Extra Algemene leden vergadering
26 april 2007
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur en hij heet een ieder van harte welkom.
De voorzitter meldt dat er afberichten zijn ontvangen van de heren Boldingh, van den Akker, Elling,
Tiessen en Ridder.
De voorzitter vermeldt dat deze extra algemene ledenvergadering belegd is i.v.m. het beslisdocument
dat is opgesteld door de besturen van de WSOV en de PVMB om te komen tot een nieuwe
personeelsvereniging. De voorzitter geeft aan dat op hetzelfde moment een ledenvergadering
plaatsvindt bij de PVMB waarbij eveneens het voorliggende beslisdocument wordt behandeld.
Voordat de voorzitter het beslisdocument wil gaan behandelen geeft hij beknopt weer wat er de
afgelopen jaren is voorafgegaan om tot de huidige gesprekken met de PVMB te komen. In het kort wordt
terugblikt op de 4 gehouden SWOT-sessies en de eerste informatieve gesprekken met het bestuur van
de PVMB. Nadat de Algemeen Directeur MB de heer Gert de Haas had gevraagd om de beide besturen
te begeleiden, bij de onderhandelingen om tot een nieuwe PV te komen, zijn de gesprekken
geïntensiveerd en is uiteindelijk het voorliggende beslisdocument tot stand gekomen. De voorzitter stelt
de aanwezigen voor om het gehele document voor te lezen en wanneer er vragen of opmerkingen zijn
verzoekt de voorzitter hem te onderbreken zodat de vraag toegelicht en/of behandeld kan worden. De
aanwezigen stemmen hiermee in.

2. Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken.

3. Concept beslisdocument
De voorzitter leest het document voor en de eerste vraag komt van de heer de Klerk en hij vraagt of er
geen discrepantie aanwezig is tussen de punten 1.1.6 en 2.0.1. De voorzitter licht toe dat alle huidige
leden, ongeacht hun status, lid kunnen blijven van de nieuw op te richten PV.
De heer de Klerk vraagt eveneens of bij punt 3.1.1 het woord “organen” niet vervangen moet worden
door afdeling. De voorzitter zegt toe dit punt mee te nemen.
De heer van de Sloot vraagt of het woord “sterke” bij punt 3.5.2. niet overbodig is en weggelaten kan
worden. Ook dit punt zal meegenomen worden. Tevens vraagt de heer van de Sloot om bij punt 3.7.5
de woorden “indien mogelijk” aan de tekst toe te voegen. Het is namelijk niet altijd mogelijk als bestuur
om alle wensen van de leden te verwezenlijken.
Nadat de voorzitter het volledige document heeft voorgelezen vraagt hij of er nog opmerkingen of vragen
zijn.
De heer Nederveen vraagt hoe om te gaan met militairen die onder andere geplaatst zijn op het
Marinebedrijf. De voorzitter licht toe dat het in de toekomst goed mogelijk is dat militairen kunnen
toetreden tot de nieuwe PV. Tevens vraagt hij of het niet verstandig is om na punt 2.0.2 een punt 2.0.3
toe te voegen om het toekomstig toetreden van de militair mogelijk te maken.
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De voorzitter stelt voor om ook dit punt met de onderhandelingen mee te nemen. Aansluitend wordt de
optie besproken om bij punt 2.0.2 het woord burgermedewerker te wijzigen in (burger)medewerker!
Tenslotte vraagt de voorzitter aan alle aanwezigen of zij akkoord kunnen gaan met het thans
voorliggende beslisdocument. Hierbij aangetekend dat de opmerkingen alsnog met de PVMB besproken
zullen worden. De vergadering gaat unaniem akkoord met het voorliggende document
4. Rondvraag
De heer de Klerk vraagt of er al een vervolgpad bekend is. De voorzitter antwoordt dat dit nog niet
formeel is opgesteld maar dat hij hoopt dat er bij de komende algemene ledenvergadering een akkoord
bereikt is tussen de WSOV en de PVMB. Wel is afgesproken dat aan de hand van het beslisdocument
werkgroepen vanuit de beide verenigingen worden samengesteld om bijvoorbeeld invulling te geven om
nieuwe statuten en dergelijke op te gaan stellen.

5. Sluiting
Om 20.57 uur sluit de voorzitter de vergadering. Hij bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid en nodigt
een ieder uit om nog een drankje met elkaar te drinken.
1e secretaris/vice voorzitter

C.A. Jacobs
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