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Verslag Algemene Leden Vergadering 
31mei 2013 

 

Plaats: Den Helder 

Tijd: 1000 - 1400 

 

A) Opening 

De Voorzitter open m 10:00 uur de vergadering met 2 minuten stilte i.v.m. overlijden van Gerard van de broek. 

 

B) Vaststellen Agenda 

De agenda wordt zonder aanpassingen vastgesteld 

 

C) Mededingen 

1) Dhr. L(leo) van Zon biedt zich aan voor de interim penningmeester zie agendapunt F6. 

2) 22 juni 2013 is de jaarlijkse ODB BBQ bij de VZ thuis. 

 

 

D) Notulen ALV januari 2013 

De notulen worden onveranderd vastgesteld. 

 

E) Ingekomen stukken 

Verslag Financiële Controle Commissie(FCC) 

 

F) Onderwerpen 

1) Jaarverslag penningmeester 

Daar de penningmeester is afgetreden (zie agendapunt F6) doet de voorzitter verslag over het financiële jaar 

2012.  Het verslag is verder ter inzage bij de voorzitter. 

 

2) Verslag Financiële Controle Commissie (FCC) 

Het financieel jaarverslag van de FCC wordt door de voorzitter voorgelezen. De FCC wordt hartelijk bedankt 

voor het geleverde werk.  

Het verslag is verder ter inzage bij de voorzitter. 

 

3) Jaarverslag secretaris 

Het jaarverslag wordt in concept aan de ALV aangeboden met het voorstel het verslag te lezen onder een 

pieptermijn van 1 week, waarna het jaarverslag, indien er geen belangrijke wijzigingen zijn, zal worden 

vastgesteld. 

Het verslag zal als bijlage worden bijgevoegd bij dit verslag. 

 

4) Verslag voorzitter klacht en Advies Commissie (KAC) 

Er waren dit jaar geen klachten, derhalve ook geen verslag. 

 

5) Contributie 

De ODB is van mening dat de kosten van het  levensonderhoud voor het individu de pan uitreizen. Daarbij 

komt ook dat de bonden in het algemeen verzuimd hebben hier middels afspraken compensatie voor te 

vinden voor hun leden. Er is bijv. nog steeds geen CAO en bij de afhandeling van de WUL zijn de bonden 

domweg nalatig geweest. 

Daarom heeft de ALV besloten de contributie voor 2013 niet te verhogen. Voor 2014 is besloten de 

contributie licht, maar nooit meer dan €0,30 te verhogen en alleen als dit echt noodzakelijk is. 
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6) Aftreden penningmeester 

De penningmeester W.J. (Wally) Schrijn is onverwacht  afgetreden. Walter wordt hartelijk bedankt voor het 

uitvoeren van de functie als penningmeester en het geleverde werk 

Voorgesteld wordt om dhr. L (Leo) van Zon zal aantreden als interim penningmeester tot dat er door het HB 

een nieuwe kandidaat kan worden voorgesteld aan de ALV. Dit voorstel wordt door de ALV unaniem 

aangenomen 

 

7) Aftreden commissaris Internationaal 

De commissaris Internationaal dhr. A(Arie) Bakker treedt af en stelt zich niet meer verkiesbaar. 

De HB ODB zal zich beraden over het nut en noodzaak van deze functie. 

 

8) Afdeling VMP en zijn doel handelswijze voor leden die in de burgermaatschappij werkzaam zijn  

(Henny Gulickx) 

Dhr. H. (Henny) Gulickx vraagt de ALV wat de ODB kan betekenen voor leden, werkzaam in de 

burgermaatschappij, die hulp nodig hebben. 

De VZ geeft aan dat die hulp geboden wordt d.m.v. assistentie en hulpverlening gelijk aan militairen leden. 

 

 

G) Rondvraag  

1) Conny vraagt of het UOV lidmaatschap nog wel zinvol is? 

VZ geeft aan dat hij 6 juni een voorlichting zal geven bij de UOV waarna bij de HB van 1 juli verdere stappen 

besproken worden. 

2) Sander legt de svz uit aangaande de MC verkiezingen KMAR Schiphol.  

Hier wordt de ODB leden verweten geen handtekeningen opgehaald te hebben. 

 

H) Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 14:00 uur  


