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Stagnatie
Hoewel met ingang van 1 september 2008 het nieuwe Besluit
Medezeggenschap Defensie (BMD) in werking is getreden is
het technisch overleg nog steeds niet afgerond. Het overleg in
het technisch werkverband studeert alweer anderhalf jaar op
deze materie en het officieel afprocederen in het Sectoroverleg
Defensie is voorlopig nog niet in zicht.

hiervan is het uitblijven van het afprocederen van de (aan het
BMD verankerde) regeling Overlegprocedures bij Reorganisaties. Nadat een aantal maanden geleden hierover overleg is
gevoerd en door de Centrales een aantal wezenlijke voorstellen zijn gedaan, is het doodstil op het front. We zijn zeer
benieuwd wat met onze voorstellen wordt of is gedaan. We
houden u op de hoogte.

Ook hier lijkt weer de (beperkte) capaciteit van de zijde van
Defensie het struikelblok te zijn. Een duidelijk voorbeeld

De volgende medezeggenschapsverkiezingen zijn gepland:
Defensie-onderdeel

Eenheid

Uiterste datum
indienen kandidatenlijst

Kiesdatum

CLAS

45 Painfbat RIOG

11-02-2009

25-03-2009

CLAS

44 Painfbat RI JWF

20-02-2009

08-04-2009

CZSK

Facilitair Steunpunt Nieuwe Haven &

23-02-2009

09-03-2009

Ondersteunende Eenheden (FSP NH & OE)
CLAS

Opleidings- en Trainingscentrum Manoeuvre

04-03-2009

15-04-2009

CDC

Electronische verkiezingen bij 103 ISTAR Bataljon

13-03-2009

14-04-2009

Zijn er binnenkort bij uw eenheid MC-verkiezingen en heeft u belangstelling om zitting te nemen in een MC, meldt u zich dan ook
aan bij Peter van Sprang, medewerker Medezeggenschap en ARBO van de FVNO/MHB: 070-3839504. U kunt ook contact opnemen
met Piet Glas, aanspreekpunt FVNO/MHB bij het Marinebedrijf, 0223-651913 of met Jacques Huijbregts, aanspreekpunt vliegbasis
Woensdrecht, 0164-693560.

Postactieven
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Werkgroep Postactieven
Op 19 januari jl. vond de eerste bijeenkomst in 2009 van de
Werkgroep Postactieven plaats. Het was verheugend twee
nieuwe leden te kunnen verwelkomen in de Werkgroep,
KTZA mr. M.J. Hellendoorn en KTZ b.d. H. van Eijsden.
Nogmaals hartelijk welkom!

stand: 502 leden van de KVMO hebben zich als veteraan aangemeld. Daarom organiseert de Werkgroep op 6 maart 2009 de
KVMO-Veteranendag, waar onder andere de InspecteurGeneraal der Krijgsmacht, in zijn functie als Inspecteur der
Veteranen, een bijdrage zal leveren.

Een ander positief feit is dat na een langdurige voorbereidingstijd de flyer “De werkgroep Postactieven ook iets voor u?”
gereed is. Deze flyer wordt toegezonden aan de leden van de
KVMO die met leeftijdsontslag gaan. Het geeft inzicht in de
diverse activiteiten van de Werkgroep.

Uiteraard staat deelname ook open voor leden van de
FVNO/MHB die veteraan zijn.
Heeft u geen uitnodiging voor deze dag ontvangen en bent u
veteraan? Geeft u zich dan alsnog op bij het secretariaat van de
KVMO, via info@kvmo.nl of 070-3839504.

KVMO-Veteranendag
Een nieuwe loot aan deze activiteiten is de organisatie van de
eerste KVMO-Veteranendag. Met behulp van een KVMOenquête vorig jaar is inzicht verkregen in het veteranenbe-

Het is de bedoeling na deze dag te evalueren hoe de KVMO en
FVNO/MHB een vervolg kunnen geven aan de ondersteuning
van hun veteranen.
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