VBM AFD AMERSFOORT EN UTRECHT
Verslag afdelingsvergadering
______________________________________________________________
Plaats:

Amersfoort sporthal 'Rustenburg'

Datum:

15 oktober 2013

Aanwezig: 7 personen
Afgemeld: Dhr. B. Keers
Gasten: Mevr. J.G. de Werker-Bekx en Dhr. C. Schaaf
_______________________________________________________________
Agenda

1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen agenda
4. Verslag laatstgehouden afdelingsvergadering
5. Behandeling stukken 91e AV
6. Wat verder ter tafel komt
7. Rondvraag
8. Sluiting
_______________________________________________________________
1.

Opening
Om 19.35 uur opent de voorzitter van de afdeling
Utrecht de vergadering, en heet ook de leden van de
afdeling Amersfoort van harte welkom.

_______________________________________________________________
2.

Mededelingen
Geen.

_______________________________________________________________
3.

Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

_______________________________________________________________
4.

Behandeling verslag laatstgehouden afdelingsvergadering
Het verslag van laatstgehouden afdelingsvergadering
d.d. 2 april 2013 wordt doorgenomen en ongewijzigd
vastgesteld.

_______________________________________________________________

5. Stukken 91e AV
Reglement van orde, agendapunt 3:
Op dit agendapunt zijn geen op- of aanmerkingen.
Stemmenverdeling, agendapunt 4:
Op dit agendapunt zijn geen op- of aanmerkingen.
Verslag van de 90e AV d.d. 24 mei 2013, agendapunt 5:
Op dit agendapunt zijn geen op- of aanmerkingen.
Beleidsplan, agendapunt 6:
op

Het stuk ziet er goed uit, verder zijn er geen bemerkingen
het beleidsplan.

Bevindingen
7a:

van

de

financiële

adviescommissie,

agendapunt

Op dit agendapunt zijn geen op- of aanmerkingen.
Beschouwingen van de afdelingen, agendapunt 7b:
De beide afdelingen zullen geen beschouwing houden.
Voorstel afdeling Den Helder, agendapunt 7c:
Beide afdelingen zullen het voorstel niet steunen.
Vaststellen contributie 2014, agendapunt 7d:
Beide afdelingen gaan akkoord met het voorstel.
Vaststellen begroting 2014, agendapunt 7e:
Er zullen op de AV vragen gesteld worden te verduidelijking.
Benoeming financiële adviescommissie, agendapunt 8:
Beide
verwoord

afdelingen gaan akkoord
in agendapunt 8.

met

het

voorstel

zoals

Verkiezing leden algemeen bestuur, agendapunt 9:
Beide afdelingen steunen de volgende kandidaten;
G.G. Busse, C. Schaaf, M.W. Brouwer, R. Meijer, en P.
Schilt.
Er wordt op de AV wel de vraag gesteld waarom de uitbreiding
naar het maximale aantal AB leden nodig is.
Benoeming leden van de vertrouwenscommissies, agendapunt 10:
Dhr. van Twuijver van de afdeling Amersfoort stelt zich
hiervoor beschikbaar.
Benoeming
11:

leden

van

de

begeleidingscommissies,

agendapunt

Er zijn van beide afdelingen geen kandidaten beschikbaar.
_____________________________________________________________
Afvaardiging naar de 91e AV
Namens de afdeling Amersfoort;
Dhr. S.J. van Twuijver,
Dhr. F.J. Jansie
Namens de afdeling Utrecht;
Dhr. H. Bink,
Dhr. P. Mallant,
Dhr. H. Akkermans
_______________________________________________________________
6/7. Wat verder ter tafel komt/ Rondvraag
Er zullen in de komende periode een aantal wijzigingen
optreden in het service pakket. Op de AV zal hierover
uitvoerig worden gesproken. De CAO onderhandelingen zijn
nog
niet begonnen.
_______________________________________________________________
_
8. Sluiting
Dhr. Bink bedankt de gasten en alle aanwezigen voor
hun inbreng. Daarna sluit de voorzitter om 21.10 uur de
vergadering.
_______________________________________________________________

Amersfoort, 24 oktober 2013
Namens het bestuur van de afdelingen Amersfoort en Utrecht.

H. Bink,
Voorzitter afdeling Utrecht.

