VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING
DEN HELDER
Datum: 28 april 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: 15 leden.

Aanvang: 20.00 uur.

Agenda

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

1.

Opening.
Vaststellen agenda.
Mededelingen en postbehandeling in/uit.
Vaststellen verslag laatst gehouden afdelingsvergadering.
Verkiezing leden afdelingsbestuur (aftredend en herkiesbaar Sanders en Piersma)
Behandeling stukken 86e Algemene Vergadering d.d. 20 mei 2011
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 mee dat agendapunt 2 van de convocatie , 3 wordt en 3, 2 wordt. Dat gevoegd wordt een
agendapunt 6a, verkiezing afvaardiging. Het 2e agendapunt 7, wordt 8 en 8 wordt 9.
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. 28/04/2011 Versie 01

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.
Vz. heet de Algemeen Bestuursleden R.Boom (DB-lid) en R.Herben (AB-lid) van harte welkom.
Vz. deelt de vergadering mee dat er bericht van verhindering is ontvangen van:
De heren Winkel en Liekens.
Vz. deelt de vergadering mee dat het verslag van de afdelingsvergadering van 17 maart 2010 bij de presentielijst op
tafel ligt evenals de benodigde stukken.
Vz. vraagt hen die de presentielijst nog niet hebben getekend, dit alsnog in de pauze te doen.
De Algemeen secretaris dhr. R.Boom krijgt het woord en vertelt dat er hier op de vergadering aanwezig een veel
voor de vereniging gedaan hebbende en nog doende persoon is. Hij noemt daar enige voorbeelden van. Hij wil graag
de bijzondere speld, die verbonden is aan het 50 jaar lid zijn van de vereniging , uitreiken aan dhr. J.G.van Rooijen.
Hij vraagt dhr. van Rooijen naar voren om hem de speld op te kunnen spelden. De Vz. van de afdeling, feliciteert
dhr. van Rooijen namens de afdeling en overhandigt hem een bos bloemen namens de vereniging.
Dhr. van Rooijen spreekt een dankwoord uit voor de zojuist gekregen speld en attentie.
Vz. geeft het woord aan de secretaris, de heer W.J. Sanders.
Ingekomen- en uitgegane correspondentie.
Secretaris deelt mee dat de volgende post is ontvangen;
1. Brief CDT NLBEOPS beëdiging op 15 april
2. Brief CZSK kranslegging 4 mei
3. Brief CDT SMVBO beëdiging 19 mei
4. Brief CZSK LOM dag in Witte Raaf
5. Mailbericht AB; pre-advies op voorstel afdeling Den Helder
Secretaris deelt mee dat er is uitgegaan;
a. Brief HLDR 1101 aan DB; voorstel afdeling Den Helder
b. Convocaties voor deze vergadering.
c. De convocatie is ook op de website van de regiobladen Den Helder, Anna Paulowna en Schagen geplaatst.

4.

Vaststellen verslag afdelingsvergadering d.d. 17 maart 2011.
Vz. vraagt de vergadering om redactionele op- of aanmerkingen te doen toekomen aan de secretaris, Dhr. W.J.
Sanders.
Vz. neemt het verslag inhoudelijk per pagina door.
Dhr. A. Pot mist dat hij in de bus veel mensen heeft gesproken, die zich door de politiek misbruikt voelden op de
manifestatie op het Malieveld. Daar was veel ongenoegen over.
Secr. zal dit in het verslag opnemen.
Vanuit de vergadering zijn er verder geen inhoudelijke op- of aanmerkingen .
Het verslag wordt onder dankzegging aan de opsteller, de secretaris, de heer W.J. Sanders, vastgesteld.

5.

Verkiezing leden afdelingsbestuur afdeling Den Helder.
Vz. deelt mee dat twee bestuurders aftredend zijn, de heren Sanders en Piersma.
Beide heren hebben schriftelijk aangegeven dat zij weer herkiesbaar zijn. Vanuit de leden hebben zich geen
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kandidaten gemeld.
Vz. vraagt de vergadering om per acclamatie beide heren te herbenoemen.
Vergadering gaat akkoord.

6.

Behandeling stukken 86e Algemene Vergadering d.d. 20 mei 2011.
Vz. deelt de vergadering mee dat hij de agenda van de 86e A.V. 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
2011.
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 85e A.V. gehouden op d.d. 04 juni 2010.
Dhr. Blom vraagt zich af wat er bedoelt wordt bij blz.18 punt 6; het woordje üpdated. Is dit nu Duits of Engels?
Zowel de Vz. als dhr. Boom moeten het antwoord schuldig blijven.
Op blz. 20 voorstel Den Helder; komt de vergadering tot de conclusie dat het voorstel niet is afgeschoten en de
afdeling de mogelijkheid heeft het opnieuw op te brengen.
Blz. 21 actiepunten, hierover kan de algemeen secretaris dhr. Boom kort zijn, deze kunnen er eigenlijk af. Het zal
pas op de najaar vergadering behandeld kunnen worden. Maar daar zal de Algemeen voorzitter wel over terugkomen.
Agendapunt 6, Vaststellen jaarstukken 2010.

a.

Jaarverslag 2010
Blz. 23 inleiding, hier wil dhr. Blom toch wel memoreren dat de andere bonden naar een stok hebben gezocht om de
VBM|NOV te kunnen slaan. “De VBM|NOV is zo dominant aanwezig”, wordt ons verweten. Zie onze successen bij
onze poort acties. Kaderleden van de andere bonden beklaagden zich over het gebrek aan actiebereidheid van hun
bond.
Blz. 28 samenwerking NOV; Dhr. Boom; 29 april zal er weer overleg tussen VBM en NOV plaatsvinden, daarna
heeft de vz. NOV 2maanden nodig (vakantie) om zich te beraden over verdere stappen.

b.
c.
d.

Bevindingen financiële adviescommissie
Financieel jaarverslag 2010
Beoordelingsverklaring
Agendapunt 7, Voorstel Stemmenverdeling
De vergadering wil weten waarom deze niet gevoegd is bij de stukken voor de Algemene Vergadering.
Vz. , als lid van de werkgroep legt uit waarom deze er nog niet zijn en hoever het hiermee staat. Vanuit de
vergadering zijn hier toch nog wel wat vragen over. Ook over het aanpassen van het HHR. Vz. legt uit dat de
kerngroep (v/d Schans/Beerlage/de Werker) beide onderwerpen hebben samengevoegd en dit in combinatie
afhandelen.
Dhr. Blom wil dit toch als 2 aparte zaken zien. Vz. legt uit dat het niet zo simpel ligt als dhr. Blom nu schetst en dat
er nu reeds 21 artikelen zijn aangepast maar de bevindingen en adviezen van de Raad van Staten en het
Notarissecretariaat ook verwerkt moeten worden. Hierdoor neemt het flink wat tijd, ook door de gevoerde acties van
de bond op de bezuinigingen voor defensie zijn hier debet aan.
Agendapunt 8, Voorstel Den Helder
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De Vz. spreekt uit dat hij en intussen ook de leden zich hebben kunnen vergewissen van het preadvies van het A.B.
Hij leest dat het A.B. zich kan vinden in het inhoudelijke van het voorstel van Den Helder. Dat is nu ook precies de
bedoeling.
Als middels het preadvies de A.V. zich uitspreekt dat inderdaad op een TVO geen geagendeerde stukken van de A.V.
inhoudelijk worden behandeld, kan Den Helder zich vinden in dit advies.
Echter, wat hierbij hoort is dat de algemeen voorzitter zich uitspreekt, dat ook hij de mening is toegedaan dat een
TVO niet moet verworden tot een verkapte A.V. Er ontstaat een pittige discussie.
Dhr. Boom legt uit dat de algemeen voorzitter dit niet zal doen en je dat ook niet van hem mag verwachten. Hij is
van mening dat het TVO wel over de technische gang van zaken mag gaan, maar niet inhoudelijk de zaak al regelen.
Ook hij wil graag wat vuurwerk en levendigheid op de AV.
Agendapunt 9, Rondvraag
Agendapunt 10, Schorsing
Agendapunt 11, Heropening en aanvang officiële gedeelte met genodigden.
Agendapunt 12, Sluiting.
Agendapunt 6a, Verkiezing afvaardiging naar de 84e A.V.
Vz. deelt de vergadering mee dat de bestuurders Sanders, Piersma, Hartman, v.d. Schans en de heren Blom, v.
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 deze akkoord kan gaan met de verkiezing van de voornoemde personen.
Vergadering gaat akkoord.
De afvaardiging zal bestaan uit; A.van der Schans, W.J. Sanders, R. Piersma, A. Hartman, J.G. van Rooijen,
M. Huisman, M. Blom en P. Knol.
Vz. vraagt de vergadering om met uitzondering van eventueel gegeven mandaten, een vrij mandaat voor de
afgevaardigden naar de 86e A.V.
Vergadering gaat akkoord.

7.

Laatste stand rond acties van de vakbonden.
Vz. geeft graag het woord aan de aanwezige DB-er, dhr. Boom.
Dhr. Boom legt uit dat de bonden weer gezamenlijk optreden en wat de plannen zijn.

8.

Rondvraag.
Dhr. Knol vroeg zich de vorige vergadering al 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.
Vz. en secretaris moeten het antwoord even schuldig blijven, maar is wel ter sprake geweest op het IVO.
Antwoord opgevraagd in Den Haag; Er zijn goede argumenten om een deel van de kosten van de inzet op de
reder te verhalen. Het kabinet beraadt zich nog op de gewenste omvang daarvan, mede in het licht
van de in het geding zijnde publieke en private belangen en verantwoordelijkheden. Vanwege het
naderende vertrek van deze twee transporten is vooralsnog gekozen voor een ad hoc oplossing
waarbij de reder de verblijfskosten van het beveiligingsteam voor zijn rekening neemt en de kosten
voor de medische faciliteiten aan boord. Deze faciliteiten dienen aan de eisen van Defensie te voldoen.
De overige additionele kosten voor de inzet van deze twee militaire beveiligingsteams worden

4 van 5
Verslag afdelingsvergadering VBMNOV Den Helder dd. 28/04/2011 Versie 01

geraamd op € 800.000 en komen eenmalig ten laste van de Defensiebegroting. De gedeeltelijke
financiering door de Staat van de inzet bij de zich nu aandienende transporten is geen precedent. In
de regeringsreactie op het AIV-advies zal ten principale worden teruggekomen op onder meer de
publiek/private verantwoordelijkheidsverdeling.

Dhr. van Rooijen wil graag weten van dhr. Boom hoe het staat met het huidige SBK.
Antwoord; de voorstellen tot versobering zijn nog niet bij de bonden bekend of aangeboden. Ook is dit niet binnen 3
maanden te realiseren, tevens vindt er in het geheel geen overleg plaats.
Dhr. Tuin wil graag weten wat er met MVKK gaat gebeuren.
Antwoord; daar is nog geen zinnig woord over te vertellen. Het vliegveld is nu van de Luchtmacht en valt niet meer
onder CZSK. en op 9 mei worden de functieplaatsingen bekend en op 1 juli zijn de plannen over de ophanging van
de organisatorische onderdelen bekend.
Dhr. Tuin wil toch nog even kwijt dat het AB toch gewoon kan zeggen dat de werkgroep die met het voorstel
stemmenverdeling bezig is geen tijd heeft gehad door alle perikelen rond de bezuinigingen en acties?
Dhr. Boom verzekert dhr. Tuin dat de algemeen voorzitter dit echt zal oppakken tijdens de 86e AV.

9.

Sluiting.
De Vz. bedankt eenieder voor zijn aanwezigheid en inbreng en nodigt de aanwezigen uit voor een hapje en drankje
ter gelegenheid van de nieuwe gouden spelddrager.
De volgende vergadering zal zijn op donderdag 23 juni 2011.
Deze zal in het teken van de terugkoppeling van de 86e AV staan.
De Vz. sluit de vergadering.

A. van der Schans
Voorzitter

W.J. Sand ers
Sec retaris
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