VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING
DEN HELDER
Datum: 16 februari 2012.
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: 17 leden.

Aanvang: 20.13 uur.

Agenda

1. Opening.
2. Vaststellen agenda.
3. Mededelingen en postbehandeling in/uit.
4. Vaststellen verslag afdelingsvergadering d.d. 10 november 2011.
5. Terugkoppeling 87e Algemene Vergadering d.d. 25 november 2011.
6. Benoeming tot lid van het afdelingsbestuur, dhr. D. Warnars.
7. Voorstel m.b.t. publicaties in de Trivizier.
8. Wat verder ter tafel komt.
9. Rondvraag.
10. Sluiting.

1.

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 er bij de secretaris geen extra-agendapunten zijn ingebracht.
Vz. deelt mee dat agendapunt 6 dient te vervallen, het is statutair niet mogelijk om het afdelingsbestuur uit te
breiden. Met Den Haag is wel afgesproken dat dhr. Warnars als voorzitter van de werkgroep contactpersonen met
het bestuur zal meelopen.
Vz. deelt mee dat de agenda hierdoor vernummerd wordt.
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 4

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. deelt mede dat het Algemeen Bestuurslid R. Herben vanwege werkzaamheden in het buitenland verhinderd is.
Vz. deelt de vergadering mee dat er bericht van verhindering is ontvangen van:
De heren Herben, de Hoog, Tuin en Liekens.
Vz. deelt de vergadering mee dat het verslag van de afdelingsvergadering van 10 november 2011 bij de
presentielijst op tafel ligt.
Vz. vraagt hen die de presentielijst nog niet hebben getekend, dit alsnog in de pauze te doen.
De AV van 10 mei zal zich houden aan de nieuwe statuten en zal Den Helder met 8 afgevaardigden
vertegenwoordigd zijn.
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. Voorstel AB artikel 19 (belangenverstrengeling bestuurders).
2. Email EO Herziening bedrijfsvoering
3. Email EO Herziening begroting
4. Email dhr. Neefs afschrift brief aan NOV n.a.v. mislukken onderhandelingen VBM en NOV.
5. Email dhr. Neefs betreffende bevindingen onderhandelaars.
6. Verslag IVO 14-10-2011.
7. Email i.a.a. afdeling Den Helder aangaande aanbieding ruimte in dansschool Corma.
Secretaris deelt mee dat er is uitgegaan;
a. Convocatie vergadering afdeling Den Helder.
b. Toezending stukken voor de afdelingsvergadering aan bij de secretaris bekende leden.

4.

Vaststellen verslag afdelingsvergadering d.d. 10 november 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.
Vanuit de vergadering zijn er inhoudelijke op- of aanmerkingen.
Dhr. v. Rooijen op blz. 3 bij onderste regel over de uitleg van dhr. v. Hulsen.
De zinsopbouw zal aangepast worden, maar de strekking blijft bestaan. “dhr. v. Hulsen kan zich niet vinden in de
mening van de afdeling Den Helder.”
Het verslag zal op een paar punten nog wat verduidelijkt worden.
Het verslag wordt onder dankzegging aan de opsteller, de secretaris, de heer W.J. Sanders, vastgesteld.

5.

Terugkoppeling 87e Algemene Vergadering.
Vz. merkt op dat er maar 4 van de aanwezigen niet op de AV aanwezig zijn geweest.
Toch zal hij de vergadering in vogelvlucht doornemen.
Op de AV van 10 mei zal zoals eerder vermeld de afvaardiging uit Den Helder uit 8 personen bestaan.
Ondanks dat alle door Den Helder ingediende voorstellen het niet gehaald hebben, was het een levendige
vergadering.
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Dhr. v. Rooijen wil zijn ongenoegen uiten over het feit dat de secretaris/penningmeester op de vergadering had
toegezegd uitleg te komen geven over een aantal punten in de begroting waar hij (dhr. v. Rooijen) een andere
zienswijze over had, maar deze niet heeft plaats gevonden.
In zijn ogen klopt de behandelde begroting niet en is hevig teleurgesteld in de gang van zaken.
Hij neemt het afdelingsbestuur kwalijk dat zij verzuimd hebben om druk op Den Haag uit te oefenen, zodat deze
vragen beantwoord hadden kunnen worden. Door het plotselinge vertrek van dhr. Boom is dat nu niet meer
mogelijk. Van de overige DB leden verwacht hij geen ophelderende antwoorden.
Voorzitter trekt het boetekleed aan en is het met spreker eens dat hij op beantwoording had moeten aandringen. Nu
kan dat helaas niet meer.
Op de behandeling van de beschouwingen als onderdeel van de begroting, verzoekt hij het afdelingsbestuur dit in
Den Haag aan te kaarten om dit een eigen agendapunt te laten zijn. Het heeft niets met de begroting te maken.
De vergadering verbaast zich over het feit dat nu al een aantal jaren gebeurd.
Ten tijde van de VBZ was dit altijd een losstaand agendapunt.
Voorzitter zal dit opnemen met de directeur Eigen Organisatie (J. de Werker) om dit weer los te koppelen.

6.

Voorstel m.b.t. publicaties in de Trivizier.
Vz. legt uit hoe het nieuwe bijgewerkte voorstel er nu uitziet. Hier is binnen de afdeling uitvoerig over gesproken
tijdens diverse samenkomsten. Het is voortvloeiend uit de behandeling op de AV aangepast in bewoording.
Tijdens de AV was het een voorstel van orde dat ondanks de steun van 2 andere afdelingen, toch
teruggenomen is.
Dhr. Blom wil ondanks dat het in de email was meegestuurd voor deze vergadering, het voorstel nu op papier
hebben.
Vz. schorst de vergadering om de secretaris dit te laten vermenigvuldigen zodat ieder van de aanwezigen het krijgt.
Na uitreiking blijft er bij dhr. Blom verwarring over het gegeven dat het vroegere voorstel van orde nu een voorstel
is geworden.
Dhr. Winkel heeft vragen over de laatste alinea, deze is hem niet geheel duidelijk.
Het afdelingsbestuur ontvangt de verslagen, maar niet iedereen is in de gelegenheid deze door te lezen?
Hier wordt bedoeld ieder lid, want de verslagen zouden voor ieder lid bekend moeten zijn. Vz. beloofd dat zin
dienaangaande zal worden aangepast alvorens het voor de AV van 10 mei aan te bieden.

7.

Wat verder ter tafel komt.
Dhr. Winkel is ter ore gekomen dat tijdens het IVO gesproken is over het houden van de AV in het kantoor Den
Haag i.p.v. in Soesterberg.
Naar zijn mening is deze zaal veel te klein voor alle afgevaardigden, spelddragers, eventuele leden en gasten.
Naar gestelde vragen in Den Haag van de Vz. is dit gedaan uit oog van bezuiniging.
De vergadering oppert waarom het dan niet in Den Helder gehouden wordt, onze zaal is veel groter.
Vz. antwoord dat dit niet kan omdat het pand in Den Helder daarvoor door de brandweer is afgekeurd i.v.m.
brandgevaar en de moeilijke ontruiming. We hebben geen brandtrappen en branduitgang.
Het afdelingsbestuur zal een brief schrijven naar Den Haag waarin zij haar bezwaren voor de te klein verwachtte
zaal zal uiten.
Dhr. Blom wil graag de reden weten van de in zijn ogen extra bezuiniging. De begroting was tijdens de AV toch
goedgekeurd? Waarom nu dan een extra bezuiniging?
Vz. moet het antwoord schuldig blijven.
Dhr. van Rooijen vindt Den Haag ook te klein voor het houden van de voorjaars AV. Is daar wel voldoende naar de
veiligheid van de mensen gekeken?
Ook is hij niet bekend met de mails waar de secretaris in zijn ingekomen post over sprak.
Vz. antwoord dat er elke woensdag de gelegenheid voor ieder lid is om tijdens het spreekuur van de afdeling
informatie te krijgen over de gang van zaken betreffende de vereniging en het ter inzage is.
Rondsturen gaan we niet doen.

8.

Rondvraag.
Er zijn verder geen vragen meer.
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9.

Sluiting.
De Vz. bedankt eenieder voor zijn aanwezigheid en inbreng.
De volgende vergadering zal zijn op 19 april en ook op de site bekend worden gemaakt.
Deze zal in het teken van de 88e AV staan.
De Vz. sluit de vergadering.

A. van der Schans
Voorzitter

W.J. Sanders
Secretaris
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