Afdelingsvergadering verslag Twente/Eibergen
Locatie: Hotel Van der Valk te Hengelo
Datum: 15 april 2019 aanvang 19.30 uur
Aanwezig:
Namens het Dagelijks Bestuur: Dhr. J. van Hulsen
Namens de afdeling Twente/Eibergen: Vz. Dhr. de Bats, Dhr. Vliek, Dhr. Bal, Mevr. BalStofregen, Dhr. de Laat en Dhr. Klink*, Mevr. Klink-Gerrits*, Dhr. Straver* Dhr. Bartels*,
Mevr. Bartels*
Afmeldingen: Dhr. Schaaf
De agendapunten zijn:
1. Opening afdelingsvoorzitter
2. Mededelingen
3. Vastleggen agendapunten
4. Vastleggen vorig verslag
5. Benoeming nieuwe voorzitter
6. Benoeming nieuwe secretaris
7. De stukken voor de 102e Algemene Vergadering
8. Het advies van de financiële commissie voor de jaarrekening van 2018
9. Stand van zaken AV onderhandelingen
10. Scenario bij weer een NEE van de leden
11. Communicatie (IVO 22 maart 2019)
12. ABP problematiek met betrekking tot compensatieregeling AOW-gat
13. Nieuwe loongebouw en pensioenstelsel
14. Voorstel tot wijziging van het beleidsplan
15. Uitbreiding/verbetering wervingspakket
16. Wat er veder van tafel komt
17. Rondvraag
18. Sluiting
1. De Vz. Twente/Eibergen heet eenieder van harte welkom tijdens de
afdelingsvergadering van de afdeling Twente/Eibergen en met name Dhr. J. van
Hulsen namens het Dagelijks Bestuur.
2. De Vz. Twente/Eibergen heeft geen overige mededelingen.
3. Vaststellen agenda. Agenda punt 5 en 6 worden na agendapunt 15 besproken.
Aanwezigen gaan akkoord.

* Dhr. en Mevr. Klink, Dhr. Straver en Dhr. en Mevr. Bartels hebben de verklaring ondertekend m.b.t. de
nieuwe wet op de privacyregelgeving. Zie bijlage A.
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4. Vaststellen vorig verslag.
Per abuis heeft de secretaris het laatste verslag van de bestuursvergadering
verzonden en meegenomen. Dus het laatste verslag kon niet worden besproken.
5. (7) De stukken voor de 102e Algemene Vergadering.
Dhr. Vliek geeft aan dat op blz. 23, nog veel oud zeer onder de leden zit, en dit zou
moeten worden genoemd. Verder zijn er geen op- of aanmerkingen.
6. (8) Het advies van de financiële commissie voor de jaarrekening 2018.
Dhr. Vliek vraagt om een combinatie van fondsen weer te geven. Dhr. Bats merkte op
dat de maand december een slechte maand was geweest. Mevr. Bartels vraagt waar
deze 2 miljoen aan gelden vandaan komen. Dhr. van Hulsen geeft hier verder uitleg
aan.
7. (9) Stand van zaken AV onderhandelingen.
Dhr. van Hulsen meldt dat er waarschijnlijk een afwijzing komt en dus geen akkoord.
Dit ligt mede aan de inhoud, onderwerpen zoals looninflatie, TOD, inzet,
pensioenstelsel, opleidingsplan nu alleen maar voor militairen hoe zit het met de
burgers, maatvoering. De verschillen liggen ver uit elkaar. Dhr. de laat vraagt aan Dhr.
van Hulsen waarom er nu toch al over het loongebouw stelsel wordt gesproken. Men
heeft dit destijds op de lange baan geschoven en er was gezegd dat dit na het
bereiken van een nieuwe CAO de hoogste prioriteiten zouden krijgen.
Dhr. van Hulsen zegt dat ook in het SOD bij het akkoord 2015-2017, werd er
gesproken over het loongebouw – pensioenstelsel en dat dit gefaseerd zal worden
opgebouwd. Dhr. de Laat vraagt zich af, hoe dit naar de kaderleden en leden wordt
gebracht. Referendum? Het bijzonder tarief.
8. (10) Scenario bij weer een NEE van de leden.
Mevr. Bal-Stofregen vraagt wat nu als er weer een NEE komt. Dhr. van Hulsen zegt
dat is nu op het ogenblik nog te ingewikkeld om dit op voorhand te zeggen.
Loonsverhoging is nu de sleutel. De percentage voor 2018 en 2019. Dhr. Bartels
vraagt hoe het zit met de financiële einde jaar uitkering. Dhr. van Hulsen zegt dat dit
ook in het pakket zit.
9. (11) Communicatie.
Dhr. de Bats zegt dat tijdens het IVO van 22 maart 2019 naar voren is gekomen dat
de communicatie van het dagelijks bestuur naar de kaderleden beter moet. Een ieder
herkent dit en beaamt dit.
10. (12) ABP problematiek met betrekking tot compensatieregeling AOW-gat.
Dhr. van Hulsen geeft de stand van zaken weer. Dhr. Bartels vraagt vervolgens hoe
het zit met neveninkomsten. En wanneer krijg je de juiste specificatie. Dhr. van
Hulsen zegt dat je dit 2 maanden voor je AOW krijgt. En de hoogte hiervan kan je zelf
globaal bereken op de rekenmodule.
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11. (13) Nieuwe loongebouw en pensioenstelsel.
Dhr. van Hulsen geeft de stand van zaken weer. Dhr. Bartels vraagt of de ANW nog
bestaat. Dhr. van Hulsen zegt dat dit bestaat. Dhr. Bartels vraagt waarom de mensen
die bij WW-plus zijn niet serieus worden genomen. Dhr. Stravoor voegt erbij als je
aanklopt met 1 probleem dan krijg je er 3 erbij. Dhr. van Hulsen is op de hoogte van
deze klachten.
12. (14) Voorstel tot wijziging van het beleidsplan.
Dhr. Vliek vraagt aan een ieder of men zich kan vinden in het voorstel wat op tafel
ligt. Een ieder gaat hiermee akkoord. Dit moet door de nieuwe secretaris ingediend
worden voor de najaarsvergadering.
13. (15) Uitbreiding / verbetering wervingspakket.
Mevr. Bal-Stofregen vraagt of men er kan over na denken voor betere ¨goodies¨ en
eventueel een paar maanden een gratis lidmaatschap.
14. (5) Benoeming nieuwe voorzitter.
Dhr. de Bats vraagt aan de leden van de afdeling of ze kunnen instemmen met de
benoeming van Mevr. Bal-Stofregen als nieuwe voorzitter van de afdeling. Een ieder
van de afdeling gaat hiermee akkoord. Mevrouw Bal-Stofregen bedankt een ieder
voor het in haar gestelde vertrouwen en bedankte tevens ook Dhr. de Bats voor de
goede samenwerking in de afgelopen jaren. Dhr. de Bats blijft nog wel als bestuurslid
aan.
15. (6) Benoeming tot nieuwe secretaris.
Dhr. de laat gaat vanwege een overplaatsing de afdeling verlaten en zal de functie als
afdelingssecretaris niet langer kunnen uitvoeren. Mevrouw Bal-Stofregen zegt dat er
voor deze functie zich nog niemand heeft aangemeld en zal een oproep doen in de
Trivizier.
16. Wat er verder van tafel komt.
Dhr. Straver vraagt of dat de landelijke demonstratie op 29 mei 2019 doorgaat.
Dhr. Klink vraagt hoe het zit met pensioen en een WIA uitkering.
Dhr. Vliek vraagt hoe het zit voor de militairen die nu voor de ABP-basisregeling te
veel betalen.
17. Rondvraag.
Geen
18. Sluiting.
De nieuwe afdelingsvoorzitter bedankt eenieder voor zijn/haar aanwezigheid.
Secretaris Twente/Eibergen

Voorzitter Twente/Eibergen

w/g

w/g

P.W.J. de Laat

H.P. Bal-Stofregen
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