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Verslag AL vergadering 

25 januari 2013 

 

Plaats: PMT “de Duif” 

             Binnenhaven 76-77 

             1781 BL Den Helder 

 

Tijd: 1000 - 1400 

 

Onderwerpen 

1) Agendapunt 1: aansluiting ODB bij UOV en daarmee bij de AC 

a) Vz legt uit dat de AC de UOV per 1 maart 2013 zal schorsen en 27 mei 2013 zal royeren uit de AC indien de 

UOV het contract met de ODB niet opgedaan maakt. 

Vz geeft aan dat de UOV dit juridisch zal aanvechten. 

b) Vz geeft de stand van zaken weer m.b.t. de HDP. 

HDP weigert ODB nog steeds om te werven en te voor te lichten op defensie locaties welke  nog eens 

middels een MARALG uitgedragen wordt. 

De ODB zal t.a.v. deze weigering de publiciteit op zoeken.  

De ODB zal via de rechter (kort geding) de aanspraken op de faciliteitenregeling proberen af te dwingen. 

Hierbij wordt de ODB juridisch ondersteund door de UOV. 

 

2) De agendapunten 2, 5, en10 worden samengevoegd. Deze punten zijn; 

a) het aftreden van Theo Berendsen als commissaris voormalig Personeel (VMP), 

b) het aftreden van Walter Schrijn als penningmeester/secretaris, 

c) het aftreden van Fred Vermeer als commissaris commando luchtstrijdkrachten (CLSK). 

d) Aftreden Erik Nuninga als coördinator Juridische service verlening (IBB) 

De voorstellen tot aftreden van de genoemde functionarissen van de genoemde functies worden unaniem 

aangenomen. 

agendapunten 3, 4, 6, 8 en 11 worden samengevoegd. Deze punten zijn; 

e) Installatie Aad Splinter als nieuwe commissaris voormalig militair personeel (VMP), 

f) Installatie Hans Ringelberg als nieuwe commissaris commando luchtstrijdkrachten (CLSK), 

g) Installatie Walter Schrijn als penningmeester, 

h) Installatie Fred Vermeer als secretaris, 

i) Installatie Rene Kuperus als coördinator Juridische zaken  (IBB). 

De voorstellen tot aftreden van de genoemde functionarissen van de genoemde functies worden unaniem 

aangenomen. 

 

3) Agendapunt 9: Voorstel Henk Munnik de status te geven van ondersteunend lid 

Nadat Henk Munnik zich zelf geïntroduceerd heeft aan de ALV wordt het voorstel unaniem aangenomen. 

 

4) Agendapunt 12: Nieuwe Klacht en Adviescommissie (KAC) 

Rene Kuperus en Paul Uijtdehaage maken deel uit van de klacht en Adviescommissie aangevuld met één lid van 

de OBD die de open plaats opvult. 

 

5) Agendapunt 13: Nieuwe Financiële Controle Commissie (FCC) 

Dirk van Barneveld en Leo van der Zon vormen de FCC aangevuld met één lid van de OBD die de open plaats 

opvult. 
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6) Agendapunt 14: Nieuwe KIM. 

Henk Munnik  legt uit wat er in de KIM aangepast is. 

De nieuwe Kim wordt in Mei 2013 uitgegeven. 

Vergadering is tevreden over het behaalde resultaat 

 

7) Agendapunt 15: Wijzigingen aan reglementen en onze statuten: 

VZ geeft uitleg over de wijzigingen. Het geheel is doorgenomen waarbij definities beter tot zijn rechtkomen. 

De uiteindelijke wijzigingen worden in mei aan de ALV voorgelegd. 

 

8) Agendapunt 16 Nieuwe Focus;  

Nieuw Focus gaat rond 

 

9) Agendapunt 17: Update ledenwerving: Er zijn weer nieuwe leden bijgekomen toch heeft de bond last van het 

wervingsverbod 

 

10) Rondvraag ? 

a) VZ vraagt de Leden van de ALV hoe de WUL voor een ieder individueel heeft uitgepakt. 

Buiten een enkele die in netto loon stijgt levert het merendeel een behoorlijk salarisdeel in. 

 

b) Sander Thümmler vraagt hoe de werkwijze van de ODB geborgd is in de toekomst. 

Vz legt uit dat dit geborgd is in de KIM, statuten en reglementen in samenhang met een totaal andere opzet 

van vereniging. 

 

c) Hans Ringelberg legt de uitvoering van de regeling "Buitengewoonverlof voor Belangenvereningen zoals 

weergegeven in People soft. Hij merkt op dat de ODB hier niet bijstaat en vraagt hoe te handelen. 

E.e.a. Dient te worden uitgezocht bij DCHR. 

Er wordt tevens opgemerkt dat dit niet of nauwelijks gecontroleerd wordt. Toch wordt afgeraden dit te doen 

i.v.m. controles 

 

De Voorzitter sluit de vergadering om 14:00 uur 

Volgende ALV 23 mei 2013 


