VBM AFD AMERSFOORT EN UTRECHT
Verslag afdelingsvergadering
______________________________________________________________
Plaats:

Amersfoort sporthal 'Rustenburg'

Datum:

24 oktober 2012

Aanwezig: 7 personen
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 89e AV
6. Wat verder ter tafel komt
7. Rondvraag
8. Sluiting
_______________________________________________________________
1.

Opening
Om 19.30 uur opent de voorzitter van de afdeling
utrecht de vergadering, en heet ook de leden van de
afdeling Amersfoort van harte welkom.

_______________________________________________________________
2.

Mededelingen

Vanwege het overlijden van dhr. Van der Schans voorzitter
van de afdeling Den helder wordt er staande 1 minuut stilte in
acht genomen. Wij wensen de nabestaanden alle sterkte toe met
dit grote verlies.
_______________________________________________________________
3.

Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

_______________________________________________________________
4.

Behandeling verslag laatstgehouden afdelingsvergadering
Het verslag van laatstgehouden afdelingsvergadering
d.d. 29 maart 2012 wordt doorgenomen en ongewijzigd
vastgesteld.

_______________________________________________________________

5. Stukken 89e 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 88e AV d.d. 10 mei 2012, agendapunt 5:
Op blz. 11 2e blok staat een bedrag van € 600.00 dit moet
zijn € 600.000, wordt gecorrigeerd.
Naamswijziging, agendapunt 6:
Beide afdelingen gaan akkoord met het voorstel.
Beleidsplan, agendapunt 7:
Beide
afdelingen
beleidsplan.

gaan

akkoord

met

het

voorliggende

Bevindingen financiële adviescommissie, agendapunt 8a:
Wordt op de AV nader toegelicht.
Beschouwingen, agendapunt 8b:
Beide afdelingen zullen geen beschouwing houden.
Vaststellen contributie 2013, agendapunt 8c:
Beide afdelingen gaan akkoord met het voorstel.
Vaststellen begroting 2013, agendapunt 8d:
Er worden op de AV vragen gesteld ter verduidelijking.
_____________________________________________________________

Voorstel Amersfoort/Utrecht, agendapunt 9:
Na

overleg

willen

de

afdelingen

het

voorstel

aanpassen

zodanig dat het bedrag beschikbaar blijft voor een collectieve
regeling die mogelijk in de toekomst nog gaat komen.
Voorstel AB, agendapunt 10:
Beide afdelingen gaan naar de gehouden discussie akkoord met
het voorstel van AB zoals verwoord op blz. 26
Voorstel Den Helder, agendapunt 11:
Beide afdelingen gaan niet akkoord met dit voorstel, wordt
op de AV toegelicht.
Benoeming financiële adviescommissie, agendapunt 12:
Wordt op de AV mondeling toegelicht.
Verkiezing leden algemeen bestuur, agendapunt 13:
Beide afdelingen gaan akkoord met de voorgestelde leden.
Benoeming leden van de vertrouwenscommissie, agendapunt 14:
Volgt op de AV.
Vaststellen begroting 2013, agendapunt 15:
Volgt op de AV.
Afvaardiging naar de 89e AV
Namens de afdeling Amersfoort;
Dhr. S.J. van Twuijver,
Dhr. B. Keers
Namens de afdeling Utrecht;
Dhr. H. Bink,
Dhr. P. Mallant
De afgevaardigden krijgen een vrij
vergadering met verantwoording achteraf.

mandaat

mee

voor

de

_______________________________________________________________
6/7. Wat verder ter tafel komt/ rondvraag
Dhr. Akkermans: Het contact met Zorgzaam gaat er moeizaam, en
wordt niet correct afgehandeld aan de telefoon.
Dit voorbeeld wordt door gespeeld naar dhr. Debie die neemt het
mee naar de bespreking die hij binnenkort heeft met Zorgzaam.
Dhr. Keers: Het conflict tussen de bonden en de werkgever is
volgens Defensie opgelost. Hij wil graag weten of deze mening
ook door de vakbond wordt gedeeld. Dit wordt nagevraagd bij de
VBM en wordt via de mail teruggekoppeld.

Dhr. Mallant: Wordt er nog scholing gegeven aan commandanten
aangaande BMD en werkwijze MC? Dit wordt uitgezocht wordt nog
op teruggekomen.
_______________________________________________________________
_
9. Sluiting
Dhr. Bink bedankt de gasten en alle aanwezigen voor hun
inbreng. Daarna sluit de voorzitter om 20.45 uur de vergadering.
_______________________________________________________________

Amersfoort, 02 november 2012
Namens het bestuur van de afdelingen Amersfoort en Utrecht.

H. Bink,
Voorzitter afdeling Utrecht.

