VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING
DEN HELDER
Datum: 8 november2012.
Plaats: grote vergaderzaal kantoor VBM te Den Helder.
Bestuur: R. Piersma. (vice-voorzitter)
W.J. Sanders. (secretaris)
M.Huijsman.
A. Hartman.
Aanwezig: 18 leden.

Aanvang: 20.00uur.

Agenda

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

1.

Opening.
Vaststellen agenda.
Mededelingen en postbehandeling in/uit.
Vaststellen verslag afdelingsvergadering d.d. 13 september 2012.
Behandeling AV stukken d.d. 30 november 2012.
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.
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De agenda wordt vastgesteld.

3.

Mededelingen.
Vz. deelt de vergadering mee dat er in het gehele gebouw een rookverbod geldt.
Vz. heet het Dagelijks bestuurslid dhr. Jean Debie (Algemeen Voorzitter) van harte welkom.
Tevens een welkom voor het AB lid dhr. Richard Herben.
Vz. deelt de vergadering mee dat er bericht van verhindering is ontvangen van: Arnold van Trier.
Vz. deelt de vergadering mee dat het verslag van de afdelingsvergadering van 13 september 2012 bij de
presentielijst op tafel ligt.
Vz. vraagt hen die de presentielijst nog niet hebben getekend, dit alsnog in de pauze te doen.
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 verzoek om opgave kandidaat begeleidingscommissie. (dhr. Hartman)
2. E-mail verzoek om opgave kandidaat vertrouwenscommissie. (dhr. Huijsman)
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.
Vanuit de vergadering wordt bij het opgeven van kandidaten opgemerkt dat zij hier ook graag in zouden willen
participeren. Nu zijn er al kandidaten doorgegeven, maar willen hier voortaan ook in gekend worden.
Vz. belooft dit in het vervolg op tijd kenbaar te zullen maken middels de bij de secretaris bekende e-mail adressen.
Dhr. Winkel wil graag even stilstaan bij het plotselinge overlijden van onze afdelingsvoorzitter. Vz. heeft uit
onervarenheid getwijfeld op welk moment hij hier aandacht aan zou besteden maar is blij dat dhr. Winkel hier nu
over wil spreken.
Hij vond dat de Algemeen Voorzitter dhr. Jean Debie een mooie en waardige afscheidsspeech voor Ton heeft
gehouden. Hij en vele anderen hebben met kromme tenen de speech van een afgevaardigde van de VVD
aangehoord.
Deze getuigde niet van veel piëteit voor de overledene.
Hij was erg blij met een grote opkomst van vele afdelingsvoorzitters uit het gehele land die de laatste eer aan Ton
van der Schans wilden komen betuigen. Ook hebben zij tijdens de condoleance Agnes en haar familie gesteund met
hun aanwezigheid en woorden.

4.

Vaststellen verslag afdelingsvergadering d.d. 13 september 2012.
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 geen inhoudelijke op- of aanmerkingen .
Het verslag wordt onder dankzegging aan de opsteller, de secretaris, de heer W.J. Sanders, vastgesteld.

5.

Behandeling Stukken 89e Algemene vergadering d.d. 30 november 2012.
Deze zal worden gehouden in de Kumpulan (Bronbeek) te Arnhem.
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Vz. deelt de vergadering mee dat hij de agenda van de 89e A.V. wil volgen.
De stukken worden per blz. doorgelopen.
1.
2.
3.

Opening, dit is Des Algemeen Voorzitter
Mededelingen, dit is Des Algemeen Voorzitter
Vaststellen Reglement van orde,
De heren v. Rooijen en Knol hebben kritiek op de gang van zaken tijdens de voorjaarsvergadering in Den
Haag met de uitvoering van dit reglement. Zij vinden dat de afdeling Den Helder monddood werd gemaakt
door de Algemeen Voorzitter en dhr. Van Hulsen. Algemeen Voorzitter Jean Debie verduidelijkt e.e.a. en
laten we het houden op miscommunicatie in de hitte van het gesprek.
De vergadering gaat akkoord met het reglement van orde.

4.

Vaststellen stemmenverdeling.
Er is toch weer enige discussie (over minimaal 3) en de afdeling blijft het een ongelukkig stuk vinden, maar laat
het hierbij.
De vergadering gaat akkoord.

5.

Vaststellen verslag van de 88e A.V. d.d. 10 mei 2012
De vergadering gaat akkoord met het verslag.

6.

Voorstel AB: naamswijziging statuten en reglementen.
Dhr. Blom heeft hier op en aanmerkingen over.
Dhr. Jean Debie; De naam NOV mag nergens meer in statuten en HHR voorkomen, ook op onze reclame
uitingen moet deze verwijderd worden, dat is nog een hele operatie. Ook op ICT gebied moet er veel gebeuren.
De website gaat www.vbm.info heten en het e-mailadres wordt straks …….. @mijnvbm.nl. Zo kom je bij het
zoeken niet meer op een algemene vakbondsite terecht, dit was een vereiste van het AB. Houd de Trivizier,
mailings en XRcise in de gaten. Ook voor jongeren moet het in ons beeldmerk duidelijk zijn dat zij tot de VBM
behoren.
De vergadering gaat akkoord.

7.

Beleidsplan
Dhr. Van Rooijen verzoekt om voortaan niet het woord stakeholders te gebruiken maar de uitleg die onderaan
de pagina van het beleidsplan daaraan wordt gegeven.
Tevens merkt hij op om de tussen haakjes geplaatste woorden geweest en gewezen in de eerste alinea onder het
kopje MISSIE ook gewoon in zinnen uit te schrijven.
Vergadering gaat akkoord met voorliggend beleidsplan.

8.

Begroting 2013
a. Verslag van de financiële adviescommissie
De afdeling vraagt zich het nut van de financiële Adviescommissie (FAC) af. We hebben een goede
accountant die alles nakijkt en een accountantsverklaring afgeeft. Jean Debie ; de FAC is
onafhankelijk en destijds door de AV ingesteld en doet haar werk volgens de statuten.
Zij geeft ook een advies gericht op de toekomst.
Als de afdeling vindt dat dit moet veranderen dan zal dit middels een voorstel moeten gebeuren.
b. Beschouwingen van de afdelingen
Den Helder zal de beschouwingen, nog door Ton gemaakt voorlezen.
c. Vaststellen contributie 2013
Dhr. van Rooijen wil graag weten of deze bij een negatieve prijsindex dan ook naar beneden gaat.
De Algemeen Voorzitter bevestigt dit.
Vergadering gaat akkoord.
d. Vaststellen begroting 2013
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Dhr. van Rooijen maakt een compliment naar de Ledenservice, gezien de begroting doen zij goed
hun best.
Jean Debie; Het DB bespreekt maandelijks de financiële cijfers en het AB doet dit per kwartaal.
De leden krijgen dit jaarlijks op de AV onder ogen.
Het personeelsbestand is aangepast aan de nieuwe situatie, maar het AB heeft wel ondersteuning nodig
bij het uitvoeren van haar taken, verslagen en brieven. Deze is nu niet in voldoende mate aanwezig
t.g.v. verschuivingen in het huidige takenpakket van de overgebleven medewerkers.
Dhr. Knol heeft zijn vraagtekens bij de verhouding van salaris/pensioenen .
Jean Debie verduidelijkt e.e.a.
De afschrijving van gebouwen op de begroting 2013 t.o.v. 2012 blijft onduidelijk en de afdeling ziet
hier graag een antwoord op.
De begroting van het structuurfonds is waarschijnlijk te laag ingeschat gezien de voorgaande
bedragen. Jean Debie zal dit na laten kijken en vermoedt ook dat het hier fout is weergegeven.
9.

Voorstel Amersfoort / Utrecht: beëindiging van collectieve verzekering
De VBM is nog in onderhandeling, de collectieve verzekering zal gecombineerd worden met het
uitzendcertificaat.
Dhr. Winkel geeft aan het niet helemaal meer te begrijpen gezien de langlopende problemen en acties die er
gevoerd zijn om dit onder de aandacht te brengen.
Jean Debie deelt mee dat de afdeling Amersfoort/Utrecht gevraagd zal worden hun voorstel nog even aan te
houden om het AB gelegenheid te geven de zaak af te ronden.
De vergadering is tegen het huidige voorliggende voorstel.

10.

Voorstel AB: het niet verkiesbaar zijn van leden van een andere belangenvereniging in de bestuursstructuur
van de VBM.
De discussie gaat over de volgorde van behandelen tijdens de AV.
Jean Debie geeft toe dat het nu allemaal wat onduidelijk is en dhr. Knol vraagt hier aandacht voor om dit
tijdens de AV op juiste wijze te kunnen behandelen.
Het voorstel van Den Helder zal als 1e worden behandeld.

11. Voorstel Den Helder:
Publiceren van een afspiegeling van de AB- besprekingen in het vereniging orgaan.
12.

Benoeming Financiële adviescommissie.
De heren Purmer, Jansen en Thomson.

13.

Verkiezing leden algemeen bestuur
De vergadering gaat akkoord met alle 3 de voorgestelde personen. (J. de Werker-Bekx, W. Sanders en L.
Kooijman).

14.

Benoeming leden van vertrouwenscommissie
Het afdelingsbestuur heeft dhr. Huijsman voorgedragen als nieuw plaatsvervangend lid.
In het vervolg zal de vergadering een kandidaat aan mogen dragen.
Vergadering gaat akkoord.

15.

Benoeming leden van de begeleidingscommissie
Het afdelingsbestuur heeft dhr. Hartman voorgedragen als nieuw plaatsvervangend lid.
In het vervolg zal de vergadering een kandidaat aan mogen dragen.
Vergadering gaat akkoord.

16.

Rondvraag

17.

Sluiting

Vergadering gaat akkoord met een vrij mandaat voor de afvaardiging voor alle overige niet genoemde
zaken.
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5.a Verkiezing afgevaardigden.
Vz. deelt de vergadering mee dat de bestuurders Sanders, Piersma, Hartman en Huijsman zich kandidaat hebben
gesteld ter verkiezing als afgevaardigden.
Vz. deelt mee dat er zich geen andere kandidaten hebben gemeld.
Vz. vraagt de vergadering of er nog andere kandidaten zijn.
Dhr. Warnars, van Rooijen, IJzendoorn en Blom melden zich aan voor de afvaardiging.
De vergadering komt met het voorstel om ter nagedachtenis aan de overleden voorzitter met een lege stoel
Ton van der Schans te gedenken.
Dhr. IJzendoorn deelt mede zijn plaats hiervoor te willen afstaan.
Vz. vraagt of de vergadering akkoord kan gaan met de verkiezing van de voornoemde personen en 1 lege plaats.
Vz. vraagt de vergadering om met uitzondering van eventueel gegeven mandaten, een vrij mandaat voor de
afgevaardigden naar de 89e A.V.

Vergadering gaat akkoord.
De afvaardiging zal bestaan uit; W. J. Sanders, R. Piersma, A. Hartman, M. Huijsman, D. Warnars, M. Blom
en J.G.van Rooijen.

6.

Wat verder ter tafel komt.
De Vz. geeft het woord aan de Algemeen Voorzitter Jean Debie.
Deze vertelt het een en ander over zijn bemoeienissen met het overleg met de informateurs en werkgevers tijdens de
formatiegesprekken. Ook gaat hij in op de toekomstplannen van de overheid op de publiekesector als voorzitter van
het AC en zijn contacten met de andere overheidsbonden.
Er vindt een uitgebreide voorlichting over pensioenen en arbeidsvoorwaarden plaats, waarbij de aanwezigen hun
vragen hebben kunnen stellen en de Algemeen voorzitter deelgenoot hebben kunnen maken van hun bezorgdheid.

7.

Rondvraag.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

8.

Sluiting.
De Vz. bedankt eenieder voor zijn aanwezigheid en inbreng.
De volgende vergadering zal zijn op 13 december en ook op de site bekend worden gemaakt.
Deze zal in het teken van de 89e AV staan.
De Vz. sluit de vergadering.
Naschrift: in het vervolg zullen de vergaderingen op dinsdag worden gehouden.
Derhalve is de volgende vergadering op 11 december.

R. Piersma
Vice-voorzitter

W.J. Sanders
Secretaris
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