de vakbond
voor defensiepersoneel

afdeling Volkel - De Peel

Vergaderverslag nr. 301012A van de afdelingsvergadering
gehouden op 30 oktober 2012 - locatie “Ujes Hofke” te Uden
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Functie
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Naam:
Functie:
H.R. Andersen
Voorzitter

Bijzonderheden
Afdelingsbestuur
Afdelingsbestuur
Algemeen bestuur

Bijzonderheden
Afdelingsbestuur

Agenda:
Opening afdelingsvergaderingVBM|NOV afdeling Volkel – De Peel;
Mededelingen afgevaardige hoofdbestuur en leden afdeling;
Vaststellen agenda;
Behandeling vergaderverslag & actielijst nr. 100412A afdelingsvergadering d.d.
10-04-2012;
5. Behandeling concept AGENDA 89e Algemene Vergadering (AV)
d.d. 30
november 2012 Arnhem - Bronbeek;
6. Afvaardiging afdeling Volkel – De Peel 89e AV – 301112 Arnhem - Bronbeek;
7. Mandaat 89e AV - 301112 Arnhem - Bronbeek;
8. Wat verder ter tafel komt;
9. Rondvraag;
10. Sluiting.
1.
2.
3.
4.
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1. Opening afdelingsvergadering VBM|NOV afdeling Volkel – De Peel
1.1. De plaatsvervangend (plv) afdelingsvoorzitter (Vz) de heer de Hen opent op
dinsdag 30 oktober 2012 de afdelingsvergadering omstreeks 19:40 uur en heet
de aanwezigen welkom. Hij spreekt een speciaal welkom uit voor de
vertegenwoordiger namens het Algemeen Bestuur (AB) de heer Debie.
1.2. Vz zegt dat de agenda grotendeels overeenkomt en in het teken staat met die
van de komende 89e Algemene Vergadering (AV) van de VBM|NOV op 30
november 2012 Arnhem - Bronbeek.
2. Mededelingen Vz, afgevaardige hoofdbestuur en leden afdeling
2.1. De secretaris de heer de Hen zal zorgdragen voor het schrijven van het
vergaderverslag van deze (afdelings)vergadering.
2.2. De voorzitter van de afdeling Volkel – De Peel is door privé omstandigheden niet
aanwezig op deze vergadering. De plv Vz neemt hem tijdens deze vergadering
waar.
2.3. Vz constateert dat dit de laatste afdelingsvergadering is onder de vlag van de
VBM|NOV, omdat per 010113 de naam wordt aangepast van de vereniging.
2.3.1. De heer Debie zegt dat de afkorting ‘VBM’ per 010113 staat voor: “Vakbond
voor Burger en Militair defensiepersoneel”.
2.4. De heer Debie zegt dat de vakbonden actief bezig zijn geweest in de afgelopen
weken om de politiek hun plannen en voorstellen, o.a. voor defensie, aan te
bieden.
2.5. De heer Debie is teleurgesteld dat de steun voor de petitie, inzake het
tegengaan van verder bezuinigingen op defensie, slecht gesteund is door met
name het reservisten deel bij defensie.
2.6. De overige aanwezigen hebben geen mededelingen.
3. Vaststellen agenda
3.1. De Vz neemt de concept agenda door.
3.1.1. De vergadering stelt de agenda ongewijzigd vast.
4. Behandelen vergaderverslag & actielijst nr. 100412A afdelingsvergadering
d.d. 100412.
4.1. De aanwezigen gaan accoord met de verslaglegging van de vergadering.
4.2. Inhoudelijk wordt nog ingegaan op de navolgende zaken:
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4.2.1. Het ontslag van enige medewerkers moet nog worden afgewikkeld middels
een “kantonrechter-procedure”, omdat het UWV de collectieve ontslag
aanvraag voor deze medewerkers heeft afgewezen.
4.2.1.1.

De heer Debie zegt dat dit traject is afgerond.

4.2.2. De vergadering constateert, dat door het vertrek van de heer Boom in het AB
de functie van titulair voorzitter BBTV vacant is. De heer van Hulsen zegt dat
er een visie moet worden ontwikkeld hoe verder te gaan met de BBTV. Met
name is het van belang de doelgroep blijvend te bereiken. Het maandblad
ondersteunt e.e.a. goed. Misschien moet ook worden gekeken naar de sociale
media en het aanbieden van het maandblad BBTV via de digitale snelweg.
4.2.2.1.
De heer Debie zegt dat er geen nieuwe voorzitter komt voor de BBTV.
De taken worden overgenomen door het bestuur van de VBM. Wel is en zal
intensief gebruik worden gemaakt van de sociale media zoals Twitter en Face
Book.
4.2.2.2.
De afdeling adviseert om de nu ingeslagen weg, na een nog te bepalen
tijd, te evalueren.
4.2.2.3.

De heer Debie zal dit voorstel meenemen.

4.3. Behandelen actielijst vergaderverslag nr. 100412A:
Actielijst behorende bij vergaderverslag nr. 100412A
Verslag / (agenda) punt
100412A - 2.2.

100412A - 4.2.6.
100412A - 5.2.
100412A – 6.1.

100412A - 7.1.

100412A - 8.1.

Actie
Onderwerp
Besluit
Actienemer(s)
Vergaderverslag 100412A maken Dhr de Hen
& verzenden
Per e-mail verzonden op 110412 Uitgevoerd
Verkiezing afdelingsbestuurslid Besluit
Accordering agendapunten 1,2,3, Besluit
4, 5, 6,8 en 9 van de 88e AV
100512
Voorstel Den Helder
Besluit
De afdeling steunt het voorstel
niet
Opgave afvaardiging 88e AV Dhr de Hen
100512
Per e-mail verzonden op 110412 Uitgevoerd
Mandaat afdelingsbestuur voor Besluit
de 88e AV 100512
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5. Behandeling concept AGENDA 89e Algemene Vergadering (AV) 301112
5.1. Vz behandelt agendapuntgewijze de (concept) agenda. Daarbij geeft de heer
Debie enige toelichting.
5.2. De vergadering gaat accoord met de concept Agenda voor de 89e AV op 30
november 2012 . Wel worden een tweetal zaken toegelicht.
5.2.1. De heer Debie zegt dat er (extra) ambtelijk ondersteuning nodig is voor het
notuleren van vergaderingen. Dat brengt extra kosten met zich mee.
5.2.2. De heer Bruurmijn vraagt hoe de kandidaatstellingen tot stand zijn gekomen
voor de financiële adviescommissie en begeleidingscommissie.
5.2.2.1.
De heer Debie zegt dat vanuit de afdelingen de kandidatuur wordt
aangegeven en daarna op democratische wijze een keuze wordt gemaakt.
6. Afvaardiging afdeling Volkel – De Peel 89e AV 301112
6.1. De afdeling zal worden vertegenwoordigd door de heren de Hen en Bruurmijn.
6.1.1. De heer de Hen zorgt voor de aanmelding.
7. Mandaat voor de 89e AV 301112
7.1. Vz vraagt de vergadering welke afdelingsleden voor de AV een mandaat krijgen
om op de 89e AV handelend te kunnen optreden.
7.1.1. Vz leest de namen voor van de afvaardiging namens de VBM|NOV afdeling
Volkel – De Peel naar de 89e AV met een algemeen mandaat. Dit zijn de
heren “de Hen en Bruurmijn”. Waarvan acte!
8. Wat verder ter tafel komt
8.1. De heer Debie zegt dat het pand in Den Helder nog niet is verkocht. Mogelijke
oorzaken zijn het niet doorgaan van het “centrumplan Den Helder”, de leegstand
van panden in Den Helder en de economische crisis. En het (te lage) bod wat de
gemeente Den Helder heeft uitgebracht op het pand. Onduidelijk blijft wanneer
het pand kan worden verkocht. Zorgpunt is het financiële risico dat door
achterstalligonderhoud kan ontstaan.

9. Rondvraag
9.1. Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

4

10. Sluiting
10.1. De Vz sluit het formele deel van de vergadering omstreeks 20:45 uur en dankt
de aanwezigen voor hun komst naar deze afdelingsvergadering.

De secretaris afdelingsbestuur
Volkel - De Peel

w.g.

B. de Hen

Actielijst behorende bij vergaderverslag nr. 301012A
Verslag / (agenda) punt
301012A - 2.2.
301012A – 4.2.2.3.
301012A - 5.
301012A - 6.1.1.

301012A - 7.1.1.

Actie
Besluit
Actienemer(s)
Vergaderverslag 301012A maken & Dhr de Hen
verzenden
Per e-mail verzonden op 311012
Uitgevoerd
Evaluatie inzet sociale media
Dhr Debie
binnen de VBM
Accordering agendapunten van de Besluit
89e AV 301112
Opgave afvaardiging 89e AV
Dhr de Hen
301112
Per e-mail verzonden op 311012
Uitgevoerd
Mandaat afdelingsbestuur voor de Besluit
89e AV 301112
Onderwerp
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