VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING
DEN HELDER
Datum: 29 oktober 2008.
Plaats: grote vergaderzaal kantoor VBM|NOV te Den Helder.
Bestuur: A. van der Schans. (Voorzitter)
W.J. Sanders. (vice-voorzitter/secretaris)
M.Huijsman. (vakantie)
J.Liekens.
(cursus buitenland)
A. Hartman.
Aanwezig: 15 leden.

Aanvang: 20.00 uur.

Agenda

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

1.

Opening.
Vaststellen agenda.
Mededelingen en postbehandeling in/uit
Vaststellen verslag afdelingsvergadering d.d. 28 augustus 2008.
Terugkoppeling Informeel voorzittersoverleg
Behandeling stukken 81e AV
Wat ter tafel komt.
Rondvraag.
Sluiting.

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 de vergadering mee dat er bij de secretaris geen agendapunten zijn ingebracht.
Vz. stelt voor om punt 7 te vernoemen als volgt, “verkiezing afvaardiging 81e AV”
Vz. vraagt de vergadering of er nog “last-minute” onderwerpen ter agendering zijn.
Vanuit de vergadering komen er geen aanvullende agendapunten.
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De agenda wordt vastgesteld.

3.

Mededelingen en postbehandeling in/uit.
Vz. deelt de vergadering mee dat er gedurende de vergadering in het vergadergedeelte een rookverbod geld, tijdens
de pauze of tijdens een schorsing kan er eventueel gerookt worden in het gedeelte bij de bar.
Vz. heet de algemeen bestuursleden Roland Boom en Richard Herben van harte welkom.
Vz. deelt de vergadering mee dat er bericht van verhindering is ontvangen van: dhr. J. Liekens (cursus Amerika), R.
Piersma (vakantie Turkije), M.Huijsman (vakantie Cochem) en R.de Hoog.
Vz. deelt de vergadering mee dat het verslag van de afdelingsvergadering versie 1 van 28 augustus 2008 bij de
presentielijst op tafel ligt.
Tevens deelt hij mee dat de stukken voor de 81e AV eveneens op 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, dhr. W. J. Sanders.
Ingekomen- en uitgegane correspondentie.
Secretaris deelt mee dat de volgende post is ontvangen;
1) Kandidaatstelling als afgevaardigde naar de 81e AV door Koos IJzendoorn
2) Kandidaatstelling als afgevaardigde naar de 81e AV door Martin Huijsman
3) Kandidaatstelling als afgevaardigde naar de 81e AV door Rob Piersma
4) Kandidaatstelling als afgevaardigde naar de 81e AV door Johan Liekens
5) Brief CDTNEBEOPS, uitnodiging beëdiging 26-09-2008
6) Brief 0918084344_001 voorstel Den Helder (kiezen reserve afvaardiging) door EO/VBM|NOV
7) Brief 0918084344_001 wijzigingsvoorstel Statuten (referendum) door EO/VBM|NOV
8) Brief 1013083309_001 reactie op voorstel Den Helder 81e AV door afdeling Valkenburg
9) Brief voorstel naamswijziging afdeling Leeuwarden in afdeling Friesland
Secretaris deelt mee dat er is uitgegaan;
a. Convocatie m.b.t. deze vergadering,
b. E-mails tussen Den Haag en Den Helder over vergaderdata.
c. Brief Vz. Dhldr.003.08 voorstel kiezen reserve afvaardiging t.b.v. 81e AV
d. Email webmaster over vervallen van de vergadering van 25 september.

4.

Vaststellen verslag afdelingsvergadering d.d. 28 augustus 2008. versie 1.
Vz. vraagt de vergadering om redactionele op- of aanmerkingen te doen toekomen aan de secretaris, Dhr. W.
Sanders.
Vz. neemt het verslag inhoudelijk per pagina door.
Dhr. Blom geeft aan dat bij blz. 3. de 5e regel waarbij CZSK staat, hij marinepersoneel heeft gezegd. Vz. stelt voor de
regel in zijn geheel te schrappen. Dit zal in het definitieve verslag aangepast worden.
Het verslag wordt onder dankzegging aan de opsteller, de secretaris, dhr. W. Sanders, vastgesteld.

5.

Terugkoppeling Informeel voorzittersoverleg 10 oktober 2008
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Vz. deelt de vergadering mee dat hij samen met de secretaris het informeel voorzittersoverleg op 10 oktober jl. heeft
bijgewoond.
Het eerste deel werd voorgezeten door de algemeen directeur mevr. J. de Werker aangezien de algemeen voorzitter
door een uitgelopen gesprek bij de HDP verhinderd was.
Later bij terugkomst van de voorzitter heeft deze de vergadering weer over genomen.
De stukken voor de 81e AV zijn pagina voor pagina doorgenomen. Vz. heeft kenbaar gemaakt dat de afdeling Den
Helder een beschouwing zal houden.
Verder zijn er geen echte inhoudelijke vragen gesteld daar de aanwezigen in eerste instantie met hun bestuur en
afdeling willen spreken over de stukken, maar ook door de afwezigheid van de secretaris/penningmeester.
Het beleidsplan komt ter sprake en er wordt gememoreerd dat de klankbordgroep Beleidsplan zeer constructief en
goed bezig geweest is.
Er worden op de AV geen inhoudelijke opmerkingen verwacht, omdat alle afdelingen, voor het afprocederen van het
beleidsplan in het AB, diverse malen de gelegenheid is geboden om te reageren.
Met betrekking tot de begroting zijn er enkele vragen gesteld door Den Helder, de Vz. deelt mee dat daar tijdens de
behandeling van de stukken bij agendapunt 6 op zal terugkomen.
Ook de afdeling Rotterdam zal beschouwen.
Met betrekking tot het voorstel van de afdeling Den Helder deelt de algemeen voorzitter mee dat er door het AB geen
preadvies zal worden gegeven. Rob Maljers, voorzitter van de afdeling Valkenburg, deelt mee dat zijn afdeling niet zal
meegaan met het voorstel. De motivatie hiervan is naar alle afdelingen gestuurd en zit bij de stukken voor de 81e AV.
Vz. geeft kort de motivatie van de afdeling Valkenburg weer.
Verder wordt er nog gerefereerd aan de problematiek met PX-10, Vz. geeft zijn bevindingen weer aan de vergadering
daar hij zelf jaren als Torpedomaker met deze stoffen heeft gewerkt. Tevens heeft hij zich bij dhr. H. Lansink
aangemeld heeft met betrekking tot de problemen met PX-10.
Mocht er belangstelling zijn voor dit verslag van het overleg dan is dit bij de secretaris te verkrijgen.
Dhr. Winkel verbaast zich over de gang van zaken bij dat gehouden voorzittersoverleg en vind dit een vreemde
gang van zaken.
De vz. leest voor hoe hij hierover tijdens het TVO heeft gereageerd. Dhr. Winkel vraagt aan Dhr. R.Boom hoe dit
kan en vindt dat het niet goed is.
Dhr. R.Boom legt uit hoe e.e.a. kon gebeuren, door overmacht (file problemen) van de algemeen voorzitter is het
gesprek met de HDP naar een later tijdstip verschoven. Omdat hij het IVO niet wilde vertragen en er geen DB’er
beschikbaar was, is er voor deze oplossing gekozen. Het mag geen gewoonte worden en hoort ook niet.
Een medewerker van de VBM|NOV mag geen bestuurlijke verantwoording te dragen krijgen.
Vz. tipt nog even aan dat bij de afdeling Amsterdam de vergadering ook op een wat vreemde manier werd
voorgezeten. Ook hier verklaard dhr. R.Boom e.e.a.
De boodschap van de Vz. afdeling Den Helder is goed overgekomen bij het DB.
Dhr. Knol vraagt naar het verschil tussen TVO en IVO.
Vz. weet dit ook niet precies en denkt gezien de opkomst bij die vergaderingen dat men dit niet zo belangrijk vindt.
Voor hem zijn ze overbodig.
Dhr. Boom legt ook hier het e.e.a. uit.

6.

Behandeling stukken voor de 81e AV.
Vz. deelt de vergadering mee dat hij de agenda van de 81e AV wil volgen.
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1. Opening.

Dit is des Algemeen Voorzitter

2. Mededelingen.

Dit is des Algemeen voorzitter

3. Vaststellen reglement van orde.

Dit is des Algemeen Voorzitter

4. Vaststellen stemmenverdeling.
5. Vaststellen verslag 80e AV gehouden op 16 mei 2008.
Er vindt enige uitleg plaats.
6. Beleidsplan.
Vz. deelt de vergadering mede dat er voor wat hem betreft hij de opmerking gemaakt tijdens het
informeel voorzittersoverleg van harte ondersteund.
Mochten er toch opmerkingen geplaatst worden tijdens de AV door afdelingen welke zich hebben
onthouden van enige inbreng, verwacht hij dat de algemeen voorzitter hier adequaat op zal reageren.
De ontvangen brief van dhr. Hummel wordt door hem toegelicht.
Het gaat hier om de functie inhoudsverschillen tussen KM en KLu en KL en daardoor ook de rang
benamingen.
Dhr. R. Boom geeft hem hierop antwoord.
Dhr. van Rooijen heeft nog enige vragen over de postcode indeling en verkrijgt zijn antwoord van dhr.
R.Boom
De werkgroep is door de algemeen voorzitter bedankt voor de inbreng.
De vergadering gaat akkoord met een mandaat voor de afvaardiging.
Dhr. Knol wil nog wat weten over beleidsplan en beleidsprogramma.
De stukken zijn niet compleet, maar worden wel benoemd en de afvaardiging zal hier opmerkingen
over maken.
7. Voorstel van de afdeling Den Helder: “Reserve kandidaten afvaardiging AV”.
Dhr. Blom heeft hier nog wat vragen over en of andere afdelingen hier al een mening over hebben
geventileerd.
Vz. geeft dhr. Blom antwoord op zijn vragen en zal als afvaardiging hier opmerkingen over maken
tijdens de AV.
Vz. vraagt de vergadering om het mandaat voor de afvaardiging dat bij dit onderwerp unaniem wordt
gestemd ten faveure van het voorstel.
Vergadering gaat akkoord
8. Voorstel “wijziging postcode-indeling afdelingen.”
Vz. vraagt het mandaat om positief te stemmen door de afvaardiging.
Vergadering gaat akkoord.
9. Wijziging statuten.
Vz. vraagt dhr. R.Boom om referendum te vervangen door ledenraadpleging.
Dhr. R.Boom vraagt om dit op papier te zetten zodat hij dit met de notaris kan bespreken.
Er ontstaat een kleine discussie over wat de wet bedoeld en wat de VBM|NOV hiermee bedoeld.
Vz. en dhr. P.Knol zullen hier nog eens naar kijken.
Vz. vraagt het mandaat om positief te stemmen door de afvaardiging.
Vergadering gaat akkoord.
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10. Begroting 2008.
10a. Beschouwingen.
Vz. deelt mee dat namens de afdeling Den Helder een beschouwing zal worden uitgesproken.
10b. vaststellen contributie 2009
Dit is een vast terugkomend jaarlijks gegeven.
10c. vaststellen begroting 2009.
Dhr. van Rooijen wil graag weten waarom er een negatief saldo is ontstaan.
Dhr R.Boom legt uit dat dit inschattingen zijn en er steeds meer een reëler beeld van de begroting
ontstaat door de veranderde wijze van boeken.
Er wordt op diverse vragen van de vergadering een heldere uitleg gegeven door dhr. R.Boom.
Bij afstoting van het pand in Den Helder heeft de VBM|NOV bij monde van dhr. R.Boom een voorkeur
voor een locatie dicht bij de haven.
Dhr. Knol vindt de inkomsten van de PA-leden aan de lage kant of er komen er veel te overlijden.
Dhr. M.Blom is teleurgesteld over het wederom ontbreken van de koppen boven de kolommen, dit zou
nu al verschillende jaren achtereen voor elkaar komen maar ieder jaar is het weer niet gelukt om dit op
te lossen.
De vergadering gaat akkoord met de begroting.
11. Benoeming financiële adviescommissie.
Er hebben zich 2 mensen aangemeld. 1 voldoet er aan de gestelde criteria. Voor de AV zal er nog met
deze mensen gesproken gaan worden en zal zijn beslag krijgen tijdens da AV.
12. Verkiezing leden van het Algemeen bestuur.
De kandidatuur van dhr. Idema is akkoord en de vergadering gaat bij acclamatie vóór de herverkiezing
van dhr. R.Boom.
13. Verkiezing leden van de vertrouwenscommissie.
Dhr. R.Boom vraagt of de reservekandidaat dhr. R.Piersma naar de AV meekomt, vz. bevestigt dit.
14. Uitreiking zilveren speld aan de heren H. Feijes en A. Lok.
15. Rondvraag.
16. Sluiting.

7. Verkiezing afvaardiging naar de 81e AV namens de afd. Den Helder.
Vz. deelt de vergadering mee dat zich hebben gemeld als kandidaat voor de afvaardiging namens de afdeling Den
Helder naar de 81e Algemene Vergadering de volgende personen:
A. van der Schans, W. Sanders, M. Huijsman, R.Piersma, A.Hartman, J.Liekens en K.IJzendoorn.
Vz. concludeert dat er 7 kandidaten zijn, terwijl er 7 zetels voor de afvaardiging zijn.
Vanuit de vergadering zijn hiertegen geen bezwaren.
Daartoe zal de afvaardiging naar de AV uit deze voren genoemde personen bestaan.
Dhr. Blom vraagt naar de inhoud van de statuten en speciaal art. 16 lid 3.
Dit omdat er mensen zich schriftelijk kandidaat hebben gemeld.
Er is een interpretatie verschil tussen de rest van de vergadering en dhr. Blom
Vz. vraagt de vergadering of zij kan instemmen met het voorliggende lijstje.
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Vergadering gaat met overgrote meerderheid van stemmen akkoord. ( 1 tegen, rest voor)
Vz. vraagt een vrij mandaatvoor de afvaardiging, met betrekking tot datgene waar geen mandaat voor is gegeven
dezer vergadering en zaken ter Algemene Vergadering opkomend.
De vergadering gaat hiermee akkoord.

8. Rondvraag.
Dhr. van Rooijen heeft het voorstel om de directeur EO lid van het bestuur te maken om het gebleken probleem met
de vervanging van de voorzitter tijdens vergaderingen op te lossen. Dit wordt bij diverse verenigingen zo ook
gedaan.
Dhr. Winkel is het hier in het geheel niet mee eens en vindt dat je dat tekort binnen het DB op een andere manier
moet oplossen.
Je moet medewerkers geen vergaderingen laten leiden.
Vz. hoopt dat het AB en DB hier een adequate oplossing voor vinden.
Verder zijn er geen vragen of opmerkingen meer.

9. Sluiting.
De Vz. bedankt eenieder voor zijn aanwezigheid en inbreng en wenst eenieder wel thuis.
De volgende vergadering zal worden gehouden op een nog nader te bepalen dag in 2009.
De vergaderdata en tijdstippen zullen op de website van de afdeling vermeld worden.
De Vz. sluit de vergadering.

A. van der Schans
Voorzitter

W.J. Sanders
Secretaris
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