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1 deel - Algemene Ledenvergadering
1. Opening
De nieuwe voorzitter, Johan Jacobs heet iedereen van harte welkom bij Rijkswaterstaat Zee & Delta.
De bijeenkomst bestaat uit de ledenvergadering en een themagedeelte. Barbara Leach van de CMHF
zal ons bijpraten over de ontwikkelingen in het pensioenlandschap. Daarna komen allianties in het
Ondernemingsplan RWS aan bod. Laurens Schrijnen en Herman Heegstra vertellen hun verhaal.
2. Mededelingen
Een terugblik, twee van onze leden zijn ons ontvallen. Er is een ledenraadpleging digitaal
rondgestuurd. De reactie is overwegend dat dat de leden zich achter het standpunt van de CMHF
stellen. Het bestuur is gewijzigd. Joris Al, Willem Behrens en Krystyna Robaczewska zijn afgetreden.
Het bestuur heeft tijdens een diner afscheid genomen. De voorzittershamer is door Joris aan Johan
overgedragen. Er is een aspirant lid aangetrokken, Aart van Sloten. Hij heeft goede verbindingen met
Jong I&M.

3. Verslag ALV 17 december 2012
Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.

4. Financiële verantwoording
De voorzitter draagt het woord over aan de penningmeester. Carol doet verslag van het financiële jaar
2012, de begroting van 2013 en terugkoppeling van de kascommissie. De kascommissie bestaat uit
Bram van Luipen en Irma Loos. Algemeen deel ziet er helder en overzichtelijk uit. Kascommissie
vraagt om decharge van de penningmeester. De leden geven bij accelamatie akkoord. Overkoepelend
ziet kascommissie dat kas wordt gehouden op basis van jaargrenzen. Dit zorgt voor een dakpaneffect.
Als er echt invloeden zijn op deze manier van werken, dan melding maken door penningmeester. Er
worden nu twee bankrekeningen aangehouden, postgiro en bankgiro. De penningmeester en
kascommissie zijn het eens om tot één rekening over te gaan. Zij doet hiertoe een aanbeveling aan
het bestuur. De penningmeester vraagt goedkeuring aan de leden om dit advies aan het bestuur voor
te leggen. De leden gaan akkoord met dit voorstel.
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Eind 2011 is VHF VenW gefuseerd met Vastgoed. Het positief saldo van de fusie is destijds
overgebracht naar VHF VenW.
Concept begroting 2014 is een kopie van de huidige begroting. Contributie is verhoogd. Er is een
tekort van 3000,- Dit is incidenteel. Blijft de contributie gelijk? Ja. Verhoging van CMHF contributie zal
niet doorwerken in onze contributie. Wanbetalende leden zullen worden aangesproken in
samenspraak met CMHF. Leden kunnen momenteel wel producten van de CMHF afnemen zonder
contributie te hebben bijgedragen. Er zullen wat plooien in de ledenadministratie worden
gladgestreken.
De voorzitter vraagt decharge van de penningmeester. De leden geven hun goedkeuring. De
voorzitter sluit dit punt en dankt de penningmeester voor de verantwoording.

5. Ontwikkeling CAO-land (Hans Hering)
Jan Hut, de vaste spreker is vandaag niet beschikbaar. Hans Hering is zijn plaatsvervanger vandaag.
Bezuinigingen lopen voor op kabinetsbesluit. Premieverlaging aanstaande van 4% van het ABP, 2%
koopkracht winst? Hoe zeker is dat de 2% daadwerkelijk aan de werkgever wordt uitgekeerd?
Er is nog geen voortgang in de CAO ontwikkelingen. De FNV vraagt nu om 3% loonsverhoging. Bij
Zorg en Onderwijs zijn signalen dat deze sector niet op 0% blijven. Het Van Werk Naar Werk principe
is wel binnengehaald door de CMHF. Hoe het effectief ingevuld gaat worden is nog niet duidelijk.
Eerst binnen het Rijk, dan andere sectoren binnen Rijksoverheid. De ACP heeft zich aangesloten bij
de MHP. Hiermee is het ledental van de MHP weer de 100.000 overstegen. In de troonrede is er weer
sprake dat er één regeling komt voor alle werknemers. Wil de politiek de ambtenaren status
afschaffen? Wie is wel ambtenaar en wie niet? Beleidsmedewerkers moeten overeind kunnen blijven
bij tegenwind van Minister/wethouder/burgemeester.
Johan dankt Hans voor een aantal items die we nog niet op het netvlies hadden. Er zijn nog een
aantal vragen uit de zaal. Hoe zit het met tijdelijke contracten? Onze werkgever moet niet op het
randje van sociale wetgeving opereren. Werkgever moet jongeren gewoon aannemen.
Aantrekkelijkheid van de overheid is een probleem richting jongeren. In de taakstellingsdiscussie,
moet er ruimte aan de voorkant zijn om jongeren binnen te halen. Is CMHF pertinent tegen wijziging
ambtenarenstatus? CMHF wil niet akkoord gaan met een glijdende schaal.

6. Statutair wijzigingsvoorstel
Er heeft een naamsverandering van de vereniging plaatsgevonden. Dit vraagt om een statutaire
wijziging. In dat licht heeft het bestuur de huidige statuten tegen het licht gehouden. Voor de
goedkeuring van statutaire wijzigingen is een 2/3 aanwezigheid van alle leden vereist. Dit is een
aandachtspunt dat niet eenvoudig gerealiseerd wordt. In dit digitale tijdperk stelt het bestuur voor om
het proces anders uit te voeren. Het bestuur zal een voorstel van gewijzigde statuten met mogelijkheid
tot ammendementen digitaal versturen. De leden kunnen middels ammendementen hun
aandachtspunten inbrengen. Daarna zal het bestuur de aangepaste statuten rondsturen met een
verzoek tot acodering. Het bestuur vraag toestemming aan de leden om dit proces uit te voeren en af
te mogen wijken van de huidige statutaire werkwijze. De leden geven aan dat zij behoefte hebben om
het waarom van de verandering duidelijk kenbaar te krijgen tijdens het proces. De leden gaan
akkoord.

7. Rondvraag en sluiting
Er zijn geen vragen. Hans Hering meldt dat op 7 oktober de CMHF kaderledenmiddag plaatsvindt in
Den Haag. Er zal een spreker zijn hoe je omgaat met tegenspraak. De voorzitter sluit het eerste deel
van de Algemene Ledenvergadering en nodigt iedereen uit voor een korte pauze.
2e deel: Themamiddag
De themamiddag wordt geopend door de voorzitter. Het verslag van de themamiddag vindt u op de
website onder het dossier Thema's.
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