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Voorwoord
Geachte leden van de ALV Senioren CNV Publieke Zaak. 

Namens het LGB Senioren bieden wij u hierbij het activiteitenverslag over 2011 aan van het wel en
wee van onze landelijke groep.

Wij kunnen dit nu uitgebreid doen dankzij de bereidheid van het Bestuur van onze bond om te
investeren in de ondersteuning van het LGB Senioren, te weten 0,4 fte adviserend bestuurder en 0,5
fte secretariële ondersteuning vanaf 1 juni 2011. De verschillen in mogelijkheden die dit voor ons in
kon houden hebben we met graagte en in hoog tempo benut. In de nieuwe organisatievorm van
onze bond kan dit nu. We realiseren ons dat dit met grote snelheid gepaard ging en soms het effect
had van een cultuurschok, met name ook het besluit om voortaan alle vergaderingen op de locatie
Apeldoorn te doen plaatsvinden.

Met respect zien we terug op de periode met bestuurder Alie de Jonge, bijgestaan door haar
vrijwilliger, adviseur Louw van de Zwaag. Dat geldt ook voor onze secretaresse op kantoor Assen,
Daniëlle de Noord, die als gevolg van de doorgevoerde reorganisatie onze bond als werkneemster
heeft verlaten. 

2011 was een jaar van diepte- en hoogtepunten.
Ik noem de trainingsdag “Slimmer werken” van maart 2011 en ik noem het nog steeds ontberen van
een secretaris in ons dagelijks bestuur.
Ik noem het aantreden van de Commissie informatievoorziening en ook weer het terugtreden er van,
omdat informatievoorziening nu eenmaal een goede inbedding in de bestuursstructuur nodig heeft
en er sprake is van een situatie “voor 1 juni 2011” en “na 1 juni 2011”.
Ik noem het demissionair worden van onze penningmeester Stoffer Kats en het aantreden van Wil
Schipper als nieuwe penningmeester van onze groep.
Ik noem de evaluatie van het werk van de commissie CAO-Seniorproof en het genomen besluit om
dit werk om te vormen naar een commissie Collectieve Belangenbehartiging.
Ik noem het ontbreken van de notulen van de meivergadering van het LGB, omdat niemand van het
LGB zich voor het schrijven daarvoor aanbod en ik noem de invoering van het nieuwe systeem van
notuleren die de heer Reijgersberg bij ons heeft geïntroduceerd.
Ik noem het werken in de Senioren Adviesraad en de ODP-werkgroep (Onder Dezelfde paraplu) van
de CNV Vakcentrale. Ook daar hebben we onze hoogtepunten gekend, waaronder de gezamenlijk
met PCOB en KBO voorbereide en uitgevoerde themadag “Van Latere Zorg” van 29 september. De op
basis van deze dag uitgevoerde voorlichtingsmiddagen in het land onder auspiciën van de ODP
waren dat eveneens. Met name de ook stevige discussies die daar zijn gevoerd.

Naast Stoffer Kats hebben ook de heren Arie Huffels (Utrecht), Co Panken (Noord-Brabant), Henk
Loois (Zeeland) en Kees Geus (Gelderland) hun aftreden kenbaar gemaakt. De heer Lou Waterman
is als afgevaardigde van Zeeland verwelkomd, voor Utrecht de heer A. van Amerongen en namens
Noord-Brabant dhr. Jan Gruijters. De heer Henk Klatter heeft bedankt voor zijn functie als
plaatsvervangend afgevaardigde in de AV. In de ontstane vacature is de heer Harm Tiemes uit
Flevoland benoemd. De heer Nico Poort is vanuit de landelijke groep senioren aangesteld als
afgevaardigde van de commissie CAO Seniorproof in het LGB Public Utilities (nutsbedrijven).

Kortom: het was een druk jaar, waarin we onze vergaderstructuur dusdanig vorm hebben gegeven
dat er meer tijd is voor structurering en verdieping. Een hele dag vergaderen om de twee maanden
voor het LGB blijkt een prima formule. Datzelfde geldt voor het dagelijks bestuur.
En het is goed om onze clustermanager Peet de Graaf op de locatie in Apeldoorn als het ware ‘onder
handbereik’ te hebben, omdat hij nu in eerste instantie ons aanspreekpunt is richting Bestuur en
management en we in de heer De Graaf een zeer geïnteresseerde functionaris hebben in de verdere
ontwikkeling van ons Seniorenwerk in de vakbond. 
 
Leeuwarden,

Maart 2012

Jaap Dijkema, voorzitter.
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Landelijk Groepsbestuur (LGB)
Samenstelling
Op 31 december 2011 bestaat het landelijk groepsbestuur uit de volgende personen:
- dhr. J. Dijkema, lid dagelijks bestuur en voorzitter;
- dhr. W. Klepper, lid dagelijks bestuur en vice voorzitter;
- mw. W. Schipper, lid dagelijks bestuur en penningmeester;
- dhr. J.H.N. Gruijters, namens Noord-Brabant;
- dhr. H.A. Westerik, namens Overijssel;
- dhr. L. Caniëls, namens Flevoland;
- dhr. A. Moes, namens Zuid-Holland Noord;
- dhr. G.A. de Vries, namens Groningen;
- dhr. A. v. Amerongen, namens Utrecht;
- dhr. D. Ferwerda, namens Drenthe;
- dhr. L.F. Waterman, namens Zeeland;
- dhr. W.J. Gortzak, namens Noord-Holland;
- dhr. P.H.M.J. Janssen, namens Limburg;
- dhr. H. Brinkman, namens Fryslân;
- dhr. T. den tek, namens Zuid-Holland-Zuid

De afgevaardiging namens Gelderland is vacant. De functie van secretaris is vacant.
In 2011 hebben dhr. A. Huffels namens Utrecht, dhr. C. Panken namens Noord-Brabant, dhr. C. de
Geus namens Gelderland en dhr. S. Kats als lid van het dagelijks bestuur in de functie van
penningmeester afscheid genomen van het landelijk groepsbestuur. Mevrouw W. Schipper is in 2011
benoemd tot lid dagelijks bestuur en penningmeester.

Op 31 december 2011 zijn de volgende personen als plaatsvervangend lid van het landelijk
groepsbestuur aangesteld.
- namens Noord-Brabant, dhr. W.J. v.d. Velden;
- namens Overijssel, dhr. J. Venerius;
- namens Flevoland, dhr. H. v.d. Berg;
- namens Zuid-Holland-Noord, dhr. H. Boode;
- namens Groningen, dhr. D. Scheper;
- namens Drenthe, dhr. D. de Groot;
- namens Zeeland, dhr. J.A. Jobse;
- namens Noord-Holland, dhr. J. v. Baars;
- namens Limburg, dhr. W.H.J. Ubaghs;
- namens Fryslân, dhr. K. de Jong;
- namens Zuid-Holland-Zuid, dhr. E.C. Stekelenburg;
- namens Gelderland, dhr. P. Hörchner.

De functie van plaatsvervanger namens Utrecht is vacant.

Vergaderingen
Het landelijk groepsbestuur Senioren heeft in 2011 in totaal vijf keer een vergadering gehouden. Op
12 januari is er vergaderd in Nijkerk, op 9 maart in Nijkerk, op 11 mei in Nijkerk, op 21 september
in Apeldoorn en als laatste bijeenkomst in 2011 op 9 november in Apeldoorn.

12 januari 2011 Nijkerk
In deze vergadering werd formeel de Commissie Informatievoorziening (CIV) aangesteld. Door zijn
deelname aan deze commissie, zag dhr. D. Hulstijn af van de functie secretaris landelijk
groepsbestuur. De commissie heeft haar komende werkzaamheden toegelicht.
Verslag vergadering: LGB-SEN 11-20

9 maart 2011 Nijkerk
Tijdens deze vergadering is de Algemene Ledenvergadering Senioren van 24 maart 2011 voorbereid.
Er is gesproken over het verslag ALV 2010, over het format jaarverslag, het financieel jaarverslag
2010 en de functieprofielen van voorzitter en penningmeester landelijk groepsbestuur. ‘s Middags
werd het programma verzorgd door dhr. R. van Oosten over Slimmer Werken.
Verslag vergadering: LGB-SEN 11-20
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11 mei 2011 Nijkerk
In deze vergadering is de trainingsdag Slimmer Werken en de ALV van 24 maart 2011 geëvalueerd.
In het kader van Slimmer Werken zijn een aantal afspraken gemaakt die na 1 juni 2011
(reorganisatie CNV Publieke Zaak) in een ander licht kwamen te staan.
Er is uitgebreid stilgestaan bij de verslaglegging van vergaderingen van het landelijk groepsbestuur.
De verslaglegging in het eerste halfjaar van 2011 schoot tekort. Het verslag van 11 mei 2011
ontbreekt. Wel zijn de besluiten en de actiepunten opgenomen in een overzicht.
Er is nog steeds geen secretaris gevonden en een notulist.
Het dagelijks bestuur heeft er bij het Bestuur van CNV Publieke Zaak op aangedrongen om
voldoende uren ondersteuning aan de landelijke groep senioren toe te kennen. Na 1 juni 2011 heeft
de landelijke groep senioren 0,5 fte secretariële ondersteuning en 0,4 fte bestuurlijke ondersteuning
toegewezen gekregen.

21 september 2011 Apeldoorn
De eerste vergadering na 1 juni met als hoofdpunt het kennismaken met de nieuwe organisatie. Er
is kennis genomen van de clusterindeling en kennisgemaakt met dhr. P. de Graaf (clustermanager),
S. Klerkx (secretaresse) en A. Reijgersberg (adviserend bestuurder).
Naar aanleiding van de ALV van maart is tijdens deze vergadering een discussie gevoerd over de
plaats van de ALV. Een belangrijke koerswijziging is dat het landelijk groepsbestuur de
vakbondsdemocratie wil herstellen. Geen nieuwe fratsen, maar terug naar waar het allemaal mee is
begonnen. Leden, plaatselijke en/of regionale groepen moeten over alles kunnen meedenken,
meepraten en meebeslissen. Dit is juist nu met de nieuw toegewezen faciliteiten beter te
organiseren. ‘s Middags heeft de Commissie CAO Seniorproof, indexatie en franchise een presentatie
gegeven.
Verslag van de vergadering: LGB-SEN 11-29

9 november 2011 Apeldoorn
De veranderingen in werken worden steeds meer zichtbaar. De vergaderstukken worden ruim op tijd
naar de secretarissen van de groepen en leden van het landelijk groepsbestuur gestuurd. In veel
groepen wordt de handschoen opgepakt en levert men goede input via de afgevaardigden.
Deze vergadering wordt unaniem de begroting 2012 vastgesteld. Ook wordt een eerste discussie
gevoerd over de opdracht, inhoud en resultaat van de Commissie CAO Seniorproof, indexatie en
franchise. Een nieuwe werkwijze waar men aan moest wennen.
De Algemene Vergadering van CNV Publieke Zaak wordt besproken. Ondanks dat de stukken voor de
AV ruim op tijd zijn verstuurd, is de input vanuit de groepen minimaal. Een aandachtspunt voor de
toekomst.
Verslag van de vergadering: LGB-SEN 12-03
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Vergaderstukken LGB 2011
Nummer Korte inhoud Datum LGB
LGB-SEN 11-01 Agenda LGB-vergadering 12-01-2011
LGB-SEN 11-02 (Her)verkiezingen leden Raad van Toezicht 12-01-2011
LGB-SEN 11-03 Arbeidsvoorwaardenbeleid 2011 12-01-2011
LGB-SEN 11-04 Verslag vergadering 17-11-2010 12-01-2011
LGB-SEN 11-05 Ingekomen stukken 12-01-2011
LGB-SEN 11-06 Mail van dhr. Rijs d.d. 10-12-2010 12-01-2011
LGB-SEN 11-07 Mail van dhr. Huffels d.d. 10-12-2010 12-01-2011
LGB-SEN 11-08 Mail van dhr. Janssen d.d. 11-12-2010 12-01-2011
LGB-SEN 11-09 Mail aan dhr. Smid d.d. 12-7-2010 12-01-2011
LGB-SEN 11-10 Mail aan dhr. D. Smid d.d. 22-12-2010 12-01-2011
LGB-SEN 11-11 Dataoverzicht LGB 2011 12-01-2011
LGB-SEN 11-12 Verslag cie CAO Seniorproof 4-11-2010 12-01-2011
LGB-SEN 11-13 Agenda LGB-vergadering 08-03-2011
LGB-SEN 11-14 Jaarverslag 2010 senioren 08-03-2011
LGB-SEN 11-15 Jaarrekening 2010 senioren 08-03-2011
LGB-SEN 11-16 Functie voorzitter - vice voorzitter lgb Senioren 08-03-2011
LGB-SEN 11-17 Functie penningmeester lgb Senioren 08-03-2011
LGB-SEN 11-18 Agenda LGB-vergadering 11-05-2011
LGB-SEN 11-19 Slimmer werken 11-05-2011
LGB-SEN 11-20 Verslag vergadering 12-01-2011 11-05-2011
LGB-SEN 11-21 Ingekomen stukken 11-05-2011
LGB-SEN 11-22 Agenda LGB-vergadering 21-09-2011 21-09-2011
LGB-SEN 11-23 Organogram verenigingsstructuur 21-09-2011
LGB-SEN 11-24 Vergadervoorstel 2012 21-09-2011
LGB-SEN 11-25 Plaats ALV Senioren 21-09-2011
LGB-SEN 11-26 Nieuwe werkorganisatie CNV PZ 21-09-2011
LGB-SEN 11-27 Presentatie nieuwe bestuursleden 21-09-2011
LGB-SEN 11-28 Brief Overijssel 21-09-2011
LGB-SEN 11-29 Verslag vergadering 21-09-2011 09-11-2011
LGB-SEN 11-30 Vastgestelde vergaderdata LGB 2012 09-11-2011
LGB-SEN 11-31 Brief aan LGB Public Utilities 09-11-2011
LGB-SEN 11-32 Brief aan dhr. Moens 09-11-2011
LGB-SEN 11-33 Begroting 2012 Senioren 09-11-2011
LGB-SEN 11-34 Notitie vakbondsdemocratie 09-11-2011
LGB-SEN 11-35 Agenda LGB-vergadering 09-11-2011 09-11-2011
LGB-SEN 11-36 Actiepunten en besluitenlijst 09-11-2011
LGB-SEN 11-37 Discussienota Arbeidsvoorwaardenbeleid 09-11-2011
LGB-SEN 11-38 Pilot ledenwerven en binden 09-11-2011
LGB-SEN 11-39 Oud beleidsplan senioren 2003-2005 09-11-2011
LGB-SEN 11-40 Uitgangspunten CAO seniorproof 09-11-2011
LGB-SEN 11-41 Mailwisseling fiscaliseren vakbondscontributie 09-11-2011
LGB-SEN 11-42 Notitie mailing 09-11-2011

NB.: De vergaderstukken zijn onder vermelding van nummer altijd op te vragen bij het ambtelijk
secretariaat (senioren@cnvpubliekezaak.nl).
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Ledenontwikkeling 2011 Senioren
Ledenstand per 1 januari 2011: 19.406
Ledenstand per 31 december 2011: 19.181

Netto resultaat 2011: - 225

Daling aantal leden in 2011 van 1,16%

Ledenstand per 1 februari 2012: 19.057

Netto daling aantal leden tot en met januari 2012 van 1,8%

Analyse
De landelijke groep senioren kent over 2011 een netto ledenafname van 225 leden, is 1,16%. In
absolute getallen lijkt deze daling mee te vallen, maar er spelen een aantal factoren een belangrijke
rol. Allereerst zeggen veel leden in december het lidmaatschap op, beëindiging wordt pas na de
opzegtermijn pas geëffectueerd, dus in nieuwe jaar.

Rond de Algemene Vergadering van CNV Publieke Zaak in november 2011 is gemeld dat het
ledenaantal van de landelijke groep senioren met ongeveer 5,1% is afgenomen. Dat is beduidend
meer dan het boven genoemde resultaat.
In de AV zijn de ledencijfers gebruikt van de landelijke groep senioren, zonder de nieuwe instroom
mee te nemen. Dan ontstaat onderstaand beeld:

Ledenstand per 1 januari 2011: 19.406
Ledenafname circa 5,1%: 990

Netto resultaat zonder aanwas 18.416

Belangrijk is te weten wat de reden van beëindiging lidmaatschap is van circa 1000 senioren in
2011. De volgende redenen zijn opgegeven:
- Overlijden (530 leden in 2011);
- Geen binding meer (verzorgings- of verpleeghuis);
- Lidmaatschap te duur;
- Overstap naar ouderenbond;
- Geen nut lidmaatschap.

Conclusies
Ongeveer de helft van de uitstroom wordt gevormd door leden die komen te overlijden. De andere
helft heeft een reden. De vraag is: welke reden(en) zijn door het Landelijke Groepsbestuur en
daarmee onderliggende groepen te beïnvloeden?

Uit de ingezonden jaarverslagen van de groepen blijkt dat veel besturen geen zicht hebben op de
ledenontwikkeling van haar ledenbestand. In een aantal gevallen is helemaal geen zicht op het
aantal leden van betreffende groep.

In de vergadering van het Landelijk Groepsbestuur van 18 januari 2012 is besloten als LGB een
welkomstbrief te verzenden naar leden van CNV Publieke Zaak die met (vroeg)pensioen gaan.
Daarmee wordt het nut en noodzaak van een vakbondslidmaatschap voor senioren belicht en het
werk van de landelijke groep senioren.
In diezelfde vergadering zijn afspraken gemaakt over de communicatie van de landelijke groep
senioren. Met het motto “Laat zien wie je bent en wat je kunt” zullen in 2012 actviteiten uitgevoerd
worden die het werk van de landelijke groep senioren meer zichtbaar, herkenbaar en bereikbaar
maken.
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Reorganisatie
Per 1 juni 2011 zijn drie regiokantoren van CNV Publieke Zaak gesloten, te weten kantoor
Rotterdam, Hilversum en Assen. Met het sluiten van deze kantoren is ook het regiokantoor in die
hoedanigheid verdwenen. Deze sluiting heeft directe consequenties voor seniorengroepen; niet voor
individuele leden.

Vanaf 1 juni 2011 werkt CNV Publieke Zaak in de collectieve belangenbehartiging vanuit drie
clusters, namelijk het cluster Zorg, het cluster Overheid en het cluster Markt/Welzijn.

Alle leden in de groep niet-werkenden (anders actieven en senioren) vallen onder het cluster Markt/
Welzijn.

Elk cluster heeft een manager en een clusterkantoor. Het clusterkantoor Zorg is gevestigd in
Eindhoven, het clusterkantoor overheid staat in Den Haag en het clusterkantoor Markt/Welzijn in
Apeldoorn. Een cluster heeft dus betrekking op de collectieve belangenbehartiging.

Individuele leden komen terecht bij de centrale intake (CNV Info, tel. 030-7511048) en wanneer een
dossier wordt gevormd doorgegeven aan een behandelteam (BHT) op één van de vestigingen, te
weten BHT Noordoost (Apeldoorn), BHT West (Den Haag) en BHT Zuid (Eindhoven).

Bestuur

IndividueelCollectiefBedrijfsvoering

Cluster
Overheid

Cluster
Zorg

Cluster
Markt/WJK

BHT
Noordoost

BHT
West

BHT
Zuid

Stafafdeling

Veel groepen werden in de situatie voor 1 juni 2011 ondersteund door een regiokantoor. De ene
groep meer dan de ander. Ondersteuning van de groepen vindt vanaf 1 juni 2011 plaats vanaf de
vestiging Apeldoorn door het ambtelijk secretariaat senioren (senioren@cnvpubliekezaak.nl).

Verenigingsstructuur
CNV Publieke Zaak kent geen verschillende lidmaatschappen, dus geen gelaagd lidmaatschap. Dat
betekent dat alle leden van CNV Publieke Zaak dezelfde status hebben en recht hebben op een
zelfde dienstverlening. Wel kennen wij een differentiatie in contributiebedragen.
Het landelijk groepsbestuur Senioren is medio 2011 gestart met het herstellen van de
vakbondsdemocratie.

Vakbondsdemocratie houdt in dat ieder lid mag meedenken, meepraten en mag meebeslissen. Niet
alleen over verenigingszaken, maar ook over de eigen belangenbehartiging. Om die
vakbondsdemocratie te realiseren is in het verleden gekozen voor de groepenstructuur en een
heldere structuur van vergaderen, notuleren en verzending van vergaderstukken. Dus niet de
introductie van nieuwe zaken, maar terug naar de basis.
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Algemene
Vergadering

Landelijk
Groepsbestuur
LGB Senioren

Landelijk
Groepsbestuur

LGB

Landelijk
Groepsbestuur

LGB

Regionaal
Groepsbestuur
RGB Senioren

Regionaal
Groepsbestuur

RGB

Plaatselijke groepen
senioren

Leden

Leden

Leden

Commissie CAO Seniorproof
Het bestuur van de door het LGB Senioren ingestelde commissie CAO Seniorproof, indexatie en
franchise bestaat uit:
- dhr. A. Huffels, voorzitter.
- dhr. H. Westerik, secretaris.
- dhr. K. Kruf.
- dhr. P. Frank.
- dhr. H. Kolk.
- dhr. Chr. Hillebrand.

In totaal heeft de commissie vijf keer vergaderd in Nijkerk, waarvan twee bijeenkomsten met de
afgevaardigden namens de commissie in de diverse LGB’s.

In april 2011 heeft het bestuur van de commissie een vragenlijst opgesteld voor de afgevaardigden
in de diverse LGB’s teneinde meer inzicht te verkrijgen in het zichtbaar maken van het resultaat.

De commissie heeft op 21 september een presentatie verzorgd over haar werkzaamheden in de
vergadering van het Landelijk Groepsbestuur Senioren.

In de vergadering van november werd met de afgevaardigden in de diverse LGB’s stilgestaan bij de
organisatieverandering van CNV Publieke Zaak en de discussie rond de vorming van het
arbeidsvoorwaardenbeleid. Geconcludeerd werd dat de afgevaardigden namens de commissie in de
verschillende LGB’s over de gehele agenda meepraten en dat hun aanwezigheid in de LGB’s op prijs
wordt gesteld. Wel is het moeilijk meetbaar welke resultaten er geboekt worden door de commissie.
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Commissie Informatievoorziening (CIV)
De commissie bestaat uit:
- dhr. A. van Amerongen
- dhr. H. v.d. Berg
- dhr. D. Hulstijn

In januari 2011 heeft de CIV zich in de vergadering van het Landelijk Groepsbestuur voorgesteld. De
CIV is conform het oprichtingsprotocol aan de slag gegaan. In eerste instantie om een
seniorenpagina in het magazine MijnVakbond.nl te vullen. In de loop van 2011 heeft de CIV zich ook
bezig gehouden met de realisering van een 12 pagina’s tellend seniorenkatern in het
oktobernummer van het magazine Mijn Vakbond.nl.

Na de reorganisatie van CNV Publieke Zaak per 1 juni 2011 werd duidelijk dat de opdracht aan de
CIV onduidelijk werd en veel werkzaamheden die in eerste instantie aan de CIV waren toebedeeld,
door het ambtelijk secretariaat werden opgepakt. Daarnaast werden in de werkorganisatie van CNV
Publieke Zaak werkprocedures aangenomen, waarvan de CIV niet op de hoogte was. Dit leidde tot
onduidelijkheid over taak, functie en werkwijze van de CIV.
Dit heeft er toe geleid dat in december één lid zijn lidmaatschap heeft opgezegd en de twee anderen
hun lidmaatschap ter beschikking hebben gesteld. Dit betekent dat de CIV per 31 december 2011 de
facto niet meer bestaat. Afgesproken is dat in de januari-vergadering van het LGB de toekomst van
de CIV zal worden besproken.

Seniorenadviesraad CNV Vakcentrale (SAR) en de
werkgroep Onder Dezelfde Paraplu (ODP)
SAR
De SAR bestaat uit vertegenwoordigers van alle bij de CNV Vakcentrale aangesloten vakbonden.
In de Seniorenadviesraad en de werkgroep ODP hebben de voorzitter en de vice voorzitter van het
LGB Senioren zitting in de volgende rolverdeling:
SAR: Jaap Dijkema 1e vertegenwoordiger en W. Klepper plv. vertegenwoordiger.
ODP: Wim Klepper 1e vertegenwoordiger en J. Dijkema plv. vertegenwoordiger.
In de praktijk is gebleken dat beide heren in principe de vergaderingen van zowel SAR als ODP
bezoeken, om zodoende optimaal op de hoogte te zijn en bij verhindering van de een de ander
automatisch te vervangen.

De SAR heeft drie keer vergaderd in 2011. De voorzitter van de SAR is Maurice Limmen, de vice
voorzitter van de CNV Vakcentrale en SER-vertegenwoordiger. Limmen is er een groot voorstander
van dat de SAR adviezen uitbrengt aan het CNV, hetgeen meer is dan ’bijgepraat worden’ over de
lopende ontwikkelingen.
Medio juni heeft de minister van Volksgezondheid een adviesvraag neergelegd bij de SER, dus de
sociale partners. De Senioren zullen hier ook met hun visie hierop en hun opmerkingen hun inbreng
moeten leveren, zo bleek in december tijdens de SAR-vergadering.
In 2011 is, mede naar aanleiding van een desbetreffende vraag uit onze kring, in de SAR het advies
uitgebracht ook voor Senioren te doen bewerkstellingen dat de betaalde vakbondscontributie fiscaal
aftrekbaar wordt. Uit het antwoord blijkt dat dit wettelijk niet mogelijk is en dat dit alleen geldt voor
werkenden.

Werkgroep ODP
De werkgroep ODP wordt gevormd door leden van de SAR. Er is in 2011 maandelijkse vergaderd,
naast de uitvoering van de 16 landelijke voorlichtingsmiddagen in het land.
De werkgroep ODP ontvangt voor de door haar uit te voeren activiteiten jaarlijks een bijdragen van
€ 10.000,- . De eerste jaren van het bestaan moesten de gelden jaarlijks bij elkaar gesprokkeld
worden. Later kon een beroep worden gedaan op het A.S Talma-fonds. Voor 2012 staat er nu
€ 10.000,- op de begroting van de CNV Vakcentrale.

De afgelopen jaren heeft de ODP voor de SAR de jaarlijkse themadagen georganiseerd. Op die
themadagen zijn vertegenwoordigers van PCOB en KBO ook deelnemers. In 2011 hebben PCOB en
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KBO-beleidsmedewerkers ook inhoudelijk hun gewaardeerde bijdragen geleverd aan de themadag
van 2011: “Van Latere Zorg”. Ze maakten deel uit van de voorbereidingsgroep, die voorts bestond
uit de ODP-leden Jaap Dijkema, (CNV Publieke Zaak), Henk Köhler (CNV-Onderwijs) en Henk de
Jong (ACOM).
Op 29 september 2011 is de themadag “Van Latere Zorg” uitgevoerd met medewerking van Paul
Besseling (CPB), Werner Brouwer (Erasmus universiteit) en Jaap Smit (CNV Vakcentrale. Besseling
behandelde de vraagstelling aan de SER om te bezien of woon-zorg-pensioen-spaarconcepten een
rol kunnen spelenbij de noodzakelijke inperking van de zorgkostenstijging en de blijvende
betaalbaarheid van oude dag zorgvoorzieningen. De heer Brouwer behandelde diverse aspecten van
ons gezondheidszorg gebruik van jong tot oud en Jaap Smit ging in op de ethische aspecten bij
bezuinigingen in de zorg en de noodzaak van het doen politiek-maatschappelijke keuzes. De
middagworkshops werden geleid door Jaap Smit, Rienk van Splunder, voorzitter PCOB en Hans Muis,
voorzitter KBO.

Er zijn in de zomermaanden door ons (PZ-Senioren) regelmatig mailingen uitgegaan naar onze leden
met mogelijkheid tot opgave. Op de dag zelf was de opkomst lager dan het aantal opgaven. Zeker is
dat een op dat moment actuele griepgolf hier mede debet aan is geweest.
De informatie van deze dag is mede aanleiding geweest tot het samenstellen van een informatie-
powerpoint, waarvoor Jaap Dijkema heeft getekend. In 16 bijeenkomsten in het land is deze
powerpoint gepresenteerd en besproken, met daarnaast de laatste informatie inzake het
pensioenakkoord door Köhler en Dijkema. De belastinginformatie op deze middagen is verzorgd door
deskundigen van de CNV-belastingservice.
Uit de evaluatie van de bijeenkomsten blijkt dat voornamelijk leden van CNV Publieke Zaak en CNV
Onderwijs deze middagen hebben bezocht. Helaas moet erkend worden dat CNV Vakmensen de
aankondiging van de middagen schromelijk hebben verwaarloosd, dit tot groot ongenoegen van hun
eigen Senioren.
De grootste opkomst was in Helmond, door de inspanning van de hele plaatselijke groep van CNV
Publieke Zaak Senioren uit die regio. Daardoor konden we meer dan 80 toehoorders verwelkomen.
De meeste intensieve discussie werd gevoerd in Tilburg.

Naar aanleiding van genoemde activiteiten en de laatste SAR-vergadering van december 2011 zijn
contacten gelegd met de nieuwe groep van drie beleidsmedewerkers van de CNV Vakcentrale, die
belast is met het verder volgen en voorbereiden van inbreng van CNV-standpunten in het verdere
SER-adviestraject. Zorg staat nu dus ook op de Vakbondsagenda.

Bloemlezing activiteiten Groepen
Veel groepen hebben ten behoeve van haar leden een jaarverslag 2011 opgesteld. In dit jaarverslag
een bloemlezing uit deze ingestuurde jaarverslagen. De groepen die in dit verslag ontbreken hebben
geen gehoor gegeven aan de oproep om een bijdrage aan dit jaarverslag te leveren.

Regionale Groep Drenthe
Het ledenaantal daalde in 2011 van 672 naar 669.
Er werden vijf bestuursvergaderingen gehouden. De vergaderingen vonden plaats in het
Regiokantoor in Assen en vanaf 19 september in het wijkcentrum De Componist in Assen.
Er werden twee ledenvergaderingen gehouden. De eerste op 19 april in Ruinerwold in de
museumboerderij De Karstenhoeve. Eerst werd een korte huishoudelijke vergadering gehouden,
waarna de deelnemers een rondleiding kregen in het museum. Daarna werd nog even nagepraat
onder het genot van een hapje en een drankje. Aanwezig waren 37 personen. 
Op 14 november werd de najaarsvergadering gehouden in Westerbork. Het onderwerp:
Veranderingen/wijzigingen in de zorg, vooral voor ouderen, door mevrouw mr. drs. Margreeth Smilde
uit Eelde, lid van de Tweede Kamer voor het CDA. Aanwezig 33 personen.
Van deze vergaderingen werd een verslag gemaakt door mw. A. de Groot-v.d. Heide. 
Er zijn buiten de uitnodigingen voor de vergaderingen geen nieuwsbrieven verstuurd. 

Regionale Groep Flevoland
De groep “Senioren regio Flevoland” telde in 2011 353 tegen 359 leden in 2010.
Het bestuur  is in 2011 vijf keer bij elkaar geweest. De bestuursvergaderingen hebben
plaatsgevonden in het kerkcentrum Open Hof in Dronten. De vergaderingen waren afgestemd op de
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vergaderingen van het Landelijk Groep Bestuur (LGB). 
In de voorjaarsvergadering heeft onze afgevaardigde naar het LGB de heer L.J.J. Caniëls ons
geïnformeerd over het onderwerp “Bespreking ambities en doelen CNV Publieke Zaak” (het
meerjarenplan Rijkssector 2010-2014), Reorganisatie CNV Publieke Zaak en over de stand van
zaken huidige en nieuwe Pensioenregeling. De belangstelling voor de voorjaarvergadering was
matig, 14 personen waren aanwezig en 19 personen hadden zich telefonisch- en/of digitaal
afgemeld.

In de najaarsvergadering heeft de voorzitter van het Landelijk Groep Bestuur de heer Jaap Dijkema
ons met een PowerPoint-presentatie geïnformeerd over de actuele onderwerpen, 
“Het inmiddels veel besproken Pensioenakkoord” en “De betaalbaarheid van ons Zorgstelsel in de
toekomst”. Bij de najaarsvergadering waren 25 personen aanwezig en 22 afmeldingen. 
Verder zijn in de ledenvergaderingen de opgestelde Verslagen, Begroting 2011, Jaarrekening 2010
en het Jaarverslag 2010 behandeld en vastgesteld. 

Regionale Groep Gelderland
Regio Gelderland wordt gevormd door groepen Achterhoek, Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen,
NW Veluwe en Valleigebied. 
Het bestuur heeft in 2011 twee keer vergaderd. De agenda van het LGB en de voortgang van de zes
plaatselijke groepen staan centraal. 

Veel waarde wordt gehecht aan de informatie-uitwisseling tussen de groepen. Wie doet wat, hoe
gaat dat en wat kunnen we van elkaar leren.  

Secretaris Cees Geus heeft in het najaar zijn functie overgedragen aan Dick Hulstijn.
Regio Gelderland is zeer content over de inzet van Cees Geus. Hij was een man met kunde: kennis,
ervaring, inspirerend en jarenlange aanwezigheid op de centrale bijeenkomsten. Een voorbeeld voor
velen. Ook vanaf deze plaats willen wij hem daarvoor bedanken. 

Regionale Groep Groningen/Fryslân
In deze groep zijn de plaatselijke groepen uit Fryslân en de plaatselijke groepen uit Groningen
vertegenwoordigd. Het bestuur is in 2011 vier keer bijeengekomen. De agenda van het LGB en de
voortgang van de plaatselijke groepen staan centraal. 

Regionale Groep Limburg
Het regionale groepsbestuur is drie keer bijeengekomen. Het bestuur bespreekt voornamelijk de
onderwerpen die in het landelijk groepsbestuur en de plaatselijke groepen dienen. Waar het nodig is
en waar het kan, wordt aan (beleid)voornemens richting gegeven. Er wordt soms ook specifiek
ingegaan op thema’s die de senioren in het bijzonder aangaan. Het bestuur heeft per brief van 4
maart en 28 maart achtereenvolgens de fiscale maatregelen voor ouderen en enkele
aandachtspunten van de CNV PZ Senioren uit Limburg bij het landelijk groepsbestuur onder de
aandacht gebracht. Het landelijk groepsbestuur heeft op beide brieven nooit geantwoord.

Een vertegenwoordiging van het bestuur heeft in 2011 een drietal besprekingen met voorzitter en
directeur van de KBO Limburg over samenwerking gevoerd. Het bestuur heeft de afspraak met de
KBO niet verder ontwikkeld om elkaars activiteiten als een beginnende vorm van samenwerking te
melden. De landelijk actuele ontwikkelingen op samenwerking met de ouderenbonden worden
afgewacht.

Op 17 januari 2011 heeft het bestuur met medewerking van Patrick Fey, bestuurslid/penningmeester
van de CNV Publieke Zaak in Geleen een bijeenkomst belegd tot (her)oprichting van de plaatselijke
groep Westelijke Mijnstreek. Deze bijeenkomst heeft geleid tot overleg met vijf belangstellenden uit
de Westelijke Mijnstreek om te komen tot de formering van een voorlopig bestuur. Het e.e.a. heeft
niet geleid tot formele stappen.
Het resultaat van het overleg heeft zich gemengd met de in de vergadering van het bestuur van 20
april spontaan ontstane discussie over de meerwaarde van de regionale groep en de plaatselijke
groepen in Limburg. De kernvraag luidt:
“Moeten wij verder zoals wij nu functioneren of moet er iets anders voor in de plaats komen? “

In de bovenvermelde brief van 4 maart hebben wij op de beantwoording van de kernvraag al een
klein voorschot genomen. (citaat: “Zonder ook maar ergens op te willen vooruitlopen heeft bij ons
de gedachte postgevat of het niet eens tijd wordt om de structuur van de organisatie van de



Jaarverslag Senioren 2011 Pagina 12

senioren binnen de CNV Vakcentrale onder de loep te nemen, opdat een verdergaande versnippering
in de belangenbehartiging en de zorg van welzijn en cultuur op tijd gekeerd kan worden.”)
In de vergadering van 25 november heeft het bestuur een werkgroep Strategie ingesteld om de
kernvraag trachten te beantwoorden en aan de hand daarvan in de vergadering van 9 maart 2012
(een) voorstel(len) te doen.

Regionale Groep Noord-Brabant
In Noord-Brabant fungeren negen plaatselijke groepen, waarbij in totaal ongeveer 2338 leden zijn
aangesloten en die samen de regionale groep senioren Noord-Brabant vormen. Via het regionaal
groepsbestuur wordt (mede) invloed uitgeoefend op het beleid van CNV Publieke Zaak in het
algemeen en de belangen van de groep gepensioneerden in het bijzonder.
De regionale groep Senioren Noord-Brabant zag zich meteen bij de start van 2011 gedwongen te
reageren op de nieuwjaarscolumn van algemeen voorzitter Eric de Macker. In zijn verhaal over de
belangenbehartiging en het beleid van de bond kwamen de senioren in het geheel niet voor. Omdat
dit “vergeten” van de senioren bijna structureel lijkt, volgde een stevige brief van onze regionaal
voorzitter Frans Hermans, waarin nog eens benadrukt werd hoe belangrijk het is de leden expliciet
te laten zien wat de bond doet.

Ook bij de algemene ledenvergadering van de senioren in maart 2011 werd dit thema stevig
aangezet vanuit de regio Noord-Brabant. Informatie en interne communicatie heeft in het achter ons
liggende jaar een belangrijke rol gespeeld in de discussies. En gelukkig kwam er in de loop van dit
jaar een voorzichtige kentering in zicht, met name door de wisseling van de wacht op het
ondersteunende bureau van CNV Publieke Zaak Senioren in Apeldoorn.

Naast informatie en communicatie is de zorg voor de continuïteit van het bestuurswerk in 2011 een
belangrijk speerpunt geweest van het bestuur van de regionale groep. Een van de bedreigingen van
de continuïteit is gelegen in de vergrijzing van het kader van de regionale groep en de interlokale
groepen. Dat is logisch bij een groep senioren, maar dat dwingt ons te voorkomen dat plotseling
geconstateerd moet worden, dat er geen jongere senioren meer beschikbaar zijn om het vaandel
over te nemen, wanneer “grijze” bestuursleden (soms op hoge leeftijd) hun functie neerleggen. Als
instrument om dit te voorkomen is daarom op plaatselijk niveau een begin gemaakt met het
introduceren van het werken met een rooster van aftreden, gekoppeld aan een (eigen) interlokaal
huishoudelijk reglement, waarin een en ander is vastgelegd. Dat streven is nu ook doorgetrokken
naar het niveau van het regionaal (dagelijks) bestuur.
Het rooster van periodiek aftreden stimuleert zowel de groep als het individueel bestuurslid om
periodiek de balans op te maken en expliciet te beslissen over een nieuwe bestuurstermijn. Het
voorkomt dat bestuursleden blijven zitten “tot de dood er op volgt” . Daarmee wil niets ten nadele
gezegd zijn van senioren die tot op hoge leeftijd nog bestuurlijk actief zijn. Maar dat is niet iedereen
gegeven; een periodieke doorstroming kan helpen de club gezond te houden.

In 2011 werd vanuit het bestuur extra aandacht besteed aan het ondersteunen van het (restant)
bestuur van de plaatselijke groep Breda, die inmiddels weer overeind krabbelt.

Regionale Groep Noord-Holland
Het bestuur is samengesteld uit de besturen van de plaatselijke groepen Noord-Holland Noord,
Noord-Holland Zuid en Kennemerland.
Het bestuur is twee keer bijeen geweest, in het voorjaar en in het najaar, op onze vaste
vergaderplaats in Alkmaar. Omdat er maar twee keer per jaar vergaderd wordt, is de agenda niet
specifiek toegespitst op wat speelt in het LGB. Wel neemt iedereen kennis van de stukken.

In de voorjaarsvergadering is gesproken over dat de LGB wel erg veel tijd stopt in eigen organisatie
en te weinig bezig is met actuele zaken die in de samenleving spelen. Als voorbeelden worden
genoemd meer aandacht voor pensioenen (niet alleen ABP) en meer samenwerking met de
ouderenbonden om lokaal meer voor elkaar te krijgen. Ook is gesproken over de reorganisatie
binnen CNV Publieke Zaak.

In de najaarsvergadering is gesproken over de communicatie per e-mail, de opmaak van ons
‘clubblad‘, speciaal het artikel over senioren en de lettergrootte van uitnodigingen. Er wordt
onvoldoende gerealiseerd dat ook senioren meelezen. Ook is gesproken over het meer laten
aansluiten van onze vergaderingen op die van het LGB. Hier is nog geen begin meegemaakt.
Wij vragen aandacht gevraagd voor de bezuinigingen ten laste van sociaal zwakkeren.
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Regionale Groep Overijssel
De Regionale groep Senioren Overijssel omvat zes clusters. Vanuit elk cluster zit een delegatie in het
Algemeen Bestuur. Vanuit het Algemeen bestuur (AB) is een Dagelijks Bestuur (DB) gekozen.
Zowel het AB als het DB hebben in 2011 vijf keer vergaderd. Op de agenda de eigen ontwikkelingen
en het Landelijk Groepsbestuur Senioren en de ALV Senioren Publieke Zaak zijn besproken. Ook is
gesproken over het budget 2011 van onze groep. Ook vindt in het AB terugkoppeling plaats over de
bijgewoonde LGB-vergaderingen en de ALV Senioren CNV PZ.  

De algemene ledenvergadering van de Regionale Groep Senioren Overijssel vond plaats op 17
maart. Er waren 80 leden aanwezig, een mooie opkomst. Naast een huishoudelijk deel, stond het
nieuwe erfrecht vanaf 1-1-2009 op de agenda. Dit onderwerp werd ingeleid en toegelicht door de
heer Helmich Spijkerboer van Keizer & Van Goor notarissen uit Wierden. Tijdens de vergadering is
ingestemd met de verlenging van de bestuurstermijn van G.A. van den Einde, secretaris, tot maart
2012.

Regionale Groep Utrecht
Het aantal leden bedroeg op 1 januari 2011 1544 en op 31 december 2011 1452 waarbij na de
overgang naar het clusterkantoor in Apeldoorn een nog te onderzoeken reductie heeft
plaatsgevonden.
Het bestuur van de regio Utrecht heeft vijf keer vergaderd. De volgende onderwerpen zijn met name
aan de orde geweest:
- bespreking geagendeerde onderwerpen voor het landelijk groepsbestuur;
- voorbereiding jaarlijkse ledenvergadering van de regio;
- vacatures regiobestuur.

De ledenvergadering is op 5 april gehouden in “De Twee Marken” in Maarn. Naast het huishoudelijke
gedeelte met de statutair voorgeschreven onderwerpen was het thematische gedeelte gewijd aan de
werkzaamheden van “Cliënten Belang Utrecht”, waarin onder meer de samenwerkende
ouderenbonden zijn opgegaan. De inleider van het onderwerp was drs. Hans Gorissen,
programmamedewerker bij deze organisatie. Ongeveer 40 leden hebben de jaarvergadering bezocht.

De communicatie met de leden is tweemaal per mail en per post gevoerd. Eenmaal als voorjaarsbrief
bij de uitnodiging voor de ledenvergadering (met de bijbehorende stukken) en eenmaal als
oudejaarsbrief. Bij de laatste briefverzending bedroeg het aantal leden wat per e-mail benaderd kon
worden 42,6%.

Regionale Groep Zeeland
Het aantal leden is nog stabiel in 2011. Het is echter te verwachten dat er een daling zal optreden in
het komende jaar. Dat is een gevolg van de leeftijd van de leden en het achterblijven van nieuwe
instroom.
Het bestuur is in 2011 vijf keer bijeengekomen om de bondszaken te bespreken dan wel de
ledenvergadering voor te bereiden
Er wordt twee keer per jaar een ledenvergadering gehouden die een hele dag omvat, deze keer in
april en november. De ledenvergadering wordt meestal door ongeveer 65 tot 70 personen bezocht.
Dat is niet slecht gelet op het ledental van 700. Er is een morgen- en een middagsessie,
onderbroken door een goede broodmaaltijd, waarvoor een eigen bijdrage wordt gevraagd.
 
De onderwerpen waren in april: de heer J. Dijkema over de pensioenen en een inleider werkzaam bij
de Stichting het Zeeuwse Landschap. In de maand november werd een inleiding verzorgd door de
directeur van de Westerscheldetunnel. In het middagdeel van de vergadering werden  de leden
uitgebreid op de hoogte gebracht door een medewerkster van Allévo, een organisatie in de
gezondheidszorg. De zeer vele onderdelen daarvan en de financiële verplichtingen kwamen volop ter
discussie. De info ging over de thuiszorg, veelzijdig, en over alles wat de samenleving aan zorg kan
verwachten.

Regionale Groep Zuid-Holland Noord
In 2011 is het ledenaantal van onze groep met netto 44 leden afgenomen.
In 2011 zijn er vijf bestuursvergaderingen gehouden.
Op 30 maart is de voorjaarsledenvergadering gehouden in de Chr. Triumfatorkerk in Den Haag.
Spreker was de heer Patrick Fey, bestuurslid CNV Publieke Zaak. Onderwerp: Het nieuwe
pensioenakkoord. Er waren 53 leden aanwezig.
Op 11 oktober is de najaarsledenvergadering gehouden in de Triomfatorkapel in Alphen a/d Rijn.
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Spreker was de heer Ron Reijsbergen, beleidsmedewerker CNV Publieke Zaak. Onderwerp: Wat staat
ons senioren te wachten na Prinsjesdag. Er waren 40 leden aanwezig.

In maart en in september is er een Nieuwsbrief met uitnodiging voor de ledenvergaderingen
verstuurd aan alle leden, per post en/of internet. Op 10 november is dhr. G van der Bor naar de
bijeenkomst voor CNV-senioren uit Zuid-Holland in Nieuwerkerk a/d IJsel geweest.
Dhr. H. Wijntje is namens het CNV lid van de Stedelijke Ouderencommissie (SOC) Den Haag.

Regionale Groep Zuid-Holland Zuid
Het ledenaantalsteeg in 2011 van 1595 naar 1636.
Op dinsdag 13 april werd ledenvergadering gehouden in de zaal van de GroeneTuin-kerk. Ditmaal
startten we met de als vanouds perfecte koffietafel. Na het huishoudelijk deel van de agenda
verzorgde voormalig Rotterdams regiobestuurder Patrick Fey (nu hoofdbestuurslid van CNV Publieke
Zaak) een zeer verhelderende lezing over de actuele situatie rondom het Nederlandse
pensioenstelsel.
Door voornamelijk gezondheidsproblemen moesten een aantal bestuursleden afhaken. Dit had grote
impact om de continuiteit van bestuur. Daarbij kwam het sluiten van het regiokantoor in Rotterdam,
zonder vooraf met ons te communiceren. Wat huisvesting voor onze bestuursvergaderingen betreft
vond de secretaris gelukkig gastvrij onderdak bij de collega’s van de CNV Dienstenbond in
Rotterdam. Rondom de jaarwisseling hebben we besloten om maar eens van gedachten te wisselen
met iemand van ons hoofdbestuur en de vers benoemde adviserend bestuurder van de senioren.

Plaatselijke Groep Achterhoek
Het aantal leden is in 2011 met netto 5 gestegen van 402 naar 407 leden.
Het algemeen bestuur heeft in 2011 tweemaal vergaderd. Voorafgaand aan de algemene
bestuursvergadering vindt een overlegvergadering van het dagelijks bestuur plaats, dus ook
tweemaal. Overige communicatie vindt via de e-mail plaats.
Op 14 april vond de eerste ledenbijeenkomst van 2011 in Ruurlo plaats. Thema: Pionier in de “Derde
leeftijd.” Inleider Ds. Francien van Keulen uit Winterswijk. De bijeenkomst is door 27 leden bezocht.
Je hebt lang uitgekeken naar je pensioen. Als het dan zover is komen er heel andere vragen op je af.
Tussen stoppen met werken en de dood liggen heel veel jaren. Hoe kun je de tijd zinvol besteden,
hoe omgaan met tegenslagen en hoe goed oud worden zijn vragen die onbekend waren bij de vorige
generaties.
Op 27 oktober vond de tweede ledenbijeenkomst plaats, ook in Ruurlo. Thema: Canada, de
wonderschone natuur in British Columbia. Inleider: mevr. Dorreboom uit Dronten van de
reisorganisatie Wereldcontact. Deze bijeenkomst werd door 45 leden bezocht.
Het dagelijks bestuur is bezig geweest om bekendheid te geven aan de groep Achterhoek bij
medebestuurders in den lande. Dat was nodig om zelfstandig een budget te krijgen en te
verantwoorden voor deze Regio. Dit was ook nodig om bij andere ontwikkelingen betrokkenen te
worden en geïnformeerd te zijn over actuele zaken. Het communicatiesysteem functioneerde niet
optimaal.

Plaatselijke Groep Arnhem
Het bestuur heeft in 2011 zes keer vergaderd.
Er was in 2011 een ledenvergadering op 18 mei met eerst een speker en daana een bezoek aan het
Airborne Museum. De spreker was onze toenmalige vice-voorzitter Co de Bruijn. Hij moest plotseling
invallen en dus improviseren. Het aantal deelnemers aan de ledenvergadering was 50.

Plaatselijk Groep Bergen op Zoom (voorgheen Zoomvliet)
In dit jaar zijn ons twee bestuursleden ontvallen. Dhr. Rutten overleed op 13 juli en dhr. Steveninck
op 6 december. Op dit moment bestaat het groepsbestuur uit de heren Mouwen en Smits. We zullen
trachten om ons bestuur weer aan te vullen.
Op 20 april hebben wij de eerste ledenbijeenkomst gehouden in Party-Centrum Rozenoord.
Er is nogmaals gekozen voor een filmvertoning. Deze werd weer verzorgd door dhr. Roeken uit
Roosendaal. Er waren een 20 leden aanwezig.
Het jaarlijkse reisje werd gehouden op donderdag 1 september. Als eerste hebben wij de Japanse
Watergarde bezocht in Naaldwijk. In Alphen a/d Rijn hebben we daarna een prachtige boottocht
gemaakt over het Braassemermeer. De dag werd afgesloten met een heerlijk 3-gangen diner
in Lage Zwaluwe. Een volle bus met 50 personen.
Op 7 december hebben wij nog een bijeenkomst gehad. Wederom in Party-Centrum Rozenoord.
Deze keer heeft de Heer Kordelaar ons aan de hand van prachtige dia’s meegenomen op een 2-tal
tochten door het Himalayagebergte in Nepal. Er waren weer een 30 leden aanwezig.
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Plaatselijke Groep Brabant Noordoost
Op 3 maart is dhr. Johan Geerdink overleden. Hij was mede oprichter van deze groep en voorzitter
van ons bestuur. Het ledenaantal is in 2011 met ongeveer 10 leden afgenomen.
Er werden zes bestuursvergaderingen gehouden en twee ledenvergaderingen.
Op donderdag 28 april hadden wij een excursie naar Het Erfgoedcentrum in Sint Agatha. Ongeveer
50 personen namen hieraan deel (leden met partner).
Op dinsdag 11 oktober hadden wij een bijeenkomst in de Reek. Op deze middag werd het thema
Erfrecht behandeld door notaris mevr. Mr. Babara van Kampen. Aanwezig waren 45 personen
waarvan 25 leden.
Er werden geen nieuwsbrieven verstuurd naast de twee uitnodigingen voor de ledenvergaderingen.
Het komt steeds vaker voor dat leden vragen naar het nut om nog lid te blijven van het CNV
Publieke Zaak. Ook de zorg over de ontwikkelingen rond de pensioenen baart ons zorgen.

Plaatselijke Groep Breda
Met ondersteuning van de regionale groep Noord-Brabant is in 2011 een aanzet gegeven tot
continuïteit van het bestuur.

Plaatselijke Groep Den Bosch
Het bestuur kwam in 2011 vier keer bij elkaar, enerzijds ter voorbereiding van de algemene
ledenvergadering (2x) en in tweede aanleg voor de evaluatie daarvan (2x).
Er werden twee ledenbijeenkomsten gehouden, op 28 april en 18 oktober. De leden zijn middels
twee uitnodigingen op de hoogte gebracht van deze activiteiten.

De opzet van de ledenbijeenkomsten in 2011 is grotendeels ingegeven door de uitkomsten van een
door onze afdeling ingestelde enquête, waarin de leden werden gevraagd om hun mening over
belangstelling voor de bijeenkomsten, het karakter daarvan, het aantal bijeenkomsten per jaar en
de reden om de vergaderingen niet te bezoeken. Interessant was ook de vraagstelling over
samenwerking met ouderenbonden over bepaalde onderwerpen. Met een percentage van 87 werd
die vraag met ja beantwoord. Voor geïnteresseerde collega’s is het enqueteformulier en de respons
desgewenst beschikbaar.

Plaatselijke Groep Eemsmond
Het ledenaantal is in 2011 netto gestegen met 1 lid naar in totaal 150 leden.
Het bestuur heeft in 2011 drie keer vergaderd.
In 2011 zijn geen ledenvergaderingen gehouden. Wel heeft de plaatselijke groep Eemsmond
geparticipeerd in de regionale groep Groningen/Fryslân.

Plaatselijke Groep Eindhoven
Het aantal leden is in de regio Eindhoven bij hertelling van 465 leden gecorrigeerd naar 438.
In 2011 heeft het bestuur vijf keer, telkens bij een van de leden thuis de bestuursvergaderingen
gehouden.
De ledenvergadering in het voorjaar heeft het karakter gehad van een gezamenlijke informele
bijeenkomst omdat de vergaderruimte voor het aantal opgekomen leden niet geschikt werd
bevonden voor een uitgebreide vergadering. Deze bijeenkomst vond plaats in de ontvangstruimte
van rioolwater-zuivering van Waterschap de Dommel te Eindhoven. Waarna de rondleiding, onder
deskundige leiding een prettige middag is geworden.

In de najaarsvergadering in het Valkerij- en Sigarenmakerij Museum in Valkenswaard werden de
stukken uit de najaarsvergadering van 2010 behandeld. Er waren bij deze vergadering 25 leden
aanwezig. Het daarna gehouden informele samenzijn is door de opgekomen leden bijzonder
gewaardeerd.

De samenwerking binnen het provinciaal overleg geeft het lokale bestuur enige ruimte om de
gezamenlijke belangen van bestuur, als van de leden een waardevolle aandacht te schenken. De
relatie met het LGB senioren heeft dankzij de gevormde structuur meer diepgang gekregen.

Plaatselijke Groep Friesland Noord
Het bestuur heeft in 2011 drie keer vergaderd. In 2011 zijn twee ledenbijeenkomsten gehouden. Op
29 maart met als inleider Patrick Fey, bestuurslid CNV Publieke Zaak over actuele (pensioen) zaken.
Er waren 30 leden aanwezig. Op 13 oktober werd onze najaarsbijeenkomst gehouden met als
inleider Jaap Dijkema over nieuwe bondsstructuren en het Pensioenakkoord. Er waren 31 leden
aanwezig.
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Plaatselijke Groep Friesland Zuid Oost
Jaarlijks hebben we twee bestuursvergaderingen voorafgaand aan de twee ledenvergaderingen in
het voor- en najaar. Een jaarverslag maken we nooit.
Er zijn in 2011 drie brieven verstuurd aan de leden. Dit betreft uitnodigingen voor de
nieuwjaarsmeeting en voor de twee ledenvergaderingen. De ledenbijeenkomsten betreffen een
Nieuwjaarsbijeenkomst, één vakbondsbeleids-inhoudelijke najaarsvergadering met de leden en een
attractieve ledenbindings-voorjaarsbijeenkomst.

Plaatselijke Groep Gelderse Vallei
Op donderdag 14 april is de voorjaarsvergadering gehouden in Renswoude, bezocht door circa 45
leden. Na de algemene zaken was als gastspreker de heer Marcel Matser, bestuurder van CNV
Publieke Zaak uitgenodigd. Hij ging in op “100 Jaar CNV”.
Op dinsdag 11 oktober is de najaarsvergadering gehouden, waarbij de heer Reinier van den Berg
van het Meteo Consult uit Wageningen was uitgenodigd. Hier waren ongeveer 55 leden aanwezig.
Helaas moest het bestuur vernemen, dat Mw. Baggerman – Brand op 22 november is overleden.

Plaatselijke Groep Groningen e.o.
Het ledenaantal is in 2011 met netto 3 leden afgenomen.
Op 23 mei was de voorjaarsvergadering. Hier werden de financiële jaarstukken en het jaarverslag
2010 onveranderd goedgekeurd. Na de pauze gaf de heer Knol, conservator bij het Groninger
Museum een uiteenzetting met bijbehorende illustraties over Gronings Zilver. Maar 23 leden acte de
presence.
De najaarsvergadering werd op 14 november gehouden en deze vergadering was, zoals voorgesteld
op de voorjaarsvergadering, een gecombineerde vergadering met de senioren van de
Onderwijsbond. Spreker op deze vergadering was de heer J.W. Berg, landelijk bestuurder binnen de
Onderwijsbond en lid van het bestuur van het ABP. Uitermate goed op de hoogte dus van de stand
van zaken op pensioengebied. Totale opkomst meer dan 70.

Het bestuur heeft dit jaar 6 maal vergaderd, bovendien is het in juli een keer bijeen geweest voor
een gesprek met mevrouw Alie de Jonge. Aanleiding hiertoe was een correspondentie tussen ons
bestuur en het LGB.

Plaatselijke Groep Helmond
Het bestuur had drie bestuursvergaderingen.
De voorjaarvergadering werd gehouden op 7 april in de Bosparel in Bakel. De vergadering werd
voorafgegaan door een bezoek aan luchtmachtbasis de Peel in Vredepeel en gevolgd door een
gezellig samenzijn. Aan de excursie werd deelgenomen door 61 personen, de vergadering werd
bezocht door 71 leden en partners.
De najaarsvergadering was op 15 november in het Trefpunt in Helmond en werd gecombineerd met
een informatieve bijeenkomst van Onder Dezelfde Paraplu. De landelijk voorzitter Jaap Dijkema
verzorgde een zeer gewaardeerde lezing over kosten en bezuinigingen in de gezondheidszorg. Dhr.
Jaap Wormer informeerde over Belastingen en de aangiftehulp van het CNV.
In de vergadering werden de bezoekers geïnformeerd over de organisatieveranderingen van CNV
Publieke Zaak. Er werd afgesloten met een geanimeerd samenzijn. Aan deze vergadering namen 57
leden en partners deel.

Plaatselijke Groep Kennemerland
De groep maakt met nog twee groepen (Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid) deel uit van
de regio Noord-Holland. Er is een ledenbijeenkomst gehouden op 21 oktober in Haarlem en is
bezocht door 27 leden. Spreker was mevr. Monica van Vliet, voorlichtster van de brandweer
Haarlemmermeer. Onderwerp was brandpreventie voor ouderen. De voorzitter van regio Noord-
Holland de heer John van Baars gaf informatie over de stand van zaken rond de pensioenen.

Plaatselijke Groep Midden Limburg
Het ledenaantal is in 2011 met netto 22 leden afgenomen. De terugloop van het aantal seniorleden
baart ons zorgen.
In plaats van het geplande aantal van vier bestuursvergaderingen, bleek het mogelijk door middel
van telefoongesprekken en het uitwisselen van e-mail, het aantal vergaderingen te beperken tot
drie.
Op 4 april werd de ledenvergadering gastvrij ontvangen in het Stadhuis in Roermond. Daarbij
aanwezig waren 30 personen. Door de heer Frans van Berkel, adviseur en belastingconsulent CNV,
werd de vergadering aan de hand van PowerPoint-presentaties op de hoogte gebracht van de laatste



Jaarverslag Senioren 2011 Pagina 17

fiscale stand van zaken. Daarna werd onder begeleiding van de heren M. Lemmens en C. van
Helvoirt van de gemeente Roermond een bezoek gebracht aan het archief.
Op 10 oktober vond de najaarsledenvergadering plaats in Maasbracht. Aanwezig waren 27 leden. Na
de gebruikelijke vergaderpunten, werd door de heer Pierre Cnoops een voordracht gehouden over
Maasbracht. Daarna volgde een ontvangst in het Scheepvaartmuseum.
Aan alle leden van de Seniorengroep Midden Limburg worden de uitnodigingen/agenda’s voor en
verslagen van ledenvergaderingen toegezonden. In totaal 3 brieven zijn verstuurd.

Plaatselijke Groep Midden-Brabant
Ook in 2011 bestaat het gebied van onze groep uit de gemeenten (in alfabetische volgorde): Goirle,
Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk. Per 1 januari 2011 telde onze groep
267 leden. In 2011 zijn 22 leden afgeschreven en 11 leden bij onze groep bijgeschreven. Op 1
januari 2012 telt onze groep 256 leden.

Het Dagelijks Bestuur is in 2011 vijf maal bijeen geweest. Het Algemeen Bestuur is twee maal bijeen
geweest. Ook hebben vertegenwoordigers van de groep deelgenomen aan de bestuursvergaderingen
van de regio Noord-Brabant.
In dit verslagjaar zijn er twee algemene ledenvergaderingen gehouden voor de leden. De eerste
bijeenkomst (34 leden) is gehouden op 19 april. De bijeenkomst is gehouden in de vergaderruimte
van het Brabants Natuurmuseum in Tilburg. Na afloop van het vergaderdeel was er gelegenheid het
Natuurmuseum Brabant te bezoeken.
De tweede bijeenkomst (36 leden) vond plaats op 16 december in Loon op Zand (De Wetering). Na
afloop van het vergaderdeel vond een geslaagd optreden plaats van het gezelschap De Gouden Mix,
een mix van liedjes en sketches uit het Brabants verleden.

Hoofdpunt van onze activiteiten was gericht op het runnen van de interlokale groep (bijv. de
organisatie van de nodige vergaderingen van het dagelijks bestuur, het algemeen bestuur en de
algemene ledenvergaderingen), het onderhouden van contacten met de regionale groep senioren
Noord-Brabant en het (secretariaat van het) Landelijk Groepsbestuur Senioren CNV Publieke Zaak.

Plaatselijke Groep Nijmegen e.o.
In 2011 is de groep met circa 30 leden gegroeid. Het bestuur bestaat uit zeven leden. 2011 was niet
een goed jaar voor ons. We zijn als bestuur een keer bijeen geweest. Ook de ledenvergadering is
maar een keer gehouden op 28 april. De ledenvergadering bestond uit een huishoudelijk deel en een
ledenbindend gedeelte met een bezichting van de kerk met kerkmuseum in Elst (Gld). Dat er maar
een keer een bestuurs- en ledenvergadering is gehouden komt door verschillende omstandigheden,
de voorzitter zat in de lappenmand en de secretaris was in die periode moeilijk of niet bereikbaar
door een verhuizing. Dit alles gebeurde in de laatste twee maanden van het jaar. Naar aanleiding
daarvan is door de voorzitter en vice voorzitter een brief verstuurd naar alle leden met als inhoud de
stand van zaken en wat de nieuwe structuur CNV Publieke Zaak inhoudt.

Plaatselijke Groep Noord-Holland Noord
Het ebstuur bestaat uit vijf personen. Het bestuur van Noord-Holland Noord kent geen aparte
bestuursvergaderingen. De activiteiten worden per e-mail georganiseerd door de voorzitter/
secretaris en besproken tijdens een van de vergaderingen van de regionale groep Norod-Holland in
Alkmaar.
De jaarlijkse ledenbijeenkomst was op 20 april in Schagen, centraal in Noord-Holland Noord. Er werd
een voordracht gehouden door notaris G. Wardenaar uit Schagen. Helaas waren er maar 27
personen aanwezig, dat is de helft van het jaar er voor, de eerste keer dat we een bijeenkomst
organiseerden. Op deze manier vallen de kosten (zaalhuur en reiskosten) wel erg hoog uit ondanks
de gratis spreker.

Plaatselijke Groep Noord-Holland Zuid (Amsterdam e.o.)
Het groepsbestuur vergaderde in 2011 drie keer.
De ledenvergadering werd op 29 september gehouden. Aanwezig waren 30 personen. Voor de pauze
was een kort huishoudelijk deel, een inleiding van John van Baars over de pensioenperikelen en
vertelde Arno Reijgersberg over de veranderingen bij CNV Publieke Zaak.
Na de pauze werd in kleine groepjes gediscussieerd over de huidige problemen van de pensioenen,
aandacht voor de pensioenen van de part-time werkenden en veel jongeren zijn geen lid van een
vakbond. Er is twee keer een mailing aan alle leden verstuurd. Een brief over de veranderingen bij
Publieke Zaak en de naamsverandering van de plaatselijke groepen en een uitnodiging voor de
ledenvergadering.
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Plaatselijke Groep NW Veluwe
Het aantal leden bedroeg aan het begin van het jaar 375 leden, op het eind van het jaar 2011 384
leden. Een lichte stijging dus.
Het aantal bestuursvergaderingen per jaar is twee tot drie keer. Het aantal ledenvergaderingen is
normaliter twee keer per jaar, een voorjaarsbijeenkomst en een najaarsbijeenkomst. In de
voorjaarsbijeenkomst hadden we de heer Reinier van der Berg (weerkundige) als gastspreker. In de
najaarsbijeenkomst een boswachter van ”Het Gelderslandschap”. Het aantal bezoekers van deze
bijeenkomsten varieert van zo’n 30 tot 40 leden.
Buiten de twee uitnodigingen voor de ledenbijeenkomsten om zijn geen nieuwsbrieven verstuurd.

Plaatselijke Groep Oosterhout/Dongemond
Het ledenaantal is in 2011 onveranderd gebleven op 219 leden.
Er zijn drie bestuursvergadering gehouden. In 2011 is een ledenbijeenkomst gehouden op 14
december in het Brabant Museum “Oud Oosterhout”. Naast het huishoudelijk gedeelte, stond de
voorzitter stil bij de actuele stand van zaken rond de pensioenen. Na de pauze was er een inleiding
door mevrouw Cecile van Schie-Langenberg van “Uitvaartzorg Drimmelen”. Zij geeft uitgebreide en
vooral nuttige informatie over de (wettelijke) mogelijkheden om vandaag de dag in alle rust en
ruimte bewuste keuzes te maken voor het laatste afscheid, dat recht doet aan iemands leven. Na
afloop werd een rondgang door het museum gemaakt.

Plaatselijke Groep Oost-Groningen
Het bestuur heeft in 2011 vier keer vergaderd.
Op de ledenvergadering van 31 maart waren 26 personen aanwezig. Spreker was Eric de Macker,
voorzitter van CNV Publieke Zaak. Hij behandelde de onderwerpen het Nederlandse pensioenstelsel,
actuele problemen, waardevastheid, gezondheidszorg en inkomen, rol en visie van CNV Publieke
Zaak.
De ledenvergadering van 27 oktober werd door 24 personen bezocht. Spreekster was notaris Buiten
de twee uitnodigingen voor de ledenvergaderingen om werden geen nieuwsbrieven verstuurd. Wel is
een klein verslag van onze ledenvergadering op de website Mijnvakbond.nl geplaatst.

Plaatselijke Groep Roosendaal e.o.
Het ledenaantal is in 2011 met netto 10 leden afgenomen.
Het bestuur heeft in 2011 drie keer vergaderd, waarvan twee keer voorafgaand aan een
ledenvergadering.
Op 20 april is er een ledenvergadering gehouden in zaal Burgershout. Aanwezig waren 15 leden. Na
het huishoudelijk gedeelte volgde een lezing van mevr. van Linschoten over de geneeskrachtige
werking van edelstenen.
Op 16 december werd de gebruikelijke kerstmiddag gehouden. Aanwezig 46 leden, waarvan 30 met
partner.

Plaatselijke Groep Venlo e.o.
De plaatelijke Groep bestaat uit 159 leden.
Het groepsbestuur is vijf keer bijeengekomen. Het bestuur bespreekt voornamelijk de onderwerpen
die in het regionaal groepsbestuur dienen. Er wordt soms ook specifiek ingegaan op thema’s die de
senioren in het bijzonder aangaan. De problematiek van de belangstelling voor en de opkomst van
de leden bij de algemene ledenvergadering kost het bestuur menigmaal hoofdbrekens. Het bestuur
brengt het belang van de betrokkenheid van de leden bij de activiteiten van de vakbond via
wervende teksten in de uitnodigingen voor de ledenvergadering onder de aandacht. Het aantal leden
dat de ledenvergaderingen bezoekt, bedraagt maximaal 15 à 20 personen.

De ledenvergadering is gehouden op 14 april. Naast de huishoudelijke zaken wordt aan de
voorjaarsledenvergadering een inhoudelijk thema behandeld. De heer Hagendoorn van SeniorWeb
Tegelen heeft onmiddellijk na afsluiting van het huishoudelijk gedeelte van de vergadering een
presentatie gegeven over het nut van de computer en het internet.

Plaatselijke Groep Westerkwartier
In 2011 zijn 11 leden vertrokken of overleden en er zijn 12 leden bijgekomen tot een totaal van 209
leden.

Het bestuur heeft vier keer vergaderd en er werden twee ledenvergaderingen gehouden. Eén
culturele bijeenkomst met korte vergadering, waarin het jaarverslag en het financieel verslag
worden besproken. Daarbij waren 25 personen aanwezig en een ledenvergadering met een actueel
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onderwerp. Dit jaar heeft Alie de Jonge, bestuurder van CNV Publieke Zaak ons verteld over onder
andere de pensioenen. Daarbij waren 29 personen aanwezig.
Buiten de twee uitnodigingen voor de ledenbijeenkomsten om zijn geen nieuwsbrieven verstuurd.

Plaatselijk Groep Zuid Oost Limburg
De plaatselijke groep senioren Zuid Oost Limburg is ontstaan door een fusie van de plaatselijke
groepen Oostelijk Zuid Limburg en Heuvelland.
Het DB en het voltallige bestuur (Zes bestuursleden) zijn elf keer in 2011 bij elkaar geweest.
Daarnaast hebben een aantal bestuursleden vier keer de vergaderingen van de regionale groep
Limburg bezocht, alsmede de ALV in Nijkerk.

De algemene ledenvergadering is gehouden op 11 februari. Hier sprak Patrick Fey (bestuurslid CNV
Publieke Zaak) over punten op het gebied van onze inkomens- en gezondheidsrechten, alsmede de
pensioenproblematiek. Tevens is er een algemene ledenvergadering gehouden als onderdeel van een
voorlichtingsbijeenkomst van de ODP in Geleen.


