VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING
DEN HELDER
Datum: 12 februari 2009.
Plaats: grote vergaderzaal kantoor VBM|NOV te Den Helder.
Bestuur: A. van der Schans. (Voorzitter)
W.J. Sanders. (vice-voorzitter/secretaris)
M.Huijsman.
R. Piersma.
A. Hartman.
Aanwezig: 7 leden.

Aanvang: 20.00 uur.

Agenda

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

1.

Opening.
Vaststellen agenda.
Mededelingen en postbehandeling in/uit
Vaststellen verslag afdelingsvergadering d.d. 29 Oktober 2008.
Terugkoppeling 81e Algemene Vergadering
Wat verder 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. vraagt de vergadering of er nog “last-minute” onderwerpen ter agendering zijn.
Vanuit de vergadering komen er geen aanvullende agendapunten.
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.
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Vz. deelt de vergadering mee dat er bericht van verhindering is ontvangen van: dhr. J. Liekens, B. Tuin, P. Knol, H.
Hummel, H. v. Rooijen W. Cuperus, K. IJzendoorn, A. Winkel, R. Herben en R. de Hoog.
Vz. deelt de vergadering mee dat het verslag van de afdelingsvergadering versie 1 van 29 Oktober 2008 bij de
presentielijst op tafel ligt.
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) Brief secretaris MSF, uitnodiging receptie 90 jarig bestaan MSF
2) Brief 20081327.EO, voorstel Roosendaal (naamsverandering)
3) Brief 20081328.EO, voorstel Vlissingen (naamsverandering)
4) Brief 20081329.EO, voorstel AB (wijziging HHR)
5) Brief 20081330.EO, voorstel AB (oversluiten hypotheek)
6) Brief 20081332.EO, amendement agendapunt 9 v/d afd. Apeldoorn (wijziging Statuten)
7) Brief CDT KMTO, uitnodiging beëdiging KMTO 28-11-2008
8) Brief 20081335.EO, amendement art. 16 HHR (aanvulling)
9) Brief CDT NE-BEOPS, uitnodiging beëdiging NE-BEOPS januari
10) Brief CDT NE-BEOPS, uitnodiging beëdiging NE-BEOPS 20-02-2009.
Secretaris deelt mee dat er is uitgegaan;
a. Convocatie m.b.t. deze vergadering.
b. Email aan EO, opgave afvaardiging t.b.v. 81e AV.
c. Brief Vz.Dhldr. 004.08 aan EO, amendement afvaardiging Den Helder. (13352008.EO)

4.

Vaststellen verslag afdelingsvergadering d.d. 29 oktober 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.
Vanuit de vergadering zijn er geen inhoudelijke op- of aanmerkingen..
Het verslag wordt onder dankzegging aan de opsteller, de secretaris, dhr. W. Sanders, vastgesteld.

5.

Terugkoppeling 81e Algemene Vergadering.
Vz. deelt de vergadering mee dat hij van mening is dat er weinig terug te koppelen is , daar eenieder reeds uitgebreid
geïnformeerd is via de site en via de TRIVIZIER.
Vz. vraagt of er nog vragen uit de zaal zijn.
Er is geen behoefte aan verdere informatie.
Wat hij betreurt is dat het voorstel van Den Helder m.b.t. de afvaardiging en het kiezen daarvan, bij uitzondering
afwezigheid op de desbetreffende afdelingsvergadering, is verworpen.
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6.

Wat verder ter tafel komt.
Vz. deelt mee dat het bestuur heeft besloten dat de bestuursleden Hartman en Huijsman dit jaar geen deel zullen
uitmaken van een afvaardiging. Dit omdat zij zitting hebben in de vertrouwenscommissie, en het niet wenselijk is dat
er maar enige vorm van belangenverstrengeling zou kunnen zijn.
Vz. deelt mee dat Jan Witvoet is opgenomen in het Gemini ziekenhuis, op dit moment gaat het weer beter met hem.
Het laatste nieuws is via de ontvangen e-mail te lezen.
De Vz. heeft een brief ontvangen van de ex-voorzitter van de afdeling Doorn, met een vraag om advies.
Vz. heeft hierop een antwoord gegeven.
De afdeling Den Helder heeft de brief met het voorstel wijziging stemverdeling in HHR van 16-08-1995 uit
portefeuille gehaald.
Vz. leest de brief voor en geeft de leden een kopie ter lezing en controle op taalgebruik en up-to-date zijn.

7.

Rondvraag.
Dhr. Blom mistte in de mededelingen informatie over de stand van zake over de Arbeidsvoorwaarden.
De gehele maand februari worden er door dhr. Van Hulsen en dhr. Boom namens de VBM|NOV
onderhandelingen met de STASDEF dhr. J. de Vries gevoerd en is er geen ruimte voor terugkoppeling.

Dhr. Blom wil graag weten hoe de gouden speld voor 50 jarig lidmaatschap uitgereikt gaat worden. Wordt dit in
Den Helder gedaan of tijdens een PA landdag?
Vz. zal dit navragen in Den Haag en middels een e-mail vraagsteller en overigen antwoorden.

8.

Sluiting.
De Vz. bedankt eenieder voor zijn aanwezigheid en inbreng en wenst eenieder wel thuis.
De volgende vergadering zal worden gehouden op 23 april 2009.
Deze zal in het kader staan van de 82e Algemene Vergadering. Deze zal op 12 juni 2009 in Amsterdam gehouden
worden.
Dhr. Hartman geeft aan dan op vakantie in Noorwegen te zijn.
De Vz. sluit de vergadering.

Aktiepunten:
a) voorstel wijziging stemverdeling her overwegen
b) uitreiken gouden speld, waar en hoe.

A. van der Schans

denktank afdeling Den Helder
Voorzitter

W.J. Sand ers
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Voorzitter

Secretaris

4 van 4
Verslag afdelingsvergadering VBMNOV Den Helder d.d. 12 februari 2009 versie 02
Email vbm.denhelder@gmail.com

