VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING
DEN HELDER
Datum: 19 april 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: 20.05 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.
Behandeling A V stukken d.d. 10-05-2012.
Toelichting op bezuinigingen Defensie en Arbeidsvoorwaarden.
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 mee dat er bij de secretaris geen extra-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
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de pauze of tijdens een schorsing kan er eventueel gerookt worden in het gedeelte bij de bar.
Vz. heet het algemeen bestuurslid Jean Debie (Algemeen Voorzitter) van harte welkom.
Vz. deelt de vergadering mee dat er bericht van verhindering is ontvangen van:
Martin Huijsman, Richard Herben,Rudy de Hoog en Adri Pot.
Vz. deelt de vergadering mee dat het verslag van de afdelingsvergadering van 16 februari 2012 bij de presentielijst
op tafel ligt.
Vz. deelt de vergadering mee dat er een nieuwe versie van de bestuurssamenstelling op tafel te verkrijgen is bij de
secretaris.
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. E-mail EO preadvies AB op voorstel afdeling Den Helder.
2. Brief van de KVMO uitnodiging heildronk Koninginnedag.
3. Brief CZSK kranslegging 4 mei.
4. Stukken 88e AV.
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.
c. Antwoord aan de KVMO aangaande heildronk.
d. Antwoord aan CZSK aangaande kranslegging op 4 mei.

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 .
Het verslag wordt onder dankzegging aan de opsteller, de secretaris, de heer W.J. Sanders, vastgesteld.

5.

Stukken 88e Algemene Vergadering d.d. 10 mei 2012.
Deze zal worden gehouden in het kantoor van de VBM|NOV te Den Haag.
Vz. deelt de vergadering mee dat hij de agenda van de 88e A.V. wil volgen.
1.

opening, dit is des Algemeen Voorzitter.

2.

Mededelingen,
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3.

Vaststellen reglement van orde, vergadering gaat akkoord

4.

Vaststellen stemmenverdeling, Den Helder gaat niet akkoord met de voorliggende stemmenverdeling.
De Algemeen Voorzitter wil hier toch graag op wijzen dat deze op de vorige AV afgetimmerd is en nu
eindelijk is vastgelegd waarbij de meerderheid van de AV zich achter dit besluit hebben geschaard.
Vz. afdeling Den Helder legt uit waarom Den Helder hier niet volmondig achter kan staan en begrijpt niet
waarom er zo nodig de plus 3 bij moest. Nu is het weer geen “one men one vote”.

5.

Vaststellen verslag van de 87e A.V, d.d. 25 november 2011,
De Algemeen Voorzitter vertelt dat het uittreden van de NOV een behoorlijk verlies van leden heeft
veroorzaakt. Gelukkig zijn er ook NOV leden die hun lidmaatschap hebben verlengd. Door de enorme
uitstroom en geringe instroom bij defensie is het niet gemakkelijk te achterhalen wat het verlies door de NOV
geweest is.
Op 1 maart zijn de statuten bij de notaris verleden, zodat deze nu zijn aangepast aan de afgelopen AV
aangenomen wijzigingen.

6.

Vaststellen jaarstukken;
a.

Jaarverslag; er is nog steeds geen nabetaling over de maand november door de NOV gedaan, maar men
zou voor 1 juli de zaak rond hebben.
Op verzoek van de vergadering zal er in 2012 een lijst van afkortingen worden verstrekt omdat er veel
afkortingen zijn waar men de betekenis niet van weet. Ook de Alg. Vz. moet de betekenis van enkele
afkortingen schuldig blijven.

b.

bevindingen financiële adviescommissie.

c.

financieel jaarverslag 2011.
De bijdrage Structuurfonds zal voortaan als los element vermeld worden, het staat nu ten onrechte
onder anderen vermeldt.
Rens Beglinger heeft heel veel vragen over de AV stukken en wordt door de Alg. Vz. op de hoogte
gebracht van de laatste stand van zaken..
Ook het niet doorgaan van de verkoop van ons verenigingsgebouw te Den Helder komt ter sprake. Dat
de rente op 0 euro staat , daar zal opnieuw naar worden gekeken. Dit is niet correct.
Vz. roert het gesprokene op de laatste IVO aan waarbij verteld werd over een toenadering tot een site
defensie kortingen voor onze leden. Hij leest de ontvangen brief van de afdeling Valkenburg voor. De
afdeling Den Helder wacht af wat hier uit komt.
Alg. Vz. legt uit hoe e.e.a. tot stand gekomen is en de VBM zal geen NAW gegevens van zijn leden
verstrekken aan derden. Zij zal op voorkomende vragen alleen bevestigen of iemand lid is. Veel leden
zijn niet op de hoogte van de gratis tankpas van United Consumers die de VBM|NOV kan verstrekken.
Hierbij krijgt men korting bij veel tankstations.

d.

Beoordelingsverklaring.

7.

Voorstel afd. Den Helder; er is een preadvies van het A.B. Den Helder wil behandeling van het voorstel en de
heer Knol zal hierbij het voorstel toelichten en verdedigen.
Hier is bij het AB niet de bedoeling van de afdeling Den Helder begrepen. Den Helder vraagt om uitvoering van
het gestelde in het Beleidsplan 2012.
Na een discussie tussen de afdeling en Alg. Vz. begrijpt deze nu wat de afdeling hiermede beoogt en zal daar
op de 88e AV op in gaan.

8

Rondvraag,

9. Sluiting.
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Vz. deelt de vergadering mee dat hij nu wil overgaan tot het verkiezing van de afvaardiging.
Er hebben zich de volgende kandidaten gemeld, A v.d. Schans, W. Sanders, R. Piersma, P. Knol, H.
Hummel, B. Tuin, M. Blom en H. v. Rooijen.
Vz. vraagt de vergadering of er nog andere kandidaten zijn, zo ja dan moeten we overgaan naar het
stemmen op de kandidaten.
Er zijn geen andere kandidaten, zodat boven vermelde personen de afvaardiging vormen.

6.

Toelichting op bezuinigingen defensie en arbeidsvoorwaarden..
Alg. Vz. vertelt over zijn werkzaamheden tijdens het overleg en gesprekken met leden van de eerste- en
tweedekamer. Hij is teleurgesteld in het standpunt van enkele grote partijen bij het afnemen van de Ambtenaren
rechtspositie voor het gehele defensiepersoneel, voor de uitzondering ook voor burgers bij defensie was geen begrip.
Het gelijkstellen met het Burgerlijk Wetboek is nog steeds de doelstelling van de kamer.
Maar de gesprekken gaan door. Lonen, pensioenen en opleidingen passeren de revue.
De reorganisatie bij defensie legt een groot beslag op het bureau medezeggenschap en de mensen maken lange dagen
om de MC’s te ondersteunen met advies en symposia.
Ook het zoeken naar een opvolger voor Jan Witvoet in het ABP geeft veel werk en deze plaats moet veilig gesteld
worden omdat er kapers op de kust zijn.
DNB stelt hoge eisen aan de opvolger.

7.

Wat verder ter tafel komt.
Er zijn geen verdere onderwerpen.

8.

Rondvraag.
Dhr. Blom wil graag weten wat er nu met pand in Den Helder gaat gebeuren.
Antwoord; het blijft te koop staan, maar is nu wel onderhoudsbehoeftig. Grote uitgaven zijn niet verantwoord
gezien onze financiële situatie. We blijven het wind en waterdicht houden.
Dhr. Winkel merkt op dat pand dringend een schilderbeurt nodig heeft. Het moet wel representatief blijven voor de
klanten van het MSF, afdeling en belastingservice.
Geen verdere vragen meer.

9.

Sluiting.
De Vz. bedankt eenieder voor zijn aanwezigheid en inbreng.
De volgende vergadering zal zijn op 13 september / 18 oktober en ook op de site bekend worden gemaakt.
Deze zal in het teken van de 88e / 89e AV staan.
De Vz. sluit de vergadering.

A. van der Schans
Voorzitter

W.J. Sanders
Sec retaris
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