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1 Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag van de Onafhankelijke Defensiebond (ODB). In het afgelopen (bewogen) 

verenigingsjaar heeft de ODB enorme veranderingen doorgemaakt die uiteindelijk voor onze leden 

veel voordeel gaan opleveren. In de verschillende onderdelen van dit verslag kunt u lezen wat er 

veranderd is. 

2 Algemeen 

2.1 Hoofdbestuur 

Bij aanvang van dit verenigingsjaar bestond het Hoofdbestuur (HB) uit voorzitter Erik Jurriëns  

secretaris Fred Vermeer, (interim)penningmeester Leo van der Zon en de commissarissen Erik 

Nuninga, Hans Ringelberg, en Aad Splinter.  

 

2.1.1 Leo van der Zon 

Ivm. ziekte heeft onze penningmeester zijn werkzaamheden bij ODB en FNV gedwongen 

moeten stoppen. De functie wordt nu conform de Statuten zolang overgenomen door Fred 

Vermeer. Namens het bestuur, de leden en de Algemene Ledenvergadering (ALV) bijeen in 

Huize Beukbergen een voorspoedig herstel toegewenst.  

2.2 KIM 

De inhoud van de Kader Informatie Map is alleen aangepast voor het Dagelijks Bestuur (DB) .In het 

afgelopen jaar   zijn er veel aanpassingen noodzakelijk geweest in statuten en reglementen, o.a. door 

onze aansluiting bij de CMHF Sector Defensie.  Daarnaast werd een nieuw reglement  afdelingen 

opgesteld. Door de veelheid aan aanpassingen  die dit gaat meebrengen in Statuten en  Huishoudelijk 

reglement, was voor het DB duidelijk dat van de papieren versie van de KIM, die in het nieuwe 

verenigingsjaar wordt gelanceerd, er slechts 6 exemplaren worden gedrukt. Een webversie wordt 

geplaatst in een internet "cloud", die alleen door onze kaderleden bezocht kan worden. 

2.3 Juridische dienstverlening 

Ook in het achterliggende verenigingsjaar heeft de ODB vele leden bijgestaan in allerlei verschillende 

zaken. Het betrof  niet alleen militaire maar ook civiele zaken (zoals echtscheidingen) diedoor onze 

raadslieden met succes ter hand werden genomen. Voor zover je over “succes” kan spreken in dit 

soort situaties, werd voor onze leden door deze uitstekende manier van bijstaan een een score 

behaald van 96%.De vervallen functie van coördinator, wordt voorlopig opgepakt door de voorzitter 

van de vereniging. 

2.4 Belastingservice 

Onze belastingservice heeft ondanks het wervings- en voorlichtingsverbod in 2013 toch een lichte 

stijging laten zien. De extra mankracht die gereed stond was daardoor niet benodigd. Voor het 

komende verenigingsjaar wordt een normale groeicurve verwacht . 

In het afgelopen verenigingsjaar zijn ook twee zaken geweest die behandeld zijn door de belasting 

rechter. Beide zaken werden door inzet van de ODB gewonnen. 
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3 Vergaderingen 

3.1 HB vergaderingen 

In 2013 werden alle HB vergaderingen op maandag gehouden van 19:00 tot 22:00. Doordat de ODB 

sinds 1 januari 2014 officieel deel uitmaakt van het georganiseerd overleg, zijn deze vergaderingen 

verplaatst naar  10:00 tot 14:00, met uitloop tot 16:00. In beginsel vergadert het HB elke eerste 

maandag van de maand. 

3.2 ALV 

In mei en oktober 2013 is de ALV bijeen geweest op maritiem vliegkamp De Kooy bij Den Helder. 

Gastsprekers in oktober waren R.T.B. (Reginald) Visser namens de vakcentrale MHP en CMHF en 

M.E.M. (Marc) de Natris namens de GOVǀMHB. De opkomst viel wat tegen. Veel leden hadden zich 

afgemeld en hun mandaat gegeven aan een van de bestuursleden. Door de nieuw ontstane situatie 

heeft het bestuur gemeend om vanaf de nieuwe ALV in mei 2014 de ALV vergaderingen te houden in 

Huize Beukbergen nabij Soesterberg. Dit maakt de reistijden voor de deelnemers minder lang en er 

kan in een fraaie en rustige omgeving worden vergaderd. 

4 Afdelingen 
De afdelingen werden in het achterliggende verenigingsjaar geconfronteerd met een nieuw 

reglement. Hiermee werden onduidelijkheden en daardoor verschillen in mening uit de wereld 

geholpen. Het blijft echter moeilijk om functies binnen de afdelingen gevuld te krijgen. Vanaf 1 

januari is de ODB aangesloten bij het georganiseerd overleg. Hierdoor hebben onze vrijwilligers nu de 

mogelijkheid om vrijaf te nemen voor het bijwonen van vergaderingen of om onderling te 

vergaderen. De compensatie wordt geregeld via Peoplesoft en de ODB is vanaf februari 2014 

toegevoegd. 

 In april 2014 is het HB tot de conclusie gekomen dat de ODB opnieuw de indeling van de afdelingen 

en daarbij behorende functieomschrijving moet gaan veranderen. Het blijkt in de praktijk nagenoeg 

onmogelijk om bijeen te komen om te vergaderen of om agenda's  op elkaar af te stemmen. In de 

eerste volgende ALV zal het bestuur met een enorme wijziging komen in de afdelingsstructuur. 

4.1 Afdelingsbesturen 

De navolgende leden waren in 2013 en 2014 actief voor hun afdelingen in verschillende functies: 

Jules Berkhof, Niels van Rooden, Alex Hiemstra, Jos Becks, Rene Kuperus, Ben Veerman, Roelf 

Groenendal, Arjen Kievoet, Willem Koorn, Henny Gulickx, Nico van Delft, Sander Naumann, Bo Dahrs 

en Theo Berendsen. 

5 Statuten en Reglementen 

5.1 Statuten: wijzigingen 

In 2013 werden enkele Statutenwijzigingen ingevoerd. Zo werd het taalgebruik verbeterd en op twee 

plaatsen werden aanpassingen gemaakt welke te maken had met de vestigingsplaats en een 

aanpassing op de afdelingen. 

5.2 Reglementen:  RRO 

Het reglement rechtskundige ondersteuning (RRO) is op een aantal zaken gewijzigd. De eerste 

wijziging betreft dat een lid beroep kan doen op de ondersteuning pas na drie maanden 

lidmaatschap en “geen brandend huis meeneemt”. Het kwam in 2012 en 2013 teveel voor dat 
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mensen daarom naar de ODB migreerden. De kosten zijn eenvoudigweg te hoog. En het HB is van 

mening dat de overige leden daar niet voor hoeven op te draaien. Natuurlijk kan het bestuur 

afwijken van deze regel. 

Ten tweede drank en drugs gerelateerde zaken (schuldvraag ligt bij de defensieambtenaar) worden 

wel ondersteund door de ODB, maar in geval van een aanvullend lidmaatschap zijn alle kosten voor 

het lid. Ook hier kan het HB afwijken, een goed voorbeeld betreft het opvarenden van de Zr. Ms. 

Evertsen die door de ODB in 2014 werden geholpen. U kunt dit lezen op onze website. 

5.3 reglementen: Gedragscode ODB 

Nieuw in 2014 is de invoering van een gedragscode ODB die niet alleen van toepassing is voor 

bestuursleden, medewerkers en kaderleden maar ook voor alle leden van de ODB. De reden van 

invoering was veel onduidelijkheid over de regelgeving waardoor ongewenste berichtgeving in de 

media verscheen. Het DB heeft daarop een gedragscode opgesteld (spelregels) waaraan een ieder 

zich dient te houden. Uitgangspunt was het Europees Sociaal Handvest en het Europees Verdrag tot 

bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Elk lid van de ODB heeft 

zijn of haar verantwoordelijkheid en die is nu vastgelegd in de Gedragscode ODB. U kunt deze code 

lezen op onze website. 

6 Vakcentrales en bonden 

6.1 UOV 

27 mei 2013 werd de UOV geroyeerd als lid van het Ambtenarencentrum (AC). Daarmee werd het 

voor de ODB onmogelijk aansluiting te krijgen via deze door Defensie erkende vakcentrale. Dus kon 

de UOV haar belofte aan de ODB niet nakomen. Ons lidmaatschap bleef doorlopen tot 31 december 

2013. Niet alle contacten zijn zomaar verbroken. De ODB heeft in dit bewogen jaar grote indruk 

gemaakt door haar integere  en professionele opstelling en werkwijze. (Reinier Castelein,  

Mario Lander) 

Ons lidmaatschap heeft in 2013 niet gebracht waarop wij hadden gehoopt. Toch hebben wij in 2013 

veel geleerd hoe de vakbondswereld in elkaar zit. Driemaal is de ODB aanwezig geweest op 

Algemene Ledenraadsvergaderingen in Culemborg en Den Haag. Tijdens de laatste vergadering in 

Nieuwspoort Den Haag werd op de valreep besloten de vakbond De Unie toe te laten als lid van de 

UOV. Dit laat duidelijk zien hoe de vakbewegingen de laatste jaren in beweging zijn. 

6.2 MHP 

In 2013 brak de MHP met de vakbond De Unie en verruilde Culemborg in voor haar CMHF vestiging 

in Den Haag (VBM gebouw). Daarmee kwam een einde aan een 40 jarige samenwerking tussen de 

bonden. De MHP timmerde daarna op eigen kracht aan de weg. Succesvol werden contacten gelegd 

met onder andere de ODB, die een andere manier zocht om toch aansluiting te krijgen bij een 

centrale. 

6.3 VcP 

April 2014 werd de MHP omgedoopt tot Vakcentrale voor Professionals (VcP). Een sterke merknaam 

die in de niet zo verre toekomst veel van zich zal laten horen. De naam MHP zal langzaam ook op 

onze website en Focus verdwijnen en worden veranderd in VcP. Door de naamsverandering is er 

misschien onmerkbaar ook een verschuiving plaatsgevonden in de doelstelling van de "oude MHP". 

Door de komst van de Algemeen Christelijke Politiebond (ACP) en de ODB werd de doelgroep enorm 

verbreed. 
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6.4 CMHF 

Per 1 januari 2014 is de ODB bij de CMHF aangesloten. Dit wordt door defensie erkend, waardoor de 

gewraakte boycot door defensie werd opgeheven.  De ODB is bij de CMHF onderdeel van de koepel 

CMHF Sector Defensie, waar wij nu naast de GOVǀMHB deel van uitmaken. De samenwerking wordt 

als prettig ervaren en op verzoek van het bestuur wordt de ODB op een rustige wijze wegwijs 

gemaakt in de wondere wereld van het overleg. 

Voor kaderleden van de ODB is dit direct merkbaar, zij hebben nu dezelfde rechten als kaderleden 

van de overige bonden. Voorbeeld is dat voor het bijwonen van de diverse vergaderingen gebruikt 

kan worden gemaakt van bijzonderverlof via Peoplesoft. 

6.5 Overleg 

Door de aansluiting bij de CMHF Sector Defensie en de samenwerking met de GOV|NOV heeft de 

ODB per 1 januari 2014 overleg met o.a.: 

• CMHF Sector Defensie, Sector Bestuurvergadering 

Maandelijks  is er overleg over verenigingszaken tussen KVMO, NOV, KVNRO, VMHB/IML en 

ODB. In Den Haag wordt o.a. gesproken over de strategie jaarplanning en personele 

aangelegenheden. De voorzitter bezoekt deze vergaderingen. 

• Algemene Ledenraad (ALR) 

Tweemaal per jaar vindt er een Algemene Ledenraad (ALR) plaats waarvan deze maand in de 

Frederikkazerne in Den Haag. 8 mei jl. was er een ALR waarbij Erik Jurriëns en Hans 

Ringelberg aanwezig waren. 

• Sector Overleg Defensie (SOD) 

De ODB neemt deel aan het Sector Overleg Defensie (SOD). Dit is het hoogste overlegorgaan 

tussen werkgever (minister/secretaris-generaal) en de werknemers bij Defensie. De 

werknemers worden in dit overleg vertegenwoordigd door de vakbonden. De dagelijkse 

vertegenwoordiging namens de CMHF Sector Defensie wordt gedaan door M.E.M.(Marc) de 

Natris. 

• Werkgroepen 

Onder het SOD ressorteren een aantal werkgroepen, zoals de werkgroep Algemene en 

Financiële Rechtstoestand (AFR) en de werkgroep Personeelsbeleid (AP). Indien de 

gesprekspartners (partijen) het niet eens worden, dan wordt het betreffende onderwerp 

geagendeerd voor het overleg in het SOD. De vergaderingen worden namens de CMHF 

Sector Defensie bijgewoond door R. (Rene) Pieters. Indien nodig kan een vertegenwoordiger 

van de ODB worden gevraagd om een nader onderwerp toe te lichten. Overleg punten 

worden door Fred Vermeer aangeleverd bij R. (Rene) Pieters.  

• Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) 

De Stichting Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) is gevestigd aan de 

Lange Voorhout 13 in Den Haag. Daar vinden onder andere  de vergaderingen plaats van de 

werkgroepen AFR en AP. De CAOP is een onafhankelijk kennis en dienstencentrum die actief 

is in het publieke domein (ambtenaren). De CAOP doet naast administratieve ondersteuning 

voor de militaire vakbonden waaronder de ODB ook het verzorgen van diverse opleidingen 

voor medezeggenschap en Ondernemingsraad (OR), 
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6.6 Punt van zorg 

Door al deze overleggen komen de stukken in grote getale binnen, wat voor het hoofdbestuur allen 

ondoenlijk wordt om bij te houden, laat staan te lezen en van commentaar te voorzien. Hiervoor zijn 

meer mensen nodig.  

OPROEP: We zoeken dus mensen die voor het HB deze stukken willen lezen en van 

commentaar voorzien zodat het HB hiermee naar het overleg kan. 

6.7 CONTACTEN MET OVERIGE VAKBONDEN 

De ODB heeft in 2014 officieel contacten gelegd met de ACOM, AFMP en VBM. Van alle partijen was 

het even aftasten maar er bleken meer overeenkomsten en belangen te zijn, zodat een 

samenwerking in lastige zaken voor de hand ligt. De VBM heeft een stuk van de ODB geplaatst en 

een Viercentrale-brief daarin ondersteund. De ODB heeft een uitkomst van het overleg inzake 

huisvesting MKErfprins, dat naar het MC verhuisde, aangepakt en via de voorzitter MC de casus 

aangepakt zodat militairen sneller voordeel van acties van de vakbonden daadwerkelijk zien. 

De wervingen en voorlichtingen worden beter gecoördineerd en verlopen veel professioneler dan 

voorheen. Dit is mede door toedoen van de AFMP/FNV tot stand gekomen. Er is zelfs vergaderd met 

elkaar om de voorlichting op de ROC's in de vorm van een folder samen tot stand te brengen. Er is 

gebleken dat leerlingen geen enkel idee hebben van nut en noodzaak van een vakbond. Door op de 

ROC's deze voorlichting te geven in het examen jaar hopen de vakbonden meer leden te werven bij 

de opkomsten. 

7 Medezeggenschap 
Vanaf 1 januari 2014 hoeven leden, die op de verkiezingslijst van de ODB staan, geen 30 

handtekeningen meer op te halen om hieraan deel te kunnen nemen. Bijzonder was altijd dat men 

wel lid was van een vakbond, maar alleen als ongeorganiseerd geregistreerd mocht staan. Dit alles is 

verleden tijd. De aspirant medezeggenschap deelnemers vallen nu onder de koepel CMHF Sector 

Defensie en worden opgenomen onder de vakbond ODB. 

7.1.1 MC leden 

ODB leden die lid zijn van een medezeggenschapscommissie worden verzocht dit op te geven 

bij de medezeggenschapsvertegenwoordiger ODB, dhr. A.F. Hiemstra. 

8 Redactie 

8.1 Redactiecommissie 

In het najaar van 2013 is de Redactiecommissie (RC) ODB in het leven geroepen met als doel alles 

wat met media, publiciteit en wervingsmiddelen in goede banen te leiden. De redactiecommissie 

bestaat uit Fred Vermeer (VZ), Hans Ringelberg, Henk Munnik en Erik Jurriëns. 
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8.2 Website 

Onze website is in de maanden november en december 2013 helemaal op de schop gegaan. De 

reden was dat wij onze lezers nog meer willen bieden. De RC heeft daarom in 2013 meerdere 

websites bezocht en bestudeerd. Daarbij heeft de RC gekeken naar succesvolle Amerikaanse en 

Europese websites (o.a. Huffington Post). Nadat een keuze was gemaakt heeft de webmaster een 

bijpassende lay-out uitgezocht die bij onze nieuwe look zou passen. 

Eind december2013  was de nieuwe website nagenoeg  compleet en werd gelanceerd. Misschien wel 

de grootste verandering zijn de constante aanpassingen die nu op onze website plaatsvindt. Er wordt 

nu wekelijks aanpassingen gedaan zodat de site blijvend up to date is. 

Nieuw op de website is een pagina die gaat over onze wapenfeiten. Doel is dat wij aspirant-leden 

laten zien wat wij m.n. op juridische gebied kunnen betekenen. 

8.2.1 Ledenvoordeel 

Het ledenvoordeel was het op de oude site een pagina met logo's, dit is in 2014 omgebouwd 

tot mini websites waardoor het zoeken nog eenvoudiger wordt en u niet onnodig van website 

hoeft te wisselen. Zelf is het bestuur van mening dat het een enorme verbetering is. Door onze 

aansluiting bij de CvP en CMHF Sector Defensie komen ook deze voordelen aan onze leden ter 

beschikking waardoor het lidmaatschap nog interessanter wordt. Nieuwe services als AVIS 

autoverhuur en OHRA zorgverzekering zijn een mooi voorbeeld hiervan. Het spreekt vanzelf 

dat onze services ook ter beschikking staan voor leden van de GOVǀMHB.  

 

8.2.2 Medezeggenschap 

Op de medezeggenschappagina staat het MC nieuws, MC verkiezingsdata en het nieuwe 

aanmeldingformulier. 

8.2.3 Contactpagina  

De contact pagina is aangepast. Hierop is de mogelijkheid gemaakt om via de site op te zeggen. 

8.3 Facebook 

Ook de facebook pagina van de ODB is geheel vernieuwd.  De facebook pagina is dynamisch en wordt 

constant actueel gehouden. Hierdoor weten we veel lezers te bereiken waardoor onze website ook 

goed bekeken wordt. 

8.4 Nieuwsbrief 

Om te zorgen dat onze ODB leden snel op de hoogte zijn van nieuwe aangelegenheden is de 

nieuwsbrief in het leven geroepen. Op de SItrep, zoals onze nieuwsbrief wordt genoemd, worden 

tevens berichten naar publicaties op de site, nieuwe aanbiedingen e.d. geplaatst. Er is voor gekozen 

om de eerste nieuwsbrief naar alle leden te mailen er van uitgaande dat men zich zelf gaat afmelden 

als men de nieuwsbrief niet verder wil ontvangen. 
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9 Evenementen 2013-2014 

De ODB heeft ook dit jaar weer veelvuldig meegedaan aan evenementen, enkele zijn: 

• Herdenking 4 mei 2013 bij het monument bij hen die vielen; 

• Herdenking 15 augustus 2013 bij het monument bij hen die vielen; 

• Herdenking  september 2013 Nationaal Indië Monument in Roermond; 

• Marinedagen - Sail 2013 en Veteranendag in Den Helder; 

• Luchtmachtdagen 2013 op vliegbasis Volkel; 

• Veteranenlezing 2013 in Doorn; 

• Tactical Event in de beurs te Eindhoven oktober 2013. 

10 Werving en voorlichting 

10.1 Focus 

Ook ons voorlichtingsblad ontkwam in 2013 niet aan de vernieuwingsdrift van de RC. Eerst werden 

de verschillende teksten onder de loep genomen. Maar liefst 60% werd geschrapt. Daarna werden de 

afbeeldingen gecheckt op actualiteit. Ook de opmaak werd kritisch bekeken.  Als finishing touch werd 

besloten om van de Focus een glossy te maken. I.v.m. kostenbesparing besloot het bestuur stad en 

land af te lopen naar een goede oplossing en die gelukkig snel werd gevonden. Onze oplage is 

verdubbeld terwijl de kosten 10% omlaag zijn gegaan   

10.2 Voorlichting 

Vanaf het moment dat de ODB een overeenkomst had met de CMHF Sector Defensie kon onze bond 

na een jaar van onrechtmatige boycot weer aan de slag om voorlichting te geven aan militairen die 

zo'n drie a vier weken in dienst zijn.  

Vanaf januari 2014 zijn op de volgende plaatsen voorlichtingen gegeven: 

• MKErfprins gebouw Zeven Provinciën (marine); 

• NLDA KIM (adelborsten) voorlichting wordt door KVMO uitgevoerd; 

• NLDA KMA (cadetten) voorlichting wordt uitgevoerd door NOV; 

• Flyinn Oranje kazerne  (Luchtmobiel); 

• Bioscoop Oranjekazerne (Natres); 

•  Woensdrecht (Luchtmacht); 

• Apeldoorn (Marechaussee); 

• Oirschot (Landmacht, Natres). 

10.3 Wervingsmap 

De RC begon in december 2013 met het ontwerpen van een wervingsmap waarmee naast een 

opbergmiddel ook een visitekaartje namens de ODB zou worden. Na twee maanden van vele 

ontwerpen en vele nieuwe en verfrissende ideeën werd onze map eind januari 2014 gepresenteerd 

tijdens  een voorlichting bij de marine. 

10.4 Pen 

Begin april 2014 heeft de ODB een bestelling geplaatst voor een pen die aan de eisen die onze 

wervers tegemoet zou komen. Het eerste exemplaar viel soms letterlijk uit elkaar. Dus werd het hoog 

tijd voor wat nieuws. Na een lange zoektocht is de keuze gevallen op een pen die uit één stuk 

bestaat, kleur geel en met full color logo van de ODB erop. Al met al een fraai en geslaagd project. 



 

Onafhankelijke Defensie Bond | 11 

 

11 Partners 

11.1 Defensiepolis 

Na 2 en een halfjaar van onderhandelen via financiers uit het buitenland is de  

polis geboren. Ingevuld naar de wensen van de ODB.....Kleinhout Wildschutgroep 

en VKG groep Hoorn. Moeizame start hard gewerkt aan een website die nu operationeel is 

extra korting  5% voor ODB leden bedongen. 

11.2 Defensie Gezin Support 

Het bestuur heeft besloten om het contact het Defensie Gezin Support (DGS) in 2014 te beëindigen. 

Na bijna drie jaar was het plan verworden tot een trekken aan een dood paard. Welke vergadering er 

ook belegd werd, het resultaat was telkens niets. Het ontbrak aan een krachtdadige organisatie. Op 

aanvraag van de hulpverleners heeft het DB gekeken of wij de organisatie voor onze rekening 

moesten nemen. Echter wij moeten nu al veel taken door derden laten uitvoeren vanwege 

bemensing.  Stel dat wij nog meer taken op onze schouders gaan nemen. Het DB bekijkt 

alternatieven. 

 

 

 


