gevoeld. Na afloop heeft hij van het personeel in zijn
bus te horen gekregen dat ook zij zich door de politiek misbruikt voelden.
Dhr. P.Knol vraagt zich dan af wat er dan wel gedaan moet worden om actiebereidheid voor elkaar te krijgen.
Het zal nu veel mensen gaan raken, maar naar de mening van v/d afdeling zal men eerder bij IBB en CBB aan gaan
kloppen.
Er is geen WIJ gevoel meer, maar het IK staat voorop. Het actiecomité bespeurd die zelfde tendens.
De heren Knol en Tuin zijn van mening dat de leden het nog niet daadwerkelijk voelen en het allemaal nog wel zal
gaan, dus we merken het wel.
Richard Herben meldt dat de VBM|NOV wel lijnen met de 2e kamer, werkgroepen en dergelijke heeft, maar de
tweedeling tussen de vakbonden doet ons geen goed.

7.

Rondvraag.
Dhr. Hummel wil graag weten hoe het nu met de samenwerking met de NOV staat.
Vz. moet het antwoord schuldig blijven er is bij het afdelingsbestuur niets bekend over de laatste stand van zaken.
Dhr. Knol vraagt zich af waar het kabinet en de politiek mee bezig zijn.
Mariniers gaan 2 werkeilanden beschermen en de kosten daarvan bedragen € 800.000,-. Deze moeten door Defensie
zelf gedragen worden, terwijl Defensie drastisch moet bezuinigen en arbeidsplaatsen moet inleveren. Hoe is dit in
vredesnaam mogelijk. Hij verzoekt de Vz. dit in het morgen te houden informele voorzitters overleg te vragen.
Dhr. Pot meldt dat het VRP van het Marinebedrijf door de HDP erdoor gedrukt wordt en hij maakt zich grote
zorgen. Hij wil dit graag onder de aandacht van het DB gebracht hebben.
Wat is de rol van de GMC en MC’en hier nu in en wat kunnen zij hieraan nog doen om te zorgen dat het personeel
niet de dupe wordt?
Dhr. Herben geeft een uitleg over de huidige situatie m.b.t. gesprekken met de bonden.

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.
Deze zal in het teken van de 86e AV staan.
Tevens zijn dan de heren Sanders en Piersma aftredend en herkiesbaar.
De Vz. sluit de vergadering.

A. van der Schans
Voorzitter

W.J. Sand ers
Secretaris
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