
 

 

 

 

Verslag Algemene Leden vergadering 2018 van de Vereniging De Nieuwe Ambtenaar. 

Datum:16 mei 2018 

Plaats: ROC Mondriaan College, Kon. Marialaan 9 Den Haag 

Tijdstip: 15:00-18:00 (14:30 zaal open)  

Aanwezig: 
Vanuit bestuur 
Hans Simons (voorzitter) 
Ronald Voorthuis (vicevoorzitter) 
Sjoerd de Beer (secretaris) 
Carol van Raalten (penningmeester) 
Willie Koppers (bestuurslid) 
Louis Otten (bestuurslid) 
 
Maurits Hoenders (VCP) spreker (7a) 
Jan Hut (CMHF) spreker (7b) 
 
Aanwezige Leden: 
Getekende presentielijst is in bezit van de 
ledenadministratie (i.v.m. AVG niet breed verspreid) 
 
Afgemelde leden:  
afmeldingslijst is in bezit van de ledenadministratie 
(i.v.m. AVG niet breed verspreid) 
 

Agenda:  
1 Opening/vaststelling agenda 
2 Benoeming bestuursleden DNA (zie hieronder) onder 

dankzegging aan de bestuursleden van v/h V8 en V10 
3 Vaststelling jaarrekeningen 2017 v/h V8 en V10 met 

verklaringen kascommissies 
4 Vaststelling begroting 2018 VDNA 
5a Benoeming kascommissie VDNA 
5b vaststelling verslag ALV Ver10 2017 
6 Aftredende bestuursleden 
 
Pauze  
7a spreker Maurits (ambtelijk vakmanschap, beroepseer) 
7b spreker Jan Hut (NAW, voortgang CAO rijk) 
8 Discussiestuk beleid VDNA 
9 rondvraag en afsluiting 
 
Afsluiting met Borrel  
 
 

 

1 Opening en vaststelling agenda 

Toevoegen onderwerpen aan agenda  

- Jenny Biesheuvel wordt bedankt voor haar inzet voor de ledenadministratie en het 

verzorgen van de uitnodigingen voor de ALV 

- Op verzoek van dhr. Jan van Vliet wordt het onderwerp NAW-compensatie nader 

toegelicht door Jan Hut (agendapunt 7b)  

- Het verslag van Ver10 ALV 2017 wordt behandeld als agendapunt 5b 

 

2 Benoeming bestuursleden Vereniging De Nieuwe Ambtenaar  

Door de aanwezige leden worden unaniem ingestemd met de benoeming van de voorgestelde 

bestuursleden zijnde:  

Hans Simons, voorzitter 
Ronald Voorthuis, vicevoorzitter 
Sjoerd de Beer, secretaris 
Carol van Raalten, penningmeester 
Willie Koppers, bestuurslid 
Louis Otten, bestuurslid 

 

3 Vaststelling jaarrekeningen 2017 v/h V8 en V10 met verklaringen kascommissies  

De kascommissies van respectievelijk vereniging 8( Irma Loos) en vereniging 10 (Jan van Vliet/ Evert 

van Waegeningh) hebben de jaarrekeningen doorgenomen en adviseren de leden in de ALV de 

betreffende besturen van de vereniging 8 en 10 decharge te verlenen over het financiële beleid 

van het jaar 2017. De aanwezige leden stemmen hier unaniem mee in. 

 

 

4 Vaststelling begroting 2018 VDNA 

- De begroting 2018 met een inkomsten saldo van € 80.210 en uitgaven saldo van € 79.569,60 

wordt unaniem geaccordeerd door de leden. Met dien verstande dat inzage wordt gevraagd in 

het afzonderlijke beeld betreffende inkomsten van het begrote aandeel actieve (356 leden, 

Verslag ALV VDNA op 16 mei 2018                         Pagina 1 van 2 



 

€46.280,--) en post-actieve (522 leden, €33.930) leden.  

- Als jaarcontributie voor 2019 wordt door de aanwezige leden ingestemd met een bedrag van  

€ 130,-- voor actieve leden en met een bedrag van € 65,-- voor postactieve leden. 

 

5a Benoeming kascommissie VDNA 

De leden dhr Folchert van Dijken en mevr. Irma Loos stellen zich beschikbaar als leden voor 

de kascommissie 2018. De ALV stemt in met hun benoeming. 

 

5b Verslag ALV Ver10 van 13 april 2017 

De hr. Ad van Ommen merkt op dat zijn inbreng in de pensioendiscussie tijdens de ALV 

beschouwd moet worden als een oproep naar een ander (beter) pensioenstelsel dan zodanig. 

Door de ALV wordt het verslag vastgesteld. 

  

6 Aftredende bestuursleden  

De scheidende bestuursleden dhr. Folchert van Dijken (22 jr. bestuurslid van Ver10) en dhr. 

Johan Jacobs (5 jr. bestuurslid van Ver8) worden door het bestuur bedankt voor hun inzet en 

na een uitgebreid persoonlijk aan hun gericht dankwoord stemmen de leden in de ALV in met 

hun benoeming als erelid van de nieuwe vereniging VDNA. Vanuit het bestuur zal voor de 

beide heren nog een passend cadeau worden toebedeeld. 

 

Pauze  

7a spreker Maurits (ambtelijk vakmanschap, beroepseer) 

Vanuit de stichting Beroepseer is een initiatief begonnen om een leergang te ontwikkelen die als doel 
heeft het vakmanschap van bestuurders en ambtenaren duurzaam te stimuleren en ontwikkelen, 
opdat ze geëquipeerd zijn om betrokken en deskundig bij te dragen aan een fatsoenlijke, 
gezaghebbende overheid.  Maurits Hoenders (m.hoenders@beroepseer.nl ) neemt ons mee in 
het onderwerp ambtelijk vakmanschap en wijst ons op de meerwaarde die wij als ambtenaar 
hebben om onze rol op een integere wijze te spelen als tegenwicht aan de politieke belangen. 
Daar dit soms haaks staat op de ambtelijke praktijk gaf dit voldoende stof tot discussie. 

 
7b spreker Jan Hut (ANW, voortgang CAO rijk) 

Jan Hut licht kort toe dat de vakbonden en ook de CMHF ongelukkig zijn/waren met het besluit van het 
ABP-bestuur (gesteund door de werkgevers) ten aanzien van het stoppen van de ANW-regeling, 
maar de bonden bleken niet bij machte om dat tijdig te pareren. Ondertussen is er door de 
werkgever wel een (duur) alternatief geboden dat ook niet in alle gevallen afdoende blijkt te zijn. 
De rekenwijze naar het “gat” is te ingewikkeld om individueel in beeld te brengen maar via het 
ABP-loket moet dat op te vragen zijn voor de individuele leden. Opvallend signaal van Jan Hut: 
ook de politiek neemt de rol van de vakbonden nog niet voldoende serieus; ook vandaag 16 mei 
blijken de vakbonden niet welkom te zijn bij het rondetafelgesprek van de Kamer over 
pensioenen. Jan Hut meldt dat er vanuit de minister nog geen zichtbare voortgang te zien is naar 
een door haar uit te brengen “loonbod”  om te kunnen onderhandelen over een CAO-Rijk.  

 
8 Discussiestuk beleid VDNA 

Het profiel van de VDNA (onze meerwaarde als vakvereniging) licht Hans Simons kort toe en gedeeltelijk 
komt dit overeen met de discussie over ambtelijk vakmanschap maar spitst voor ons zich toe op 
hoe wij de werkgever de rijksambtenaren kunnen laten faciliteren en hoe wij daaraan kunnen 
bijdragen vanuit een dienstverlenende vakvereniging als onderling platform, tegenwicht en 
voorstander voor goede werkvoorzieningen. Het probleem van het vinden van nieuwe leden voor 
het vergroten van onze achterban speelt daarbij ook een rol. 

 
9 Rondvraag en afsluiting 

Geen aanvullende rondvraag, Op naar de borrel……… 
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