VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING
DEN HELDER
Datum: 23 april 2009.
Plaats: grote vergaderzaal kantoor VBM|NOV te Den Helder.
Bestuur: A. van der Schans. (Voorzitter)- verhinderd
W.J. Sanders. (vice-voorzitter/secretaris)
M.Huijsman.
R. Piersma. - verhinderd
A. Hartman.
Aanwezig: 13 leden.

Aanvang: 20.00 uur.

Agenda

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

1.

Opening.
Vaststellen agenda.
Mededelingen en inkomende - uitgaande post.
Vaststellen verslag afdelingsvergadering d.d. 12 februari 2009.
Behandeling stukken 82e Algemene Vergadering.
Verkiezing afvaardiging naar de AV
Wat verder ter tafel komt.
Rondvraag.
Sluiting.

Opening.
Vice-Vz. opent de vergadering en heet eenieder van harte welkom.
De Vz. (dhr. v/d Schans) is verhinderd de vergadering te bezoeken en het bestuurslid R. Piersma is voor cursus
naar Zuid-Holland, hij hoopt op tijd terug te zijn om alsnog aan de vergadering te kunnen deelnemen.
Vice-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.
Vice-Vz. deelt de vergadering mee dat er bij de secretaris geen agendapunten zijn ingebracht.
Vice-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.
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Vice-Vz. deelt de vergadering mee dat er in het gebouw een rookverbod geldt.
Vice-Vz. heet de algemeen bestuursleden, dhr. J.Debie en R.Herben welkom.
Vice-Vz. deelt de vergadering mee dat er bericht van verhindering is ontvangen van: dhr. J.Winkel, W.Plukker,
J.Witvoet, A. v/d Schans, R.Piersma en W.Cuperus.
Vice-Vz. deelt de vergadering mee dat het verslag van de afdelingsvergadering van 12 februari 2009 bij de
presentielijst op tafel ligt.
Tevens deelt hij mee dat de stukken voor de 82e A.V. eveneens op tafel liggen.

Vice-Vz. vraagt hen die de presentielijst nog niet hebben getekend, dit alsnog in de pauze te doen.

Ingekomen- en uitgegane correspondentie.
Secretaris deelt mee dat de volgende post is ontvangen;
1) Email Landsweers Bijzondere Algemene Vergadering op 10 maart.
2) Email Landsweers Brief Stasdef. Overleg bonden.
3) Email Landsweers Brief van AC aan Stasdef.
4) Email Landsweers persbericht VBM|NOV 10 maart.
5) Brief CDT KMTO bijwonen beëdiging op donderdag 2 april 2009.
6) Brief CZSK, kranslegging 4 mei.
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.

4.

Vaststellen verslag afdelingsvergadering d.d. 12 februari 2009.
Vice-Vz. vraagt de vergadering om redactionele op- of aanmerkingen te doen toekomen aan de secretaris, Dhr. W.
Sanders.
Vice-Vz. neemt het verslag inhoudelijk per pagina door.

Vanuit de vergadering zijn er inhoudelijke op- of aanmerkingen.
Dhr. Blom geeft aan dat hij op blz. 3 niet over een zilveren speld maar over een gouden speld voor 50 jarig
lidmaatschap heeft gesproken.
Dit zal in het verslag gecorrigeerd worden.
De Algemeen voorzitter ( dhr. J.Debie) geeft aan dat er tot nu toe 6 uitreikingen gepland staan, waarvan de eerste
op 28-05-2009 zal geschieden en dat de speld inderdaad verguld is.
Bij de actiepunten

a) voorstel wijziging stemverdeling, is de denktank druk bezig dit te formuleren.
b) uitreiking zilveren speld (50 jaar lid), waar en hoe. Daar is men via mail op de hoogte
gesteld van het antwoord uit Den Haag.
Het verslag wordt onder dankzegging aan de opsteller, de secretaris, de heer W. Sanders, vastgesteld.

5.

Behandeling stukken 82e Algemene Vergadering.
Vice-Vz. deelt de vergadering mee dat hij de agenda van de 82e A.V. wil volgen.
1. Opening.

Dit is des Algemeen Voorzitter
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2. Mededelingen.

Dit is des Algemeen Voorzitter

3. Vaststellen reglement van orde.

Dit agendapunt is continue en niet gewijzigd

4. Vaststellen stemmenverdeling. Ten opzichte van 2008 (4845 leden) is het ledental van Den Helder (4824 leden)
met 21 leden afgenomen.
Dhr. P.Knol merkt op tegen de huidige stemverdeling te zijn en te blijven. Kleine afdelingen hebben een grotere
invloed dan grotere afdelingen. De stem van een lid van de afdeling Den Helder is bijv. maar een halve.
De Algemeen Voorzitter neemt hiervan kennis.
Dhr. M.Blom vraagt waar de ¾ meerderheid die genoemd wordt bij de stemmenverdeling op gebaseerd is, hij
heeft dit niet terug kunnen vinden in de Statuten of het HHR.
Het lijkt een overbodige vermelding te zijn.
Dhr. Blom, wil graag uitleg over wat nu onder verenigingsjaar; boekjaar en jaarverslag verstaan wordt.
De eerste 2 zijn een kalenderjaar en lopen van 1 januari tot 31 december. Het jaar verslag beslaat eveneens
deze periode. In het verleden kon het verenigingsjaar van voorjaar AV tot voorjaar AV lopen.
5. Vaststellen verslag 81e A.V. gehouden op 7 dec. 2007. blz. 7 – 25.
In tegenstelling tot wat vermeld, is de afvaardiging van België wel op de vergadering aanwezig geweest.
Zij het dat deze t.g.v. files niet bij de opening aanwezig was.
De Algemeen Voorzitter meldt dat de KM momenteel een vulling van 80% heeft en de vulling in de West
70% is.
6. Vaststellen jaarstukken 2008.
a. Jaarverslag 2008. 27- 35
blz. 30 - de Algemeen Voorzitter legt uit wat er met schavuitenstreken onder het kopje Promotie/binding
wordt bedoeld.
b. Beoordelingsverklaring. Blz. 36

Geen bijzonderheden

c. Bevindingen financiële adviescommissie. Hiervan horen we op de AV
d. Financieel jaarverslag 2008. blz. 37 – 49.
Blz. 46- dhr. H. v. Rooijen wil graag weten wat het gebouw in Den Haag eigenlijk mag kosten. Over een
periode van 2 jaar is daar al +/- € 360.000,= aan onderhoud uitgegeven.
Algemeen Voorzitter geeft hierover uitleg.
Ook op de vragen bij de blz. 47 en 49 geeft de Algemeen Voorzitter verdere uitleg.
7. Rondvraag.

Dit is des Algemeen Voorzitter

8. Schorsing.

Dit is des Algemeen Voorzitter

9. Heropening en aanvang officiële gedeelte met genodigden.
10. Sluiting.

6.

Dit is des Algemeen Voorzitter

Dit is des Algemeen Voorzitter

Verkiezing afvaardiging namens de afdeling Den Helder.
Vice-Vz. vraagt of er nog kandidaten zijn voor de AV.
Zelf geeft hij te kennen zich kandidaat te stellen.
3 van 4
Verslag afdelingsvergadering VBMNOV Den Helder dd. 23/04/2009 versie 00

De verdere twee aanwezige bestuursleden zijn niet verkiesbaar voor de afvaardiging t.g.v. vakantie of
belangenverstrengeling door lid te zijn van vertrouwenscommissie.
De volgende leden melden zich eveneens kandidaat:
J. Liekens, B. Tuin, M. Blom, R. de Hoog, C. Verzijl, en K. IJzendoorn.
Vice-Vz. concludeert dat er 7 kandidaten zijn, terwijl er 7 zetels voor de afvaardiging zijn.
Vergadering gaat akkoord.
Vice-Vz. deelt de vergadering mee dat de afvaardiging namens de afdeling Den Helder zal bestaan uit de leden:
W. Sanders, J. Liekens, B. Tuin, M. Blom, R. de Hoog, C. Verzijl, en K. IJzendoorn.

7.

Wat verder ter tafel komt.
Er zijn geen verdere onderwerpen te bespreken.

8.

Rondvraag.
Dhr. Blom wil graag de stand van zaken rond het PX-10 probleem weten.
In de komende TRIVIZIER zal daarover een stuk gewijd zijn. Er hebben zich 51 personen gemeld, waarbij de
defensie aansprakelijk is gesteld. In de nieuwe Trivizier zal er opnieuw een oproep worden gedaan zicht melden bij
het centrale meldpunt en ook de VBM|NOV in te lichten.
Het lid K.Parlevliet die zich gemeld had voor schadelijke stoffen is al overleden, het bewijzen van de schade door
deze stoffen is zeer moeilijk. Bij asbest was dit beter te bewijzen.
Dhr. Liekens wil graag weten of de inkomsten bij de faciliteitenregeling op blz. 45 verbonden is aan het aantal
leden of wat defensie wil geven.
Het gaat volgens een vaste verdeelsleutel, alle centrales krijgen de helft van het bedrag verdeeld en het restant
wordt naar rato over de bonden verdeeld. Momenteel is daar weer een conflict met defensie over. Met de HDP was
afgesproken dat de gelden in maart overgemaakt zouden worden, maar de bonden hebben nog niets ontvangen.
Dhr. Knol verzoekt om een Nederlands woord te zoeken voor het “Engelse” referendum.
Dhr. v. Rooijen meldt dat de belastingservice goed heeft kunnen functioneren in het gebouw te Den Helder,
ondanks de achteruit lopende staat van onderhoud.

9.

Sluiting.
De Vice-Vz. bedankt eenieder voor zijn aanwezigheid en inbreng en wenst eenieder wel thuis.
De volgende vergadering zal zijn op 2 juli en zal evenals middels de site en e-mail bekend gesteld worden.
* noot secretaris; tijdens uitwerken verslag is in overleg met de voorzitter, de volgende vergadering gesteld op 17
september. De vergadering van 2 juli komt hiermee te vervallen.
De Vice-Vz. sluit de vergadering.

A. van der Schans
Voorzitter

W.J. Sanders
Secretaris
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