VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING
DEN HELDER
Datum: 13 september 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: 12 leden.

Aanvang: 20.00uur.

Agenda

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

Opening.
Vaststellen agenda.
Mededelingen en postbehandeling in/uit.
Vaststellen verslag afdelingsvergadering d.d. 19 april 2012.
Voorstel; Uitzendcertificaten.
Voorstel; Dubbele petten.
Wat verder ter tafel komt.
Rondvraag.
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. 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
de pauze of tijdens een schorsing kan er eventueel gerookt worden in het gedeelte bij de bar.
Vz. deelt de vergadering mee dat er bericht van verhindering is ontvangen van:
Koos IJzendoorn, Hans van Rooijen, Dorus Tuin, Richard Herben en Albert Winkel.
Vz. deelt de vergadering mee dat het verslag van de afdelingsvergadering van 19 april 2012 bij de presentielijst op
tafel ligt.
Vz. deelt de vergadering mee dat er twee nieuwe voorstellen plus één op de vorige AV in portefeuille teruggenomen
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voorstel, welke vanavond worden behandeld, op de tafel liggen.
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 “Stichting 15 augustus”, betreffende kranslegging op 15 augustus.
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. 19 april 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 inhoudelijke op- of aanmerkingen .
Dhr. Knol wil op blz. 3 punt 7. “Voorstel Den Helder”, zijn ongenoegen uiten over de technische gang van zaken
tijdens de AV. Vergadertechnisch deugde er niets van. Ook de toezegging door de Algemeen Voorzitter van de
VBM|NOV gedaan tijdens de afdelingsvergadering te Den Helder is niet door hem gestand gedaan. Dhr. Knol kon
tijdens de AV het voorstel niet toelichten en verdedigen. De Vz. moet dhr. Knol hierin gelijk geven, doordat de vice
voorzitter het overnam van de algemeen voorzitter en in zijn wijsheid besliste dat de 2 sprekers van de afdeling het
zelfde wilden zeggen en dat verbood en heeft Den Helder het voorstel in beraad teruggenomen om het in de
volgende AV opnieuw in te brengen. Dit kon omdat het voorstel van Den Helder onvolledig aan de andere
afdelingen was verstrekt.
Het verslag wordt onder dankzegging aan de opsteller, de secretaris, de heer W.J. Sanders, vastgesteld.

5.

Voorstel “Uitzendcertificaten”.
Vz. deelt de vergadering mee dat het bestuur heeft gemeend om te moeten komen met dit voorstel omdat er nu
uitzendcertificaten worden uitgegeven die nooit de goedkeuring van de Algemene Vergadering hebben gehad. Er is
een werkgroep ingesteld die zich uitgebreid heeft laten voorlichten over de gang van zaken.
Er zijn door het AB offertes bij verschillende verzekeringsmaatschappijen gevraagd. Het bestuur van de afdeling
Den Helder heeft hier met de Algemeen voorzitter uitgebreid over gesproken.
Vz. legt uit hoe e.e.a. gedekt zou kunnen worden.
Vanuit de vergadering zijn er nog wat vragen waarop de Vz. antwoord kan geven.
Er is nog wat discussie over dekking door een fonds of verzekeringsmaatschappij en hoe andere bonden dat doen.
Het voorstel is dus om het AB te triggeren om actie te nemen en eventueel het voortouw te nemen in het nemen van
maatregelen.

Vergadering gaat akkoord.
Last minute, Vz. heeft het voorstel terug genomen omdat na juridische toetsing het wettelijk niet mogelijk is om een
dergelijk voorstel te doen.

6.

Voorstel “Dubbele petten”.
Vz. deelt mee dat het bestuur tot dit voorstel is gekomen omdat de ledenwerving veel hinder ondervindt van o.a. de
ODB. Sinds dat Ed van Gemst niet meer tot de wervingsgroep behoort is de VBM|NOV karig vertegenwoordigd op
de werkvloer. Hierdoor is er maar 1x per maand iemand bij het bedrijfsrestaurant Meeuwennest op de Nieuwe
Haven, terwijl de ODB er elke week staat.
De afdeling is geen ledenwerver maar zijn toch zoveel mogelijk aanwezig op de werkvloer.
Op de Witte Raaf hangt, er in een met een sleutel afgesloten vitrinekast, promotiemateriaal van de ODB.
Op de vraag van de secretaris aan personeel van de Witte Raaf over wie de beheerder van de kast was en wie over de
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sleutel beschikte, werd er verwezen naar een persoon die ook lid is van onze bond. Na contacten hierover met de
afdeling vertelde deze met dit alles niets te maken te hebben, wel was hij zowel lid van de ODB als de VBM|NOV.
De afdeling verbaast zich over het feit dat de ODB op Defensieterrein zich mag manifesteren aangezien er een
commandantenbrief is waarin hen de toegang tot defensieobjecten geweigerd wordt.
Helaas houden commandanten zich hier niet aan want op de kazerne Erfprins staan zij bij de ledenwerving en
voorlichting aan opgekomen personeel. Ook begrijpt Den Helder niet dat de ledenwervers van de gezamenlijke
bonden hier niet tegen optreden.
Vergadering gaat akkoord.
Naschrift: secretaris heeft in de Witte Raaf een nieuw bord opgehangen dat bij gehouden gaat worden door
de schoenmaker Cees Rensen. De pamfletten van de ODB zijn door de directie van de Witte Raaf verwijderd.

7.

Wat verder ter tafel komt.
Voorstel “extra publicatie van AB vergaderingen”.
Op de vorige AV had Den Helder een voorstel ingediend om uitvoering te geven aan wat er in het Beleidsplan staat
aangaande het op de hoogte houden van de leden bij waar het AB zich zoal mee bezig houdt.
Vz. legt uitgebreid uit waarom de afvaardiging bij zijn mening blijft.
Dit is bij de Afdelingsbestuurders wel bekend maar bij de leden niet. Omdat de afdelingen geen adressenbestand van
zijn afdelingsleden heeft en ook niet iedereen een e-mailadres en ook niet de taak van een afdeling, vindt de afdeling
Den Helder dit publiceren een taak voor de VBM|NOV. Maak een kolommetje in Trivizier met actiepunten en waar
het AB mee bezig is, simpel.
Dhr. P.Knol heeft hierover van gedachten gewisseld met de voorzitter van Amersfoort en Doorn, die dit onzin
vonden. Hun , hoofdzakelijk BBTV, leden zijn hier niet in geïnteresseerd dit in de Trivizier te lezen. Dhr. Knol
vertelde hem dat voor hen de XRcise was en dat de oudere en gepensioneerde leden er wel degelijk benieuwd naar
waren dit in de Trivizier te kunnen lezen.. Zo hadden zij er eigenlijk nog nooit naar gekeken werd er erkend.
De Algemeen voorzitter had tijdens de afdelingsvergadering in Den Helder beloofd de strekking van het voorstel
tijdens de AV uit te leggen aan de vergadering. Doordat hij dit verzuimd heeft en ook de vice-voorzitter op een
ongewone wijze de afdeling Den Helder monddood probeerde te maken heeft de afvaardiging het voorstel
teruggenomen, ook omdat het niet volledig verstrekt was aan de andere afdelingen. De laatste alinea van de
toelichting was niet afgedrukt.

8.

Rondvraag.
Dhr. Knol wil graag weten hoe het met het kortgeding staat tussen de NOV en VBM|NOV.
Vz. geeft uitleg over de gang van zaken bij de ten naamstelling van de vereniging en dat het tot een voorstel van
schikking is geworden. Onze naam blijven we houden tot 31-12-2012, daarna gaat de NOV eraf.
Dhr. Sanders merkt op dat hij daar vroeger al eens van de naam VBM, Vakbond Burgers Militairen heeft willen
maken.
Dhr. Piersma geeft aan dat de opkomst aan een afdelingsvergadering misschien in de baas zijn tijd beter bezocht
kan worden. Vz. verzoekt aan vraagsteller om deze mogelijkheid te onderzoeken en dat dan in 2013 uit te proberen.
Geen verdere vragen meer.

9.

Sluiting.
De Vz. bedankt eenieder voor zijn aanwezigheid en inbreng.
De volgende vergadering zal zijn op 8 november en ook op de site bekend worden gemaakt.
Deze zal in het teken van de 89e AV staan.
De Vz. sluit de vergadering.

A. v/d Schans
Voorzitter

W.J. Sanders
Secretaris

Vastgesteld in vergadering 8 november R. Piersma
Vice-voorzitter
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W.J. Sanders
Secretaris

