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Concept Besprekingsverslag 
Algemene Ledenvergadering VDNA, 10 november 2021, 15:00 – 15:45 uur in het ROC Mondriaan, 
Kon. Marialaan 9, Den Haag 
 
Deelnemers voltallig bestuur: Sjoerd de Beer, Ernst-Jan van Broeckhuijsen, Angeline van Dijkhorst, 
Hans Jonkheer, Carol van Raalten, Eelke Turkstra, Ronald Voorthuis. 
Deelnemende leden: zie presentielijst  (opvraagbaar bij de secretaris)  
Sprekers: aanwezig Jan Hut en Ruud Stegers; op afstand Maurits Hoenders en Amerik Klapwijk. 
 

1. Opening en mededelingen 
Zolang er geen voorzitter is neemt Ronald Voorthuis deze functie waar. Hans Simons heeft in 
maart het voorzitterschap neergelegd wegens gebrek aan motivatie. Hans wordt nogmaals 
bedankt voor zijn inzet voor de VDNA. 
Speciaal welkom worden geheten Jenny Biesheuvel en de ereleden Willy Leegte, Johan 
Jacobs, Louis Otten en Folchert van Dijken, alsook aan de reeds aanwezige spreker Jan Hut. 
De voorzitter meldt dat het voorbehoud van de presentatie van Ruud Stegers is ingetrokken. 
Er hebben zich 13 leden afgemeld voor deze ALV; daarvan heeft dhr. Melman inhoudelijk op 
de stukken voor de ALV gereageerd. 

2. Verslag van ALV d.d. 4 november 2020 
Het verslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld. Op de vraag van dhr. Otten over de 
besteding van het uit de reserves onttrokken bedrag voor thema’s verwijst de 
penningmeester naar de verantwoording daarvan in het financiële jaarverslag. 

3. Jaarverslag 2020 
Het jaarverslag wordt vastgesteld. Er wordt bezorgd gewezen op de afname en vergrijzing 
van het ledenbestand. 

4. Financieel verslag 2020 
Namens het bestuur verontschuldigt de voorzitter zich voor de late verzending van het 
financieel verslag aan zowel de kascommissie als de leden. 
De ALV wordt gevraagd om de grootboeken als niet verzonden te beschouwen. 
Het bestuur heeft na verzending van het financieel verslag hierin nog enige 
onvolkomenheden ontdekt die zullen worden weggenomen. 
De penningmeester licht toe dat het voor thema’s aan de reserves onttrokken bedrag is 
besteed aan de inzet van een communicatiebureau en aan een donatie aan de Stichting 
Pensioenbehoud. Het bedrag is daarmee overschreden wat heeft geleid tot een verlies over 
2020. De besteding van het bedrag heeft niet geleid tot de gewenste toename van het aantal 
leden. Daarom zal voor 2022 een begroting voor de besteding van het aan de reserves te 
onttrekken bedrag worden opgesteld. Verder wordt geconstateerd dat van de 
ledencontributie het overgrote deel wordt afgedragen aan de CMHF, waardoor er nauwelijks  
inkomsten zijn voor de VDNA. 
De jaarrekening 2020 werd door de kascommissie, bestaande uit Evert van Waegeningh, 
Irma Loos en Folchert van Dijken, in orde bevonden. Bij monde van Evert van Waegeningh 



stelt de kascommissie de ALV voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde 
financiële beheer. De ALV verleent decharge en daarmee is de jaarrekening vastgesteld. 
De voorzitter dankt de kascommissie, die aangeeft in dezelfde samenstelling te willen 
aantreden voor het beoordelen van de jaarrekening 2021. De kascommissie wordt daarom in 
deze samenstelling benoemd voor 2022. Dhr. Otten biedt aan zo nodig plaats te willen 
nemen in de kascommissie. 
Op voorstel van de kascommissie wordt de contributie voor actieve leden met ingang van 
2022 verhoogd van € 110 naar € 120 om de inkomenssituatie van de VDNA te verbeteren en 
tegelijkertijd de inkomsten voor actieve en post-actieve leden voor de VDNA gelijk te 
trekken. 
De aangepaste begroting van 2021 en de begroting van 2022 worden door de ALV 
vastgesteld. 

5. Communicatie 
Communicatie krijgt, evenals bij de Sector FO meer aandacht bij de VDNA. Dit is conform 
onze communicatiestrategie. Met de Sector FO wordt samengewerkt in werkgroep Toekomst 
& Communicatie. De Sector FO acteert op basis van het “Werkplan Communicatie en 
Zichtbaarheid 2021 Sector FO” en krijgt een geactualiseerde site. Ook de website van de 
VDNA zal worden geactualiseerd. We krijgen hulp van Sector FO in de persoon van 
tekstschrijver Myrthe de Bruin. Ons voornemen is om in 2022 een nieuwsbrief uit te 
brengen. Er zal meer worden ingezet op Social Media. 
Binnen het bestuur van de VDNA zal Ernst-Jan van Broeckhuijsen de portefeuille 
Communicatie onder zijn hoede nemen. 

6. Pensioenen 
Bij de stukken voor de ALV zit ter informatie een notitie over pensioenen. Voor vragen 
daarover verwijst de voorzitter naar de presentatie van Ruud Stegers na de ALV. Het belang 
van aandacht voor pensioenen wordt onderstreept. 

7. Toekomst CMHF 
Er zijn  verschillende werkgroepen in het leven geroepen om het beoogde invaren van de 
CMHF bij de VCP te onderzoeken. De CMHF bezit een pincode die voor de Sector FO van de 
CMHF belangrijk is en moet worden behouden. 
Momenteel vinden besprekingen plaats tussen VVRA en VDNA voor meer samenwerking op 
het gebied van communicatie en ledenwerving. Vrijdag 12 november is het eerstvolgende 
overleg.  

8. Verkiezing bestuursleden 
Bij acclamatie wordt Ernst-Jan van Broeckhuijsen gekozen als bestuurslid. 
Waarnemend voorzitter Ronald Voorthuis, penningmeester Carol van Raalten en bestuurslid 
Sjoerd de Beer worden bij acclamatie herkozen. Ronald is vanaf dit moment waarnemend af 
en neemt formeel het voorzitterschap op zich. 

9. Rondvraag 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

10. Sluiting  
Onder dankzegging voor de belangstelling sluit de voorzitter de vergadering. 

 

Aansluitend op de ALV worden 4 presentaties gegeven, waarvan in de bijlage samenvattingen zijn 
opgenomen. 

 



 

Bijlage: Samenvatting van de presentaties  
 

Presentatie Jan Hut, CMHF 

Jan is tevreden met het behaalde resultaat voor de CAO Rijk, die geldt tot 1 april 2022. Het was wel 
lastig onderhandelen met een kabinet dat demissionair is. 
Er zijn veel opmerkingen gemaakt door de leden over het te beperkt compenseren van de hoge 
inflatie. Dit betekent voor de volgende CAO werk aan de winkel. Structureel heeft de inflatie een 
niveau van 2 %. 
De CAO wordt gezien als een kale CAO. Dat wil zeggen weinig onderwerpen. Wel kreeg de VOG veel 
aandacht. Het hybride werken moet nog behoorlijk worden uitgewerkt. Vergoedingen moeten tegen 
het licht worden gehouden. 
Gewezen wordt op de verzonden brief aan de formateurs waarin aandacht en waardering wordt 
gevraagd voor een deskundig ambtelijk apparaat. 
Tenslotte spreekt Jan zijn zorg uit over de afname en vergrijzing van het ledenbestand. Hij wijst er op 
dat uit internationaal onderzoek is gebleken dat mensen geen lid worden omdat ze er niet voor zijn 
gevraagd. 
 
Presentatie Amerik Klapwijk, VCP over hybride werken 
Hybride werken kun je omschrijven als het zelf kiezen wanneer en waar je werkt. Dit betekent in feite 
24/7 werken. Daarom is het bij hybride werken ontzettend belangrijk dat je je werk goed organiseert. 
Dat vergt ook een andere werkwijze van het management. 
Wordt het werk niet goed georganiseerd dan ligt bijvoorbeeld een burn-out op de loer. 
Voor het overige wordt verwezen naar de bijgevoegde presentatie van Amerik Klapwijk. 
 
Presentatie Maurits Hoenders , CMHF 

In deze presentatie staat de vraag centraal hoe ambtelijk vakmanschap kan bijdragen aan het herstel 
van vertrouwen in de overheid. Dit vertrouwen is tussen 1 april 2020 en 1 september 2021 met 30 % 
gedaald. 
Kortheidshalve wordt verwezen naar de bij dit verslag gevoegde presentatie, die zich goed laat lezen. 

Door inleiders Klapwijk en Hoenders wordt aanbevolen hun beide onderwerpen verder uit te werken 
en gesprekken erover te organiseren. 

Presentatie Ruud Stegers, VCP, over het pensioenakkoord 

De VCP is t.a.v. het pensioenakkoord een tijdje buiten spel gezet door minister Koolmees. Nu is ze 
weer aan boord en recent is commentaar gegeven op een versie van de op het pensioenakkoord te 
baseren wetgeving (WTP, Wet Toekomst Pensioenen). Deze versie is nu naar de Raad van State voor 
advies. De VCP hoopt de versie waarin het advies van de Raad van State is verwerkt weer te zien. 
Verwacht wordt dat de wetgeving voor het zomerreces van 2022 in de Tweede Kamer wordt 
behandeld. 
Recent is door o.a. toedoen van de Tweede Kamer indexering van de pensioenen over 2022 met 
terugwerkende kracht toegestaan. Dit geldt niet voor het ABP, omdat die niet boven de  vereiste 105 
% dekkingsgraad komt. 
Helaas is in de afgelopen jaren de (reken)rente gepolitiseerd. In het nieuwe stelsel blijft de 
rekenrente op individueel niveau gelden. 
Een uitdaging wordt het in het nieuwe stelsel om op een nette manier de pensioenaanspraken om te 
zetten in individuele potjes van de deelnemers. 
 


