VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING
DEN HELDER
Datum: 10 november 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: 17 leden.

Aanvang: 20.13 uur.

Agenda

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

1.

Opening.
Mededelingen en postbehandeling in/uit.
Vaststellen agenda.
Vaststellen verslag laatst gehouden afdelingsvergadering.
Behandeling stukken 87e Algemene Vergadering d.d. 25 november 2011.
Toelichting op de 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. deelt mee dat agendapunten 2 en 3 dienen te worden omgewisseld.
Vz. deelt mee dat hij de agenda wil aanpassen door het onderwerp verkiezing afvaardiging naar voren te halen en
wel na agendapunt 3, dit wordt dan 3a.
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.
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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 het Dagelijks Bestuurslid J. v. Hulsen van harte welkom.
Vz. deelt de vergadering mee dat er bericht van verhindering is ontvangen van:
De heren Herben, de Hoog en Liekens.
Vz. deelt de vergadering mee dat het verslag van de afdelingsvergadering van 28 april 2011 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.
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. Uitnodiging bijwonen LOM dag CZSK 18-05-2011
2. Bijwoning beëdiging KMTO Erfprins 19-05-2011
3. Bijwoning beëdiging KMTO Erfprins 24 juni 2011-11-14
4. Uitnodiging kranslegging 15 augustus
5. Voorstel najaarsafdelingsvergaderingen
6. AB verslag 24-06-2011
7. Uitnodiging bijwonen LOM dag CZSK 16-11-2011
8. 20111840.EO Begeleidingscommissie
9. 20111839.EO Vertrouwenscommissie
10. AB verslag 02-09-2011
11. 20111846.EO Beleidsplan en procesbeschrijving
12. 87e AV definitief
13. Verslag IVO d.d. 150911
14. Verslag IVO d.d. 141011
15. Brief aan leden NOV
16. Stukken betreffende Statuten en HHR
17. Voorstellen voor de 87e AV
18. Amendement op voorstel AB tot wijziging HHR
19. Voorstellen 87e AV t.w.: 20111859.EO en 20111860.EO
20. AB verslag 30-09-2011
21. Aangepaste versie begroting 2012
Secretaris deelt mee dat er is uitgegaan;
a. Brief kranslegging 15 augustus
b. Convocatie vergadering afdeling Den Helder
c. Toezending stukken voor de AV en afdelingsvergadering aan bij de secretaris bekende leden

3. a

Verkiezing afgevaardigden naar de AV.
Vz. deelt mee dat er zich zeven kandidaten hebben gemeld. Te weten de heren;

v. Rooijen, Knol, Blom, Hartman, Piersma, Sanders en v.d. Schans.
Vz. vraagt of er nog anderen zijn die zich kandidaat willen stellen.
Vanuit de vergadering zijn er geen verdere kandidaten.
Vz. vraagt de vergadering of deze akkoord gaat met een afvaardiging samengesteld uit de voornoemde leden.
Vergadering gaat akkoord.
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4.

Vaststellen verslag afdelingsvergadering d.d. 28 april 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 geen inhoudelijke op- of aanmerkingen .
Het verslag wordt onder dankzegging aan de opsteller, de secretaris, de heer W.J. Sanders, vastgesteld.

5.

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 86e A.V. gehouden op d.d. 20 mei 2011.
Aktiepuntenlijst 3e punt de 2 door de NOV bekleedde stoelen in het AB; Vz. verwacht daar op de
AV over te horen.
Geen opmerkingen.
Agendapunt 6, Beleidsplan.
Vz. vraagt de vergadering om akkoord te gaan met het voorliggende beleidsplan.
Vergadering gaat akkoord.
Agendapunt 7, Voorstel aflossing hypotheek.
Dhr. v. Rooijen; het aflossen hiervan is toch verbonden aan de verkoop van het pand in Den Helder,
dan is het vreemd dat het nu al is ingeboekt, terwijl we dat nog moeten afwachten.
Hij vindt het een goede zaak dat de hypotheek in gelost gaat worden, omdat er een flinke rente
aflossing op kan staan die waarschijnlijk hoger is dan de rente die je over kapitaal krijgt.
Maar om de opbrengst van een verkoop van het kantoor Den Helder nu al in te boeken terwijl we
niet weten of het is verkocht en tegen welke prijs, gaat hem te ver.
Vz. antwoordt dat het alleen doorgaat als het pand is verkocht.
De vergadering blijft erbij dat in de begroting dus niet vermeld kan worden dat de
hypotheekrente op 0 staat, want er is nog niets verkocht en zal er rente betaald moeten
worden.
Ook dhr. Knol heeft zo zijn bedenkingen over de huidige wijze van presenteren.
Dhr. v. Hulsen geeft nog een uitleg over de intentie en de gevolgde weg. Hij kan zich echter niet
vinden in het standpunt van de vergadering dat de hypotheekrente niet op 0 gesteld mag worden.
Vz. vraagt de vergadering om een mandaat m.b.t. tot dit voorstel.
Vergadering gaat instemmend akkoord.
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Agendapunt 8, Begroting 2012.
Vz. memoreert dat de samenwerking met de NOV eindigt op 01-01-2012. Maar de AV van de NOV
moet zich op 2 december hier nog over uitspreken. Er heeft zich al een interim bestuur NOV
gevormd. Hierdoor is onbekend hoeveel leden van de NOV er wel betalend lid blijven. Daardoor is
de begroting in zijn ogen onzeker geworden.
a.

Verslag van de financiële adviescommissie, dat is voor de commissie.

b.

Beschouwingen van de afdelingen, Den Helder zal een beschouwing houden.
Dhr. v. Rooijen zag dit toch graag los van de begroting, omdat hier een terugblik en een voorschot
op de toekomst wordt genomen, dus graag onder een ander agendapunt. Vz. antwoordt; Als we dat
willen veranderen dan moeten we hier met een voorstel op het TVO over komen.

c.

Vaststellen contributie 2012.
Dhr. v. Rooijen vraagt opheldering wie nu wat gaat betalen. Er worden verschillende bedragen
genoemd en het is hem niet duidelijk wie welk bedrag gaat betalen.
Dhr. v. Hulsen legt e.e.a. naar tevredenheid uit.

d.

Vaststellen begroting 2012.
Dhr. van Hulsen legt uit waarom de begroting in 3 delen is uitgevallen. Met NOV, zonder NOV en
een besparende begroting. Hij is het met de vergadering eens dat er niets zeker is, maar hij verwacht
dat er slechts 300 blijven. De begroting gaat er dus ook vanuit dat er geen inkomsten en uitgaven
van de NOV zijn. Tijdens het TVO zal er een bijgestelde begroting worden uitgereikt.
Dhr. Knol stelt voor om dan maar geen begroting te behandelen omdat alle voorliggende stukken
vervangen worden en die dan af te wachten.
Er ontstaat enen discussie over wel of niet behandelen.
Dhr. Knol wil dan graag de linker begrotingskolom behandelen.
Vergadering gaat hiermee akkoord.
Na uitleg over de begroting door dhr. van Hulsen kan de vergadering hiermede niet akkoord gaan
en geeft de afvaardiging mee dat zij de nul van de hypotheekrente ter sprake brengt.
Agendapunt 9, Voorstel stemmenverdeling
Vz. deelt mee dat dit een voorstel is van de afdeling Rotterdam. Het voorstel is letterlijk de
bevindingen van de werkgroep stemmenverdeling.
Vz. is van mening dat conform de instellingsbeschikking de bevindingen van de werkgroep moeten
worden besproken op de A.V. en niet in de vorm van een voorstel zoals dit nu voorligt.
Zo er al een voorstel moet worden besproken dan is dat het voorstel van de afdeling Den Helder wat
nog steeds is aangehouden.
De afvaardiging moet zich hierover op de AV uitspreken dat dit zo eigenlijk niet kan.
Op de overige voorstellen krijgt de afvaardiging vrij mandaat te handelen in de geest van de
afdeling.
Agendapunt 10, Voorstel wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement
Vz. deelt mee dat de werkgroep goed werk heeft geleverd maar dat voortschrijdend inzicht toch tot
de overweging moet komen om hetgeen voorligt over te nemen met dien verstande dat statuten en
huishoudelijk reglement pas dan worden gepasseerd als er duidelijkheid en zekerheid is m.b.t. de
NOV.
Het is nu nog steeds zo dat er weliswaar een besluit tot einde van de samenwerking voorligt maar
dat dit een besluit is van het hoofdbestuur wat afwijkt van hetgeen door de A.V. van de NOV is
gemandateerd.
Het zal de A.V. van de NOV in december zijn die dan duidelijkheid geeft van hetgeen de NOVleden willen.
Agendapunt 11, Benoeming financiële adviescommissie.
Wordt mondeling toegelicht op de AV.
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Agendapunt 12, Verkiezing leden Algemeen Bestuur.
Vz. vraagt de vergadering of dhr. van Hulsen de zaal moet verlaten. De vergadering vindt dit niet
nodig. Vz. vraagt de vergadering om akkoord te gaan met de enkelvoudige kandidaatstelling van de
heer van Hulsen.
Vergadering gaat akkoord.
Vz. deelt mee dat er een 4-tal vacatures zijn. De heren Bus en Janssen zijn herkiesbaar, de twee
nieuwe kandidaten zijn geprofileerd in de TRIVIZIER nr: 10. (de heren v/d Biggelaar en
Frencken)
Vz. vraagt de vergadering om akkoord te gaan met de kandidaten.
Vergadering gaat akkoord.
Agendapunt 13, Benoeming leden van de vertrouwenscommissie
Zie mailbericht 20111839.EO
De vergadering gaat akkoord met de heren v/d Beek, v/d Broek en Kluin. De afdeling zal dhr.
Hartman voordragen als plaatsvervangend lid.
Agendapunt 14, Benoeming leden van de begeleidingscommissie
Zie mailbericht 20111840.EO
Vergadering gaat akkoord met dhr. Kamphuis.
Agendapunt 15, Rondvraag
Agendapunt 16, Sluiting
#
Vz. deelt mee dat er nog een aantal voorstellen voorligt waarvan hij niet weet wat de nummering zal zijn m.b.t.
behandeling op de A.V.
Voorstel België inzake mislukken van de onderhandelingen met de NOV.
Vz. deelt mee dat het bestuur geen behoefte heeft aan dit voorstel. Er was een duidelijke afspraak tussen beide partijen
om tijdens de onderhandelingen niet naar buiten te treden, dat de NOV dit wel heeft gedaan is betreurenswaardig.
Tijdens de diverse overleg gremia die zijn geweest is continue duidelijkheid gegeven over deze onderhandelingen.
Tevens liggen alle stukken m.b.t. op de onderhandelingen ter inzage. België is nooit op zo’n vergadering aanwezig
geweest.
Vz. vraagt de vergadering om het bestuur te volgen en niet akkoord te gaan met dit voorstel.
Vergadering neemt het advies over en gaat niet akkoord.
Voorstel België inzake onderhandelingen samenwerkingsovereenkomst.
Vz. deelt mee dat dit voorstel te prematuur is omdat de A.V. van de NOV zich nog moet uitspreken in december.
Tevens is het zo dat pas per 01-01-2012 het exacte ledental kan worden vastgesteld. En het is absoluut niet aan de A.V.
om zich uit te spreken over personele aangelegenheden. Vz. vraagt de vergadering om het bestuur te volgen en niet
akkoord te gaan met dit voorstel.
Vergadering neemt het advies over en gaat niet akkoord.
Voorstel België inzake tijdstip te houden TVO.
Vz. vraagt de vergadering om akkoord te gaan met dit voorstel.
Vergadering gaat akkoord.
Voorstel Amersfoort en Utrecht inzake collectieve verzekering.
Vz. deelt mee dat deze collectieve verzekering een uitvloeisel is van het afschaffen van de UBO-regeling. Als men toch
wil bezuinigen dan is deze 17.000,00 euro een druppel op een gloeiende plaat, terwijl het nog niet zeker is dat er zo,n
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groot ledenverlies zal zijn.
Vz. vraagt de vergadering om niet akkoord te gaan met dit voorstel.
Vergadering neemt het advies over en gaat niet akkoord.
Voorstel Amersfoort en Utrecht inzake integratie van twee reglementen in het huishoudelijk reglement.
Vz. vraagt de vergadering om akkoord te gaan met dit voorstel.
Vergadering gaat akkoord.
Voorstel Valkenburg inzake tekst wijziging Huishoudelijk reglement.
Vz. vraagt de vergadering om akkoord te gaan met dit voorstel.
Vergadering gaat akkoord.
Vz. deelt mee dat de afgevaardigden reeds eerder zijn gekozen en vraagt de vergadering om buiten de gegeven
mandaten een vrij mandaat voor de afvaardiging.
Vergadering gaat akkoord.

6.

Toelichting op de bezuinigingen Defensie en de Arbeidsvoorwaarden.
Vz. geeft graag het woord aan de aanwezige DB-er, dhr. v. Hulsen.
Dhr. v. Hulsen legt uit wat de stand van zaken is rond de bezuinigingsplannen en hoe het is met het
referendum. Er zijn tot nu toe minder leden die hiervan gebruik hebben gemaakt.

7.

Wat verder ter tafel komt.
Er is niets meer te bespreken.

8.

Rondvraag.
Dhr. Blom wil graag kwijt dat hij het onzin vindt om op de nu bekende ‘onzekere” gegevens een besluit te nemen
op de 25e november. Het zou beter zijn om als de juiste gegevens bekend zijn een extra afdelingsvergadering over
de begroting te houden en dat in een BAV af te zegenen.

9.

Sluiting.
De Vz. bedankt eenieder voor zijn aanwezigheid en inbreng.
De volgende vergadering zal d.m.v. mail en op de site bekend worden gemaakt.
Deze zal in het teken van de terugkoppeling van de 87e AV staan.
De Vz. sluit de vergadering.

A. van der Schans
Voorzitter

W.J. Sanders
Secretaris
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