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ZOMER EDITIE
Vanwege het zomerreces ligt er voor u een extra dik nummer van Vizier. Een nummer
met heel veel nieuws over datgene wat de bond doet c.q. gedaan heeft gedurende de
afgelopen twee maanden: de Algemene Vergadering, de Jubilarishuldiging, de uitreiking van de ABW-Awards, het zilveren jubileum van de bondspenningmeester en de
viering, het vertrek van de bondsvoorzitter, de CAO’s
die we hebben afgesloten in de afgelopen periode, de ontwikkelingen in de diverse bedrijven
waar de ABW o.a. gesprekspartner is, de
laatste ontwikkelingen m.b.t. de sociale
zekerheid, de ABW-loopgroep, het vertrek van Ellen van Loo én nog veel
meer.
Wanneer u deze Vizier ontvangt, dan
bent u of al met vakantie of u bent dat
binnenkort van plan.
Ook al is het vakantietijd, natuurlijk houdt
uw vakbond de ontwikkelingen in de gaten
m.b.t. wetgeving die voor u als werknemer
van groot belang is. Want door de val van het
kabinet op 29 juni jl. is het natuurlijk heel belangrijk
te weten welke plannen c.q. wetten doorgaan en welke niet. Bij het gereedmaken van
de kopij was nog niet duidelijk of de kabinetsplannen doorgang vinden of niet.
Wij houden u op de hoogte!!
De redactie van Vizier wenst al haar lezers een mooie vakantie toe.
Geniet er lekker van!
De volgende Vizier verschijnt op 22 oktober a.s. ■

ZILVEREN PENNINGMEESTER JACK HURXKENS
...Een brok ervaring op de achtergrond...
‘Bewijs je maar,’ waren de woorden van de toenmalige voorzitter
van de Vakbond ABW, Wiel Smeets, toen Jack Hurxkens in de
zomer van 1981 in dienst kwam. Jack deed dat maar al te graag
en groeide van boekhouder tot vakbondsbestuurder. Op 15 juli
2006 is hij 25 jaar in dienst van de Vakbond ABW en het langstzittend lid van het Dagelijks Bestuur. Jack staat borg voor veel
ervaring, hij kent de bond van haver tot gort, maar wijst iedere
plek op de voorgrond af. In de belangstelling staan is niet aan
hem besteed. Vijfentwintig jaar Vakbond ABW. Het is een beetje
zijn eigen bedrijf geworden. ‘Dat speelt me wel eens parten. Dan
heb ik bepaalde ideeën over iets en dan denk ik ‘wacht effe, dit
is een bedrijf van 8.000 leden die ook willen meedenken over de
lijnen die we uitzetten,’zegt hij met een lach. Het typeert de jubilerende bestuurder. Jack en de Vakbond ABW zijn één. Jack is
niet zomaar gebleven bij de Vakbond ABW. ‘Dat doe je alleen

maar als je het werk leuk vindt. Iedere dag beschouw ik als een
uitdaging. Dat komt omdat het werk en de bond me zo na aan
het hart liggen.’Jack begon 25 jaar geleden als boekhouder. Op
verzoek van voorzitter Wiel Smeets ging hij zich steeds meer
toeleggen op belastingrecht. Het lag in het verlengde van zijn
werk. Een prettige bijkomstigheid was dat hij steeds vaker leden
ging helpen bij het oplossen van belastingproblemen. Het contact met mensen vond Jack steeds leuker.’Het geeft me nog
steeds voldoening als ik iemand kan helpen.’’Na het vertrek van
Math Consten werd Jack benoemd tot penningmeester. Hij bood
meer individuele hulp en werd nauwer betrokken bij bondszaken, waardoor zijn eigenlijke werk als boekhouder in het
gedrang kwam. Het bijwerken van de boekhouding doet Jack
dan ook niet meer.
<Lees verder op de volgende pagina>

Jack is en blijft wel verantwoordelijk voor de gehele financiële
administratie, de jaarrekening, de begroting en de salaris-administratie. De individuele belangenbehartiging is een kerntaak
van de vakbond die Jack op het lijf is geschreven. Hij duikt graag
in de regelgeving om te achterhalen wie nu in het gelijk staat.

‘Helaas is de laatste jaren zoveel veranderd. Ik heb me voorgenomen om wetswijzigingen alleen nog maar te downloaden als ze
echt door de Eerste en Tweede Kamer zijn goedgekeurd.’ Voor
Jack staat een heldere en duidelijke uitleg naar het lid dat een
vraag heeft, voorop. ‘Ik wil een helder beeld scheppen van de
situatie. Ik kan wel gaan meehuilen, maar daar zijn ze niet altijd
voor hier. Ik wind er geen doekjes om als duidelijk is dat een zaak
verloren is. Eerlijkheid staat voorop, ook al houdt dat in dat ik de
boodschapper ben van het slechte nieuws.’De steeds ingewikkeldere regelgeving en bureaucratie leiden er volgens Jack toe dat er
veel fouten worden gemaakt door instanties. ‘Mensen twijfelen
steeds vaker aan de toekenning van bijvoorbeeld een uitkering.

Dat zorgt voor veel onrust en voor volle wachtkamers bij ons. Zo
is er bijvoorbeeld op het terrein van arbeidsrecht zoveel veranderd dat iedere zaak er een op zich is. Je hebt niet altijd iets aan
de jurisprudentie die er ligt. Dat opent perspectief voor iemand
die zich niet bij een beslissing neerlegt. Proberen kun je het altijd.
Wat de ene rechter vandaag beslist, haalt de ander morgen onderuit. Je kunt je als belangenbehartiger niet meer
permitteren om niet in beroep te gaan.’Wat Jack Hurxkens
de laatste vijf jaar vooral irriteert in vakbondsland is de
houding van collegabonden. ’Ze menen dat ze namens de
Vakbond ABW kunnen beslissen. Alsof wij niet meetellen.
Er komt meer concurrentie tussen de vakbonden terwijl er
sprake zou moeten zijn van samenwerking. We moeten
één blok vormen, maar dat gebeurt te weinig. FNV voelt
zich oppermachtig en stelt zich vaak arrogant op. Dat
komt de werknemer nooit ten goede,’ moet Jack van het
hart. Jack heeft zich bewust afzijdig gehouden van deelname aan CAO-onderhandelingen, dat laat hij liever aan
collega’s over. De reden? De ellenlange vergaderingen,
waar hij een hekel aan heeft. ‘Vreselijk, dat vergaderen om
te vergaderen. Nee, ik heb mijn kwaliteiten op een ander
terrein liggen.
Bovendien denk ik dat je het niet kunt permitteren om iets
anders te gaan doen. De regelgeving verandert zo snel, dat je
heel vlug niet meer ‘up to date’ bent en dan kun je dit werk niet
meer goed uitoefenen.
Dat zie ik niet zitten. Ik ben heel tevreden zo.’Die tevredenheid
in zijn werk straalt Jack ook uit. Toch moest hij een paar keer
slikken toen hij vorig jaar vernam dat de pensioengerechtigde
leeftijd van 60 jaar geheel van tafel is geveegd en Jack tot zijn
65ste moet blijven werken. De gegarandeerde pensioen-gerechtigde leeftijd van 60 jaar bestaat niet meer. Dat was een klap in
mijn gezicht. Hoewel ik mijn werk heel graag doe, zie ik tegen die
extra 5 jaar werken op. Ik moet iets gaan regelen
om dat te voorkomen, ’zegt hij. ■

GEZINSCONTRIBUTIE
De oplossing voor gezinnen met twee of meer personen die een vakbond nodig hebben.
GEZINSCONTRIBUTIE ZEER VOORDELIG! PROFITEER ERVAN!
Wist u dat u reeds voor € 14,- een gezinscontributie voor
twee personen bij ons kunt hebben? En dat ieder volgend inwonend gezinslid met loon/uitkering slechts aan contributie slechts
€ 4,75 betaalt?
Wist u dat de gezinscontributie voor twee 65-plussers zelfs nog voordeliger is en slechts € 9,- bedraagt?
Wist u dat uw partner en andere inwonende gezinsleden via deze zeer voordelige gezinscontributie profiteren van het totale
service-pakket van de Vakbond ABW?
Geef daarom vandaag nog uw partner en uw inwonende huisgenoten op als lid van de Vakbond ABW? Zie ook het aanmeldingsformulier op pagina 11 van deze Vizier. U kunt ook brochures aanvragen met informatie over het totale service-pakket van de
Vakbond ABW, ( 045-5719955.
Uiteraard staat alle informatie ook op onze website: www.vakbondabw.nl. ■

ZILVEREN DIENSTJUBILEUM
VIERING 12 MEI 2006 KASTEEL HOENSBROEK
Op 12 mei jl. vond in een klein gezelschap van bestuursleden
van de Vakbond ABW en ABC, oud-DB-leden, collega’s, de
advocaten van Bronneberg advocaten, familie en vrienden de
viering plaats van het zilveren dienstjubileum van de bondspenningmeester. Dit vond plaats in kasteel Hoensbroek.
Bondssecretaris Indra Kandhai die fungeerde als ceremoniemeester heette alle aanwezigen welkom op deze zeer bijzondere
dag die in het teken stond van Jack zijn zilveren jubileum bij de
Vakbond ABW. Ze memoreerde dat als het van de penningmeester afhing deze dag in alle stilte voorbij was gegaan, daar
de penningmeester er helemaal niet van houdt op de voorgrond
te treden. ‘Maar gelukkig konden we hem overtuigen om dat
niet te doen.’
Vervolgens volgden tijdens een ‘heerlijk driegangen ‘walking
buffet’ toespraken van de twee oud-voorzitters Wiel Smeets en
Leo Noy, van Harrie Boesten (noot redactie: toen nog voorzitter,
maar per 01-09 a.s. betrekt die een andere functie) en de
bondssecretaris.
Alle betogen werden gekenmerkt door lofuitingen over de grote
deskundigheid c.q. professionaliteit van de penningmeester, zijn
loyaliteit jegens de ABW, zijn grote mate van collegialiteit en last
but not least zijn humaniteit.
Dit laatste wordt o.a. gekenmerkt door het feit dat het vinden
van oplossingen voor cliënten die in zak en as zitten, de penningmeester na al die jaren nog steeds veel voldoening geeft.
De bondssecretaris noemde de penningmeester een ‘self made
man’, een goed voorbeeld van iemand die onderaan de ladder is
begonnen, en als geen ander de ABW van haver tot gort kent.
Afrondend merkte de bondssecretaris op dat de voornaam van
de penningmeester ‘Jack’ staat voor datgene wie hij is en doet.
De ‘J’ staat voor: Jong van hart (en op de dag van de viering
van het jubileum dus ook voor Jubilaris)
De ‘A’ staat voor: Actief
De ‘C’ staat voor: Clever en
De ‘K’ staat voor: Kundig
Namens de collega’s werd het cadeau aangeboden en een jubileumboek dat een impressie geeft van zijn loopbaan bij de ABW
in 25 jaar. ■
Foto’s (van boven naar onder):
Felicitaties van oud-penningmeester Math Consten en zijn vrouw Riet.
Felicitaties van oud-voorzitter Wiel Smeets en zijn vrouw Mien.
Felicitaties van oud-voorzitter Leo Noy en zijn vrouw Miep.

!!! ATTENTIE ABW-LEDEN !!!
Mogen we even uw aandacht? Als u belt met het bondskantoor, kunt u dan uw lidmaatschapskaart bij de
hand hebben? Waarom? Omdat op uw lidmaatschapskaart uw bondsnummer staat en die hebben wij o.a.
nodig voor:
- het maken van een afspraak;
- het opsturen van informatie;
- het spreken van een vakbondsbestuurder;
- het behartigen van uw belangen.
Als uw gegevens wijzigen, geef dit dan tijdig telefonisch door (045-5719955) of via balie@vakbondabw.nl
Vakbond ABW
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Vakbond ABW staat voor de ideeën en wensen van de leden.
bond hecht grote waarde aan het directe contact tussen leden en bestuurders.
bond kenmerkt zich door de grote aandacht voor de persoonlijke belangenbehartiging.
bond wil de mensen graag helpen als ze problemen of moeilijkheden hebben op hun werk of met hun uitkering.

Steeds meer mensen weten dat te waarderen en worden lid van de bond.

Vakbond ABW
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Celanese • Colortrend • Dali Dicom • Doc Morris • DSM en Sabic • GBC • Invista • Johnson Controls
•Laura Metaal • Licom • Maecon • Profcore • RPC Packaging • The Phone House • Zorggroep Thuis

Op bezoek bij
In deze column doet de vakbondsbestuurder bedrijvenwerk verslag van de
ontwikkelingen en zijn ervaringen bij
diverse Limburgse bedrijven.

Intertek BV. Deze gesprekken strandden
op het punt van de EVT, het verlofsysteem. Intertek wil dit niet overnemen. De
geplande deadline van 1 juli zal hierdoor
niet worden gehaald.

In de afgelopen periode is een aantal
CAO’s afgesloten, zijn er diverse overlegronden geweest en is er gepraat over
pensioenen en een Sociaal Plan. In de
vakantieperiode begint op één plaats de
CAO-bespreking: dit gaat op 13 juli
gebeuren bij Colortrend.

Bij GBC in Kerkrade is enige commotie
ontstaan doordat de directie heeft beslist
om in plant 2 geen ploegendiensten
meer te draaien. De OR heeft hiermee
ingestemd. Daardoor zijn de juridische
mogelijkheden van de bond om hier
tegenin te gaan, aanzienlijk verminderd.
De bond zal proberen om in overleg de
afbouwregeling nader te bekijken.

Bij Celanese in Beek heeft de directie na
3 overlegronden gemeend een eindbod
neer te leggen. De bonden zijn hier niet
mee tevreden, ondanks het loonbod van
2 keer 1,75% over een looptijd van 24
maanden. Celanese draait namelijk zeer
goed en de werknemers mogen daar
best van profiteren. Ook zijn in het eindbod niet bepaald verbeteringen opgenomen m.b.t. de overige arbeidsvoorwaarden. De leden echter hebben uiteindelijk
met een krappe meerderheid ingestemd
met het eindbod. Acties, in welke vorm
dan ook, zijn dan ook van de baan. Wel
is het voor de eerste keer dat de ledenvergaderingen druk waren bezocht en
ook veel mensen hun ongenoegen over
de gang van zaken hebben geuit. Dit
geeft de bestuurders aanleiding om de
directie een kritische brief te schrijven
omtrent de gang van zaken. Na de
vakantieperiode zal wederom overleg zijn
over een aantal speerpunten.
Bij Dalli Dicom in Hoensbroek is na 2
overlegronden een principeakkoord afgesloten. De ledenvergaderingen worden
nog gehouden.
Bij Doc Morris in Heerlen is de ABW
nauw betrokken bij het invoeren van het
nieuwe ‘Performance Management
Systeem’ en de daarbij behorende functionerings- en beoordelingsproblematiek.
We zien hier een “booming” bedrijf dat
langzaam maar zeker aan een concreet
arbeidsvoorwaardenbeleid gestalte kan
geven. Ook worden hier aan de OR veel
adviezen verstrekt.
Eindelijk is na moeizaam onderhandelen
de CAO bij DSM en Sabic eind juni
afgesloten. Na een aanvankelijke impasse zijn de bonden en de directie er toch
uitgekomen, waarbij gezien de inzet van
de bonden een alleszins bevredigend
akkoord is gesloten. Eveneens zijn bij
DSM gesprekken geweest m.b.t. de
overname van het Polychemlab door

Bij Invista in Kerkrade zijn de pensioengesprekken afgerond. De vervanging van
het eindloonsysteem door een middelloon-systeem is goedgekeurd door de
leden. FNV Bondgenoten ligt dwars en
wil voor hun leden in het westen andere
afspraken.
Bij Johnson Controls in Born zijn er
gesprekken geweest over een Sociaal
Plan. Door de perikelen bij Nedcar (JCI
is een toeleveringsbedrijf en maakt dashboards voor de Colt en Smart Forfour)
vallen hier 94 ontslagen, waarvan 17
mensen via een uitzendbureau en 77
mensen in vaste dienst. Uiteindelijk is
een Sociaal Plan overeengekomen dat
goede waarborgen biedt voor het personeel. Ten tijde van het schrijven van dit
stuk was het plan nog niet voorgelegd
aan de leden. De verwachting evenwel is
een akkoordverklaring van de leden.
Bij Laura Metaal in Eygelshoven zijn de
leden niet akkoord gegaan met het nieuwe beloningssysteem. Dit is als zodanig
gecommuniceerd met de directie. Een
antwoord is nog niet binnen. Laura zal
tevens gaan investeren in hun vestiging
in Maastricht. Wellicht komt hier een tijdelijke uitbreiding naar een 4-ploegendienst.

Bij Maecon in Heerlen zijn de gesprekken inzake de harmonisatie van de
arbeidsvoorwaarden afgerond. Er zijn
ledenvergaderingen geweest en de leden
hebben zowel de harmonisatie als ook
de nieuwe CAO 2006 van Maecon goedgekeurd. De periodieke gesprekken zullen in september a.s. doorgaan.
Bij Profcore in Geleen is een CAO voor
33 maanden afgesloten. De werknemers
gaan er goed op vooruit, zeker in verhouding met het zeer magere bedrijfsresultaat in 2004. De ondernemer heeft
eieren voor zijn geld gekozen nu hij
directeur grootaandeelhouder is geworden.
Bij RPC Packaging in Kerkrade is een
principeakkoord afgesloten. Inmiddels is
dit akkoord goedgekeurd door de leden.
Bij The Phone House in Amersfoort
startten eind juni de besprekingen voor
de nieuwe CAO, in samenwerking met
FNV Bondgenoten.
De leden van de ABW werkzaam bij de
Zorggroep Thuis te Heerlen hebben
inmiddels een bedrijfsledengroep opgericht. Deze groep zal regelmatig vergaderen op het bondskantoor over zaken
betreffende de Thuiszorg. Ook leden
werkzaam bij andere bedrijven in de
thuiszorg zijn van harte welkom op deze
vergaderingen. Zij kunnen contact opnemen met Ellen Keulen of Jan Haagmans
om zich op te geven.
De leden van de Zorggroep Thuis hebben op ons bondskantoor een gesprek
gehad met de directeur HRM van hun
bedrijf. Dit gesprek werd positief opgepakt door iedereen en gaf een duidelijk
inzicht in de argumenten van de directie
om het beleid te voeren. Een beleid waar
het afgelopen jaar veel kritiek op is
geweest. ■

Jan Haagmans
Bij Licom zijn periodieke gesprekken
gaande. Door het tot stand komen van
een akkoord op het gebied van de SWCAO komen hier wederom een aantal
aandachtspunten naar voren die besproken zullen worden met de directie. Te
denken valt o.a. aan de seniorenregeling. Een unicum is wel de afspraak in de
SW-CAO dat de werkgevers 50% van de
contributie van de vakbonden gaan vergoeden. Dit is vrij uniek. Dit staat overigens los van de fiscale voordelen van de
vakbondscontributie.

Vakbond ABW
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HISTORISCHE JAARVERGADERING
22 MEI 2006
Marie-Claire Nieskens en Mariëlle Flipse gekozen in het
Hoofdbestuur
Voor het eerst in de 62-jarige geschiedenis van de Vakbond
ABW werden in een keer twee vrouwen gekozen in het hoofdbestuur tijdens de Algemene
Vergadering (AV) op maandag 22 mei 2006 in Auberge
de Rousch in Heerlen.
Er waren vier kandidaten
voor twee algemene zetels.
Marie-Claire Nieskens en
Mariëlle Flipse kregen de
meeste stemmen. Hub
Wolfs, lid van het hoofdbestuur sinds 06-07-1998, en
nieuwe kandidaat Jos Rook,
werden niet in het HB gekozen.
Deze AV was ook de eerste
Harrie Boesten vergadering die werd vooropent de Algemene gezeten door Harrie
Vergadering 2006 Boesten. In zijn maidenspeech kondigde hij al aan samen met de leden te willen praten
over hoe het programma van de Algemene Vergadering (AV) er in
de toekomst moet uit zien. Voor de AV van 2006 had het HB er
voor gekozen om na de pauze
geen actueel thema te bespreken, zoals in 2005 bijvoorbeeld de
aftrek van de hypotheekrente zeer uitgebreid aan de orde kwam.
Kascontrolecommissie
De aanwezige leden kregen van penningmeester
Jack Hurxkens te horen dat het niet gelukt was om de
kascontrolecommissie bijeen te krijgen om de controle op het
beheer van de middelen van de vakbond en de naleving van
beheersbesluiten te doen. Wel was een accountantsverklaring
voorhanden. Voor één keer gaf de vergadering groen licht voor
deze afwijkende procedure. Voor volgend jaar werd een nieuwe
kascontrolecommissie
De gekozen vrouwelijke
benoemd, maar het HB
hoofdbestuurders
gaat zich wel beraden
Mariëlle Flipse...
over de toekomst en zal
mogelijk in de AV van
2007 terugkomen met een
nieuw voorstel, omdat een
statutenwijziging noodzakelijk is als er geen
gebruik meer zou worden
gemaakt van een kascontrolecommissie.
Jaarrekening 2005
Als wijze van proef kregen
de afgevaardigden deze
keer tekst en uitleg over
de financiële gegevens
van de penningmeester
Jack Hurxkens via een powerpoint/excel presentatie. ‘Ondanks
een forse koerswinst bleek het feitelijk saldo negatief te zijn. De
op papier aangegeven koerswinst is vooral een papierenwinst’,
aldus Jack Hurxkens.
Hij attendeerde de afgevaardigden er op dat bij de balans nu
Vakbond ABW

duidelijk te zien was dat het wachtgeldfonds helemaal afgescheiden was van de jaarrekening van de Vakbond ABW. Hij
legde uit dat het vermogen inmiddels ondergebracht is in een
eigen stichting, te weten Stichting Wachtgeldfonds Vakbond
ABW. In deze stichting worden de gelden gereserveerd ten
behoeve van een afvloeiingsregeling voor de werknemers van de
Vakbond ABW bij liquidatie/opheffing van de Vakbond ABW, dan
wel bij anderszins vergelijkbare bedrijfseconomische redenen.
Bij de staat van baten en lasten duidde de penningmeester op
het effect van het inschakelen van het incassobureau ‘Inkasso
Unie’. Deze inspanning heeft zijn vruchten afgeworpen m.b.t. de
oninbare bedragen.
Tevens was duidelijk zicht... en Marie-Claire
baar dat de contributieverNieskens
hoging, welke is ingevoerd
per 01-07-2005, meer dan
nodig was.
Na uitvoerige uitleg van de
penningmeester verleende
de AV decharge aan de penningmeester en het hoofdbestuur en gaf hierbij aan dat
ze akkoord ging met de
Jaarrekening 2005 Vakbond
ABW/Vakbond ABC.
Het hoofdbestuur en de
penningmeester hebben met
genoegen geconstateerd dat
het op deze manier presenteren van de jaarrekening tot veel meer interactie leidt waardoor
de over het algemeen droge materie van cijfers meer spreekt
c.q. begrepen wordt dan wanneer je die sec vanuit de aangereikte stukken op papier bespreekt.
Jaarverslag
In een 66 pagina’s tellend document had secretaris Indra
Kandhai beschreven wat ‘we in 2005 samen hebben gedaan.’
‘We zijn er als bond trots op dat we een partner hebben gevonden die in staat was een aanbod voor de ziektekosten te doen,
met name voor mensen die niet kunnen profiteren van collectieve acties bij grote werkgevers. Bij de Offermans Joosten Groep
in Geleen hebben zich tientallen leden gemeld die uiteindelijk
gebruik konden maken van de door Vakbond ABW voorgestelde
mogelijkheid.’
De PR-campagnes in 2005 hebben niet geleid tot nieuwe leden,
wel tot naamsbekendheid. Ook in 2006 worden campagnes
voortgezet om de naam Vakbond ABW kracht bij te zetten en
bekend te maken bij het publiek. Een aardige opsteker was de
aandacht die L1 TV en Radio op 20 maart 2006 besteedde aan
onze gratis belastingservice voor de leden. Naast Indra Kandhai
is ook Nicole Ermers bij het PR-beleid betrokken.
Om ook in bedrijven de vakbond een duidelijker gezicht te
geven, worden digitale nieuwsbrieven verstuurd. Een andere
mogelijkheid is om via het personeelsblad van het bedrijf waarin
we als bond actief zijn, een artikel te wijden aan ons werk. Ook
via mond-tot-mondreclame wordt getracht meer leden te werven. Wie een lid werft, ontvangt een VVV-irischeque.
In het afgelopen verenigingsjaar namen 16 cursisten deel aan de
ABW Vizier zomer 2006

kaderscholing. Indra Kandhai is trots op dit aantal en hoopt dat
de Vakbond ABW er in slaagt meer leden enthousiast te krijgen
voor het volgen van een kaderscholing. Zij sprak de hoop uit dat
ze deze 16 leden snel terugziet in een functie binnen de vakbond.
2005 was ook een jaar waarin weinig ABW-leden verkiesbaar
waren bij ORHet stembureau in actie verkiezingen.
Mogelijk dat
de OR-verkiezingen bij
Licom eind dit
jaar een verandering in die
trend laten
zien.
Een opmerkelijk heuglijk feit
werd gevierd
op 7 juni: het vijfjarig bestaan van de zusterbond ABC. ‘Zowel
ABC als ABW staan voor een goede en deskundige belangenbehartiging. Ik hoop dat we snel uit het (economische) dal kunnen
kruipen en dat bij de CAO-onderhandelingen minder van de
recessie merkbaar is. Samen met u gaan we aan de slag,’
besloot bondssecretaris Indra Kandhai haar jaaroverzicht 2005.
Bondsgroepen
Gepensioneerden & Uitkeringsgerechtigden
De Bondsgroep Gepensioneerden en Uitkeringsgerechtigden wil
graag een nieuwe, kortere en krachtigere naam. Ondanks het
nodige denkwerk is er nog geen nieuwe naam gekozen.
Hoofdbestuurder Wiel Wittenbernds deed een oproep aan de
vergadering om een goede naam door te geven aan Indra
Kandhai.
Wie het absoluut niet eens is met een mogelijke naamsverandering is Johan Struver. Hij reageerde boos op het voorstel en
maakte iedereen duidelijk dat de huidige naam de beste is.
Hoofdbestuurder Harrie Op den Camp gaf aan dat de bondsgroep Gepensioneerden en Uitkeringsgerechtigden in een vergadering nogmaals de naamsverandering op de agenda moet
plaatsen.
Wiel Wittenbernds gaf namens de Bondsgroep Gepensioneerden en Uitkeringsgerechtigden aan dat er sprake is van een
overgangsfase binnen zijn bondsgroep Hij heeft bondssecretaris
Indra Kandhai dan ook gevraagd om samen meer inhoud te
geven aan de vergaderingen. Desalniettemin leidden veel actuele onderwerpen binnen de bondsgroep tot discussie. Met name
het nieuwe zorgstelsel en de premie voor AOW’ers werden
nauwlettend door de Bondsgroep gevolgd.
Bondsgroep Industrie & Dienstverlening
Bert Kieboom vertelde over de bijeenkomsten van de
Bondsgroep Industrie en Dienstverlening. ‘Er is nog steeds
plaats tijdens de vergaderingen,’ gaf hij op humoristische wijze
aan. Hij doelde daarmee op het geringe aantal bezoekers tijdens
de bijeenkomsten. Dat weerhield de bondsgroep en niet van om
zaken te bespreken als ontslagrecht voor jongeren, leeftijdsdiscriminatie, levensloopreglementen. Op het actieprogramma van
de bondsgroep staat meer aandacht voor de bedrijven waarin
de leden werkzaam zijn.
Bondsgroep Sociale Werkvoorziening
De Bondsgroep Sociale Werkvoorziening werd vertegenwoordigd door Annie Beckers. Met veel verve deelde zij de actiepunten mee. ‘De OR-verkiezingen bij Licom staan iedere keer op de
agenda tijdens de vergaderingen. We willen ons zo goed mogelijk voorbereiden om optimaal vertegenwoordigd te worden in de
Vakbond ABW

OR. Ook proberen we kaderleden nog meer te betrekken, te
motiveren en te begeleiden bij activiteiten. Waar de bondsgroep
moeite mee heeft is de verdere commercialisering van Licom.
Werken in een SW-omgeving met zijn specifieke kenmerken.
De bondsgroep heeft het HB dan ook opgeroepen dit proces
nauwgezet te bewaken.’De Bondsgroep SW heeft met succes
energie gestoken in contacten met Vixia. Zo worden de ABWleden bij Vixia meer betrokken bij het bondswerk.
Verkiezingen Hoofdbestuur
Tijdens de AV 2006 waren de HB’ers die voor de Bondsgroepen
Gepensioneerden en Uitkeringsgerechtigden en Sociale Werkvoorziening een zetel bemannen aftredend en herkiesbaar. Er
waren geen tegenkandidaten en conform de ABW-Statuten kan
bij een enkelvoudige kandidaatstelling de hoofdbestuurder bij
acclamatie worden gekozen. Dus werden Wiel Wittenbernds en
John Oostdijk bij acclamatie gekozen. Wiel Wittenbernds wilde
niet onvermeld laten dat hij eigenlijk wil stoppen, maar op verzoek van zijn bondsgroep zich kandidaat heeft gesteld. ‘Ik
heb aangegeven dat ik doorga totdat er een geschikte kandidaat
is gevonden om mij op te volgen,’ gaf hij aan. Hij werd voor
deze woorden uitvoerig bedankt door de aanwezigen.
Voor de Algemene HB-zetel waren er vier kandidaten: zittend en
herkiesbaar HB-lid Hub Wolfs en de nieuwe kandidaten Mariëlle
Flipse, Marie-Claire Nieskens en Jos Rook.
De vier kandidaten kregen de mogelijkheid om zich voor te stellen, waarna de stemming volgde. Gekozen werden: Marie-Claire
Nieskens en Mariëlle Flipse. Hub Wolfs en Jos Rook toonden zich
sportieve verliezers en wensten beide dames veel succes toe.
HB’er Jo Roijen was aftredend en niet herkiesbaar. Hij was niet
aanwezig tijdens de AV, maar van hem en Hub Wolfs wordt op
gepaste wijze afscheid genomen in de hoofdbestuurs-vergadering op 12 juni 2006.
Bekrachtiging besluit HB
tot benoeming nieuwe
voorzitter
Het besluit van het HB om
Harrie Boesten te benoemen tot nieuwe voorzitter
van de Vakbond ABW/ABC
werd door de AV goedgekeurd.
‘Als nieuwkomer heb ik
geprobeerd een beeld te
krijgen van de bond. Wat is
onze maatschappelijke
taak? Spelen we wel een
rol? Het zijn vragen waar
we nog geen antwoord op
hebben. Het beleid is nog
niet geformuleerd. Wat ik
Reactie vanuit de zaal
wel weet is dat de ABW en
ABC sterk zijn in de individuele dienstverlening. Ik wil graag
goed luisteren naar wat leden vragen en een deskundig antwoord geven. Waarom zouden we bijvoorbeeld de dialoog met
de werkgever niet aangaan? Het is geen nieuwe lijn, maar wel
een die we expliciet kunnen neerleggen. We blijven CAO’s mee
maken, maar krijgen vaak niet de rol die we verdienen. We worden graag betrokken bij nieuwe bedrijven om er mee te denken
over een CAO. Waarom zou voor ons geen rol zijn weggelegd bij
het ontwikkelen van nieuw werk? Daar willen we, voorzichtig,
over meedenken. Ik zei het al eerder. Een nieuw beleid is nog
niet geformuleerd, het wordt de komende maanden omgebouwd
tot een document’, aldus de voorzitter.
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Opzet AV in de toekomst
De hamvraag is of er in de toekomst nog een uitgebreid programma geweven moet worden rondom de AV. Veel leden
bezoeken de AV niet. Moet er dan nog zoveel energie gestoken
worden in een fraai programma, is de vraag.
Oud-voorzitter Leo Noy is van mening dat je met creativiteit
meer kunt doen. ‘Een thema-discussie in het tweede gedeelte
van de vergadering, daar is niets mis mee. Ik vind het jammer
dat niet meer mensen komen. Je verplichting als lid gaat verder
dan alleen contributie betalen. Maar dat zeg ik hier tegen de verkeerde mensen. Zij komen wel.’
Het HB zal zich verder beraden over de invulling van de AV.

Reactie vanuit de zaal

Rond half tien zat de vergadering onder voorzitterschap van
Harrie Boesten er op. ■

HULDIGING JUBILARISSEN
ABW AWARD NINA BLIJDENSTEIN EN TEAMPLAY
Op feestelijke wijze heeft de Vakbond ABW zijn jubilerende leden
in het zonnetje gezet. Dat gebeurde tijdens een gezellige bijeenkomst op donderdag 14 juni jl. in Auberge de Rousch in Heerlen.
Naast de huldiging van de jubilarissen werd ook de ABW Award
Intern en Extern uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijs ging dit jaar
naar Nina Blijdestein (intern) en Teamplay (extern).
Het had de eerste jubilarishuldiging moeten worden van voorzitter Harrie Boesten. Hij moest helaas in verband met ziekte verstek laten gaan. Zijn taak werd met veel verve overgenomen
door oud-bondsvoorzitter Leo Noy. Hij vond het een hele eer om
na zoveel jaar weer jubilerende leden te mogen huldigen en was
duidelijk in zijn nopjes met deze onverwachte taak. ‘Het leuke is
dat ik al deze leden ook een speldje mocht opsteken toen ze 25,
40 of 50 jaar lid waren van onze bond,’ vertelde Leo Noy. Maar
liefst drie 60-jarige, vijf 50- jarige, vijf 40-jarige en zesendertig
25-jarige jubilarissen werden gedecoreerd. De jubilarissen ontvingen overigens een nieuw vormgegeven insigne.

gegroeid, tot over de provinciegrenzen heen. Het is de enige
bond in Nederland die zelfstandig is gebleven en niet is opgegaan in een fusie. De ABW is trouw gebleven aan de idealen van
62 jaar geleden. Dit is een uniek concept; dicht bij de mensen.
De ABW wil een eigenwijze en constructieve partner zijn in CAOonderhandelingen en zal solidariteit altijd hoog in het vaandel
voeren,’ aldus de ceremoniemeester voor deze avond, die graag
aangaf trots te zijn op de jubilarissen die hebben bijgedragen
aan het voortbestaan van de vakbond. ‘Met 62 jaar kun je nog
springlevend zijn. Dat bewijs zit voor me,’ besloot hij zijn welkomstwoord.
Vervolgens werden de diamanten, gouden, robijnen en zilveren
jubilarissen naar voren geroepen door Hub Wolfs om het insigne,
uitgereikt door Leo Noy, in ontvangst te nemen. Het cadeau en
de bloemen werden overhandigd door Nicole Ermers. Hub Wolfs
en Nicole Ermers vormen samen met Indra Kandhai en Floor van
der Heijden de werkgroep Jubilarishuldiging. Voor de diamanten
jubilarissen was er een klok voorzien van het logo van de ABW

De jubilarissen en hun partners of familieleden werden op muzikale wijze welkom gehe‘Mooie jubileumviering’.
ten door de Geleense zanger Jan
Mevrouw Agnes Wijnants-Vangeninden uit Landgraaf was één van de drie diamanRidderbeekx. Hij bracht een gepast programma dat zeer gewaardeerd werd. Na het
ten jubilarissen. ‘Ik heb een hele fijne avond gehad. Ik hoop dat de ABW nog lang
genot van een kop koffie en vlaai kon Leo
mensen kan helpen,’ vertelt mevrouw Wijnants. Ze heeft genoten van de huldiging
Noy aan zijn officiële taak beginnen: het
als zestigjarige jubilaris. Mevrouw Wijnants werkte zelf vijf jaar bij Philips in Sittard.
openen van deze speciale bijeenkomst. ‘Ik
vind het een grote eer om vanavond hier te
‘Samen met mijn man, die mijnwerker was, ben ik lid geworden van de bond.
mogen staan,’ sprak Leo Noy de aanweziMijnwerkers hadden dat toen zeker nodig. We zijn de bond altijd trouw gebleven.
gen toe. ‘Met velen van u heb ik een band
Als we hulp nodig hadden, kregen we die altijd. Het werk van de bond interesseert
uit het verleden. Samen hebt u uitgedragen
me nog steeds. Ik lees Vizier dan ook altijd helemaal,’ zegt de diamanten jubilaris.
dat de ABW een geweldige vakbond is, waar
u graag lid van bent. Het is fijn om u te
De klok die ze kreeg tijdens de huldiging, heeft een ereplaats op haar dressoir
mogen feliciteren met uw trouw lidmaatgekregen.
schap. Een vakbond heeft te maken met
belangenbehartiging en solidariteit. Jullie zijn
en de naam van de jubilaris. De gouden jubilarissen ontvingen
het bewijs dat dit nog bestaat. De diamanten leden die we vaneen horloge en de robijnen jubilarissen een wijngeschenkset.
avond huldigen zijn bijna vanaf de oprichting lid. De vakbond is
Vakbond ABW

ABW Vizier zomer 2006

Na de pauze, waarin Jan Ridderbeekx optrad, was het de beurt
aan de zilveren jubilarissen. Onder hen de penningmeester van
de bond, Jack Hurxkens. Voor hen was er naast de bloemen en
het insigne, een fraaie pen.
Veel hilariteit veroorzaakte het optreden van het duo Sjwats
Wies. De ‘zusjes’ stalen de show met hun typische humor.
Uitreiking ABW Award
De uitreiking van de ABW Award Intern en Extern vond dit jaar
plaats tijdens de jubilarissenhuldiging. Bondssecretaris
Indra Kandhai reikte namens de werkgroep ‘ABW Awards’ deze
prijs uit. Ze vertelde dat twee jaar geleden, tijdens de viering van
het zestig jarig bestaan van de vakbond, de Awards voor het
eerst werden uitgereikt. De Interne Award is voor een vakbondslid dat zich verdienstelijk heeft gemaakt of bezig is zich verdienstelijk te maken voor de bond. Deze Award dient te worden
gezien als een aanmoediging; de Vakbond ABW drukt met deze
Award haar waardering uit voor hetgeen de genomineerde, op
dit moment doet voor zijn of haar collega’s in combinatie met
onze vakbond.
De Externe Award is voor een organisatie die zich bijzonder verdienstelijk maakt op sociaal-maatschappelijk vlak.
Er waren drie genomineerden voor de Interne Award: Nina
Blijdenstein, Cor Vincent en Michel Heijkoop. Het was de zichtbaar verraste Nina Blijdenstein die het beeldje en prijs in ontvangst mocht nemen. ‘Nina is binnen onze vakbond in positieve
zin opgevallen. Ze zet zich in voor haar collega’s als vertrouwenspersoon en is voor velen het aanspreekpunt. Ze mag zeker
een ambassadeur van onze bond genoemd worden,’ aldus
bondssecretaris Indra Kandhai.
Voor Cor Vincent en Michel Heijkoop waren er bloemen en een
VVV-irischeque.
Ook voor de ABW Award Extern waren er drie genomineerden:
Kinder Aidsfonds Nederland, De Kleine Beer Landgraaf en

Teamplay Kerkrade.
Het Kinder Aidsfonds reageerde verrast op de nominatie, maar
liet weten dat het nog niet zo ver is om een Award te verdienen.
Bleven twee goede kanshebbers over. De Kleine Beer is een
organisatie die de kwaliteit van het leven van ernstig zieke kinderen wil verbeteren, angst probeert weg te nemen en geborgenheid wil bieden. Arnold Vanderlijde is de ambassadeur van
de Kleine Beer.
Teamplay is een organisatie die tot doel heeft jongeren tussen
de 15 en 18 jaar leer- en werkervaring op te laten doen. Vier
keer per week wordt hen een dagvullend programma aangeboden. De activiteiten vinden plaats in het trainingscomplex van
Roda JC in Kaalheide. Zeventig procent van de jongeren die
hebben deelgenomen gaan weer terug naar school of krijgen
een leer-werkcontract.
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De jury stond voor een moeilijke keuze. Het was de heer
L. Reijnders van Teamplay die door Indra Kandhai naar voren
werd geroepen om deze Award en de bijbehorende cheque in
ontvangst te nemen.
De heer Reijnders nam als eerste van de gelegenheid gebruik
om De Kleine Beer te feliciteren met de nominatie en veel succes te wensen. ‘Dit is voor ons de eerste keer dat we een financiële bijdrage ontvangen. Tot nu toe hebben we alles zelf gefinancierd. Ons doel is om in 2007 meer te gaan samenwerken
met bedrijven om nog meer jongeren die dreigen af te glijden
een kans te geven.’
De heer M. Conjaerts, voorzitter van de stichting De Kleine Beer,
vond het een hele eer genomineerd te zijn. ‘We moeten nog veel
waar maken, maar het begin is er,’ reageerde hij. Ook van hem
waren er felicitaties voor de winnaar van de ABW Award Extern.
‘Het leuke is dat de heer Reijnders en ik elkaar al 32 jaar niet
meer gezien hebben. We waren ooit klasgenootjes en zien elkaar
na al die tijd vanavond weer terug als genomineerden voor deze
prijs.’ ■
Nina Blijdenstein
neemt de ABW
Award Intern in
ontvangst

‘Een complete verrassing’
De nominatie voor de ABW Award Intern was al een verrassing. Maar de verrassing was compleet toen Nina Blijdenstein,
werkzaam bij DocMorris, de Award ook daadwerkelijk ontving.
‘Ik heb mijn werk nooit gedaan met de gedachte dat het ooit
zo’n waardering op zou leveren. Je doet gewoon altijd je best.
En als je werkwijze en denkwijze passen bij die van de
Vakbond ABW, dan is dat natuurlijk alleen maar goed.’ Nina
hecht veel waarde aan een goede band tussen de vakbond,
het bedrijf, de OR en de medewerkers. ‘Ik ben daar altijd mee
bezig,’ zegt ze trots. Eerlijkheid binnen de belangenbehartiging

Leo Reijnders neemt
de ABW Award Extern
in ontvangst

vindt Nina het belangrijkste. ‘Die eerlijkheid moet van twee
kanten komen en daarbij dien je altijd de dialoog te zoeken.
Zonder te blijven praten, kom je namelijk nergens. Je bent het
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Op deze en de volgende pagina kunt u via een
foto-reportage een impressie krijgen van deze
feestavond.
1. Ontvangst van de jubilarissen.
2. Overzicht van de feestzaal.
3. Oud-bondsvoorzitter Leo Noy heet de
aanwezigen van harte welkom en houdt
een huldigingstoespraak.
4. Hub Wolfs roept alle jubilarissen naar voren.
5. Oud-bondsvoorzitter Leo Noy speldt de
zilveren, robijnen, gouden en diamanten
bondsinsignes op.
6. De partners van de jubilarissen
ontvangen een mooi boeket.
7. Jan Ridderbeekx, zanger van
Limburgse loesterleedjes en
sjtömmingsleedjes.
8. Het duo Sjwats Wiets.
9. De jubilarissen.
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niet altijd eens met elkaar, maar hou nooit op met praten, want
dan komt er nooit een oplossing die voor alle partijen acceptabel is.’ Nina werkt bij een relatief jong bedrijf. De OR bestaat
pas tweeënhalfjaar en de samenwerking met de directie gaat
steeds beter. Ze heeft er alle vertrouwen in. ‘Zodra mijn zwangerschapsverlof er op zit, ga ik me weer enthousiast inzetten
voor iedereen,’ vertelt Nina. De Award heeft een plaats gekregen in de vitrinekast. ‘Het is niet alleen een mooi beeldje, maar

6

ook de symboliek die het uitstraalt is mooi. Mijn complimenten.
Het is een eer om er dagelijks naar te kijken.’
Vakbond ABW
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Werkgroep jubilarishuldiging 2006

8

ELLEN VAN LOO STOPT BIJ VAKBOND ABW

De jubilarishuldiging 2006 werd georganiseerd
door de werkgroep jubilarishuldiging. Deze
bestaat uit Floor van der Heijden
(bestuurslid bondsgroep Gepensioneerden &
Uitkeringsgerechtigden), Nicole Ermers (secretaresse), Indra Kandhai (bondssecretaris) en
Hub Wolfs (bestuurslid van de bondsgroep
Gepensioneerden & Uitkeringsgerechtigden).

Op 31 mei jl. namen de collega’s afscheid van Ellen van Loo-Liekens, daar
Ellen besloten heeft om vanaf 1 juni 2006 te kiezen voor het fulltime moederschap.
Ellen van Loo trad in dienst bij de Vakbond ABW op 1 juli 2002 voor 20
uren in de functie van administratief medewerkster en verlaat dus na bijna
vier jaar de Vakbond ABW.
We wensen Ellen, haar man Roel en dochtertje Evie het beste toe.
Per 1 juni jl. is het werk van Ellen van Loo overgenomen door Karin Jelsma
en Bianca Geitz. ■

LOOPGROEP VAKBOND ABW
Zoals u weet heeft de Vakbond ABW reeds 2 jaar een eigen loopgroep. Deze loopgroep bestaat uit leden van atletiekvereniging
STAP Brunssum en maken zich momenteel op voor een nieuw seizoen vol loopplezier.
Een aantal leden is zich aan het warm draaien tijdens een aantal lopen in Limburg te weten, Maastrichts Mooiste, de Stadsloop in
Heerlen en de Buffer Run te Bingelrade.

9 - 60

De bijbestelde loopkleding is gereed, zodat ook de nieuwe leden aan de start kunnen verschijnen en de naam van de Vakbond ABW
kunnen promoten in de regio.

9 - 25

Daarnaast zal er dit jaar zeker nog deelgenomen gaan worden aan de Mergelland
Marathon in Meerssen, de Chemelot-loop, de
STAP-loop en de Mescherbergloop te
Maastricht. ■
We houden u op de hoogte!!

9 - 50

9 - 40

VERTREK HARRIE BOESTEN
Deze bijdrage van mij is, na een relatief korte periode van nog geen jaar, alweer mijn laatste bijdrage voor ons bondsblad. Met ingang van 1 september 2006 zal ik namelijk niet
meer werkzaam zijn bij de bond. Mijn ambitie bleek toch op een ander vlak te liggen.
Met ingang van die 1ste september zal ik namelijk in dienst treden bij een zorginstelling in
een directiefunctie. Ik keer daarmee terug naar een sector en in een functie waar ik voorheen ook jarenlang werkzaam was.
De instelling waar ik ga werken heet de Koraalgroep en biedt behandeling en verblijf voor
licht verstandelijk gehandicapte jonge mensen.
Ik voelde me na verloop van tijd meer aangetrokken tot deze sector, dan bij de vakbond.

WEBSITE
Reeds vele leden van ons hebben de website van de Vakbond ABW bezocht op internet. Indien u dat nog niet heeft gedaan, ga dan naar www.vakbondabw.nl
Om onze leden nog sneller en beter te voorzien van belangrijke ontwikkelingen, is er
een rubriek ‘Laatste Nieuws’. Klik op deze rubriek voor de laatste ontwikkelingen. ■

In het afgelopen jaar heb ik met velen van u persoonlijk kennis gemaakt, hetzij op kantoor,
hetzij in een van de bedrijven. Nu groet ik u, vanaf deze plaats en wens ik u het allerbeste!
Harrie Boesten ■

Vakbond ABW
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SOCIAAL AKTUEEL NIEUWS
MINIMUMLOON PER 1 JULI 2006
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2006 met 0,94 % in vergelijking met 1
januari 2006. Dit is het gevolg van de aanpassing van het wettelijk minimumloon aan de gemiddelde ontwikkeling van de CAOlonen. Op 1 januari 2007 volgt een halfjaarlijkse aanpassing.
Leeftijd
23 jaar e.o.
22 jaar
21 jaar
20 jaar
19 jaar
18 jaar
17 jaar
16 jaar
15 jaar

Percentage van het minimumloon
100%
85%
72,5%
61,5%
52,5%
45,5%
39,5%
34,5%
30%

Bruto per maand in €
1284,60
1091,90
931,35
790,05
674,40
584,50
507,40
443,20
385,40

Bruto per week in € ¤
296,45
252,00
214,95
182,30
155,65
134,90
117,10
102,30
88,95

Bruto per dag in € ¤
59,29
50,40
42,99
36,46
31,13
26,98
23,42
20,46
17,79

Bron: SZW, 16 juni 2006
SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2006
Met ingang van 1 juli 2006 worden de uitkeringen op grond van een aantal sociale verzekeringswetten verhoogd. Dit is het gevolg
van de aanpassing van het wettelijk minimumloon en de sociale uitkeringen aan de ontwikkeling van de lonen en prijzen.
Let op! Indien u een volledig overzicht wilt hebben van alle veranderingen m.b.t. de sociale verzekeringen per 1 juli (AOW, ANW,
Wajong, maximum dagloon, kopjes op de uitkeringen, Kinderbijslag en Bijstandsuitkeringen (o.a. IOAW en IOAZ),
surf dan naar de rubriek ‘Laatste nieuws’ van onze website www.vakbondabw.nl.
HOGERE AOW PER 1 JULI 2006
Met ingang van 1 juli 2006 wordt de AOW verhoogd. Een echtpaar met alleen AOW gaat er bijna tien euro netto per maand op vooruit. De netto uitkering van alleenstaande AOW’ers stijgt met ruim vijf euro. De totale netto uitkering voor een echtpaar komt daarmee
op bijna € 1200,- per maand. Iedere partner ontvangt 50 % van dit bedrag. De netto uitkering van alleenstaande AOW’ers bedraagt
ruim € 875,- per maand.
EXTRA TEGEMOETKOMING VOOR MENSEN MET EEN NABESTAANDENUITKERING
Mensen met een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw) krijgen een tegemoetkoming van €¤ 115,92 br uto
per jaar. Dit jaar keert de Sociale Verzekeringsbank in oktober aan alle Anw’ers eenmalig een extra bedrag uit van € 96,60. Vanaf
november 2006 bedraagt de tegemoetkoming structureel € 9,66 bruto per maand. Dit heeft de ministerraad besloten op voorstel
van staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Aanleiding voor de tegemoetkoming is de behandeling door het kabinet van het koopkrachtbeeld 2006. Het kabinet vindt het wenselijk de koopkracht van Anw’ers te verbeteren. Iedereen die een nabestaanden-, een halfwezen- of wezenuitkering krijgt, komt met
ingang van oktober 2006 in aanmerking voor de tegemoetkoming. Deze is bovendien zo vormgegeven dat het extra bedrag niet in
mindering wordt gebracht op toeslagen die mensen ontvangen in het kader van de Algemene Ouderdomswet en de Toeslagenwet of
op hun bijstandsuitkering.
Bron: RVD, 23-06-2006
EXTRA KINDERBIJSLAG PER 1 OKTOBER 2006
Per 1 oktober 2006 wordt de kinderbijslag extra verhoogd. Dit bedrag komt bovenop de reguliere verhoging per 1 juli. Het hogere
bedrag wordt begin januari 2007 voor het eerst uitbetaald.
Voor kinderen tussen de 12 en 18 jaar:
Voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar: ¤
Voor kinderen tot 6 jaar: ¤

€ 41,60 per jaar.
€ 35,36 per jaar.
€ 29,12 per jaar.

OUDERS KRIJGEN HOGERE BIJDRAGE VOOR KINDEROPVANG
Ouders krijgen vanaf 1 januari 2007 een hogere overheidsbijdrage voor de kosten van kinderopvang. De verhoging geldt zowel voor
werknemers als zelfstandigen en komt in de plaats van de huidige, niet verplichte werkgeversbijdrage. Voor ouders die geen volledige werkgeversbijdrage ontvangen, wordt de kinderopvang dus goedkoper. De kosten van de verhoging voor werknemers worden
omgeslagen over alle werkgevers. Voor zelfstandigen wordt de verhoging betaald uit de algemene middelen. De ministerraad heeft
hier op 23 juni jl. mee ingestemd. ■
Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend
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CAO NIEUWS
CAO’S DIE AFGESLOTEN ZIJN DOOR DE VAKBOND ABW
IN DE EERSTE HELFT VAN 2006
Zoals u ongetwijfeld weet, sluit de Vakbond ABW een aantal
CAO’s af. Het afgelopen halfjaar is dit wederom bij een aantal
bedrijven gebeurd.
In de rubriek “Op bezoek bij” heeft vakbondsbestuurder bedrijvenwerk Jan Haagmans u hierover reeds vluchtig geïnformeerd.
In het onderstaande volgt een overzicht van die bedrijven waar
uw vakbond CAO’s heeft afgesloten, al dan niet met andere vakbonden, met daarbij per bedrijf de belangrijkste punten uit de
afgesloten CAO.
Bij deze CAO-onderhandelingen bestond de ABW-delegatie uit
de vakbondsbestuurder bedrijvenwerk en kaderleden.
Zo was het kaderlid bij Dalli Dicom Els van Boekholdt, bij DSM
en Sabic Cas Wilbers, bij Maecon Thijs Mennen (deels), bij
Profcore Cor Vincent en bij RPC Paul Meys.
Dalli Dicom
- Looptijd: 1 april 2006 tot 1 april 2007
- Inkomen: verhoging van 1,7% m.i.v. 1 april 2006
- Overwerkvergoeding: m.i.v. 1 januari 2007 op zondag per
individuele opkomst:
- Bij de 1e zondag: 200%
- Bij de 2e zondag: 250%
- Bij de 3e zondag e.v.: 300%.
- ADV-regeling:
Deze regeling wordt geherstructureerd waarbij een aantal
dagen roostervrij wordt aangemerkt en een aantal dagen
blijft staan met de mogelijkheid tot het verkopen van
deze dagen.
Hiervoor gaat het aantal verlofdagen omhoog van 25 naar
29 verlofdagen.
- WAO-hiaatverzekering
Het bedrijf sluit een collectieve WIA-hiaatverzekering
af, waarbij het arbeidsongeschiktheidsrisico wordt
betaald door de werkgever. Dalli Dicom faciliteert
verder een vrijwillige verzekering waarbij het WW-risico
wordt afgedekt; hiervoor is de premie verschuldigd door
de werknemer.
- Pensioen
Het pensioenreglement wordt veranderd in een middelloonsysteem met versleepmogelijkheid. Voorheen konden de
werknemers niet eerder stoppen met werken, nu dus wel.
DocMorris
- Looptijd: 1 augustus 2005 tot 1 januari 2007
- Inkomen: tegemoetkoming op de coulanceregeling,
- verhoging teambonus tot € 60,- basisbedrag
- verhoging salarissen per 1 januari 2006 met 1,5% tot
aan targetsalaris
- eenmalige uitkering van €150,- hogere onregelmatigheidstoeslag
- verbeterde regeling van Plusuren en Overuren.
- Invoering ‘Performance Management Program’
Deze invoering zal bewaakt en begeleid worden door een
monitorgroep, waarin de Vakbond ABW ook zitting neemt.
DSM en Sabic
- Looptijd: 26 maanden tot 1 juni 2008
- Inkomen: verhoging per 1 april 2006 met 1,75% en per
1 juni 2007 met 2%
- DSM: aanvulling op RAU met 2,3%
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m.i.v. 2008 verhoging van 4% bij de targets
m.i.v. 2008 gemiddelde verhoging beoordelingen met 1,4%.
- Sabic: verhoging in 2007 van de targets met 1% verhoging
maximum RAU m.i.v. 2006 van 7,5% naar 8,5 %
- WIA
Er ligt een alleszins acceptabel voorstel inzake de WIA
voor alle nieuwe werknemers waarbij landelijk gezien
een zeer goede overgangsregeling is afgesproken.
De “sociale koepel” blijft behouden.
GBC
- Looptijd: 1 januari 2006 tot 1 januari 2007.
- Inkomen: verhoging van 1,65% per 1 januari 2006 met een
vloer van € 25,-.
- Levensloop
Er wordt een bedrag van € 50,- toegekend voor de levensloop.
- Vakbondscontributie
De vakbondscontributie wordt fiscaal vriendelijk behandeld.
- Pensioenregeling
In 2007 zal de pensioenregeling aanzienlijk worden verbeterd.
Maecon
- Looptijd: 1 januari 2006 tot 1 januari 2008.
- Inkomen: verhoging per 1-2-2006 met 1,6% en per 1-2-2007 met 0,8%.
- Seniorenregeling
De tijdelijke seniorenregeling wordt gecontinueerd.
- Arbeidsongeschiktheid
Bij arbeidsongeschiktheid 1e jaar: 100% 3e halfjaar 100%
en 4e halfjaar 80%.
Verder heeft er een harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden
plaatsgevonden, waarbij er niemand op achteruitgaat. Een groot
aantal mensen gaat er qua arbeidsvoorwaarden op vooruit. Dit
komt door de verschillende arbeidsvoorwaarden bij diverse
onderdelen van Maecon.
Profcore
- Looptijd: 1 januari 2006 tot 1 oktober 2008.
- Inkomen: Per 1-4-2006: 1% verhoging
- Per 1-8-2006: 0,5% verhoging
- Per 1-1-2007: 1,75% verhoging
- Per 1-1-2008: 1,75% verhoging.
- Een eenmalige uitkering van 0,5% in december 2007.
- Ziekteverzuim
Er komt een bonus bij een gerealiseerd ziekteverzuimpercentage.
- Langdurig ziekte
Mensen die langdurig ziek zijn met IVA-toekenning
krijgen 2 jaar 100% van het loon vergoed.
Indien er sprake is van een bedrijfsongeval, dan zal
bij volledige arbeidsongeschiktheid 2 jaar loon worden
doorbetaald.
- Reiskosten en reisuren
De reiskosten en reisurenregeling is verbeterd.
- Pensioen
Er komt een studiecommissie naar de pensioenregelingen
bij Profcore.
- Vakbondscontributie
De vakbondscontributie wordt fiscaal vriendelijk
verrekend.
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RPC
- Looptijd: 1 april 2006 tot 1 april 2008.
- Inkomen: Per 1 april 2006 verhoging van 1,6%
- Per 1 april 2007 verhoging van 1,6%.
- Een eenmalige uitkering in november 2007 van € 100,i.v.m. de invoering van het nieuwe beoordelingssysteem.
- De ploegentoeslag voor de aangepaste 3-ploegendienst
t.b.v. de allround monteurs en electriciëns is
bepaald op 15%.
- Pensioenregeling
De pensioenregeling wordt dusdanig aangepast dat de
werknemers er 23% op vooruit gaan in vergelijking met
het huidige pensioen!
- Vakbondscontributie
De vakbondscontributie wordt fiscaalvriendelijk
verrekend.
Stichting Regionaal Onderwijsbureau Limburg (SROL)
- Looptijd: 1 februari 2006 tot 1 februari 2007.
- Inkomen: de CAO Beroeps Volwassen Educatie (BVE) wordt
gevolgd.
- Seniorenregeling
Deze blijft bestaan.
- Levensloopregeling
Er is een levensloopregeling afgesproken.
- Ziektekosten
Er komt een werkgeversbijdrage in de ziektekosten:
voor vakbondsleden bedraagt die € 30,- per maand en
voor niet-vakbondsleden € 20,- per maand.

OVERIG CAO-NIEUWS
Sociale werkvoorziening
De CAO heeft een looptijd van 1 januari 2006 tot 1 november
2007.
De lonen worden als volgt verhoogd: per 01-01-2006: 1,1%;
per 01-01-2007: 1,1% en per 01-07-2007: 0,6%.
De eindejaarsuitkering wordt in 2006 verhoogd met 0,25% naar
3%. De bodem in de eindejaarsuitkering wordt in 2006 verhoogd
van € 440,- naar € 540,-.
Met ingang van 1 januari 2006 volgt een werkgeversbijdrage van
50% in de vakbondscontributie van werknemers. Daarnaast werken werkgevers mee aan de fiscalisering van de contributie van
hun werknemers. ■

Recreatie
De vakbonden hebben met de werkgeversorganisatie een principe-akkoord bereikt.
De belangrijkste afspraken zijn:
• Looptijd van 2 jaar te weten van 1 juli 2006 tot 1 juli 2008.
• Loonsverhoging van in totaal 3,75% in 2006 en 2007. Tevens
wordt een studie verricht naar het wijzigen van het systeem
van jeugdlonen.
• De betaling van vakbondscontributie zal fiscaal gefaciliteerd
worden door de werkgever.
• Het aantal leerwerkplaatsen wordt met 300 uitgebreid.
• De verlenging van het 70% doorbetaald zorgverlof van 10
naar 15 dagen, waarvan de eerste 5 dagen 100%.
• Afspraken vanuit het Arboconvenant zullen gecontinueerd
worden en er wordt een arbocatalogus opgesteld.
• Er wordt een leeftijdsbewust personeelsbeleid ontwikkeld.
• Er zullen onderzoeken verricht worden naar de effecten van de
WIA en de behoefte aan een levensloopregeling.
De 30.000 werknemers in de Verblijfsrecreatie (kampeerterreinen, bungalowparken, groepsaccommodaties), Zweminrichtingen en Buitensportbedrijven bestaan voor 75% uit parttimers.
Bijna de helft doet dit werk tijdelijk, slechts 40% verdient de
kost met werken in de recreatie. 60% is vrouw en 25% is jonger
dan 20 jaar. ■

■ Naam en voorletters: ................................................................................................

(deze strook niet invullen)

Straat en huisnummer: ...................................................................................................

Bondsnummer:

Postcode en plaats: ........................................................................................................

............................................

Telefoon privé: .................................................................................................................
E-mail: .............................................................................................................................
Geboortedatum: .......................................

Man / Vrouw*

Ik wens een individueel lidmaatschap.

Sofinummer: .............................................

Ik wens een part-time lidmaatschap.

■ Werkzaam bij: ............................................................................................................

(20 uur per week of minder)

Straat en huisnummer: ...................................................................................................

Ik wens een gezinslidmaatschap en gezinscontributie.
Voor elk gezinslid s.v.p. een apart formulier invullen.

Postcode en plaats: ........................................................................................................

Bedr. code: .........................
Bondsgroep: .......................

Aard van het bedrijf: ........................................................................................................
Telefoon werk: ....................................................... Fax: ................................................

Ik wens een exemplaar van de statuten te ontvangen.
Ik wens een exemplaar van het juridisch reglement te

Werknr. / stamnr.*: ..........................................................................................................
■ Soort uitkering: ..........................................................................................................

ontvangen

Uitkeringsnr.: ...................................................................................................................
Bedrag: ...............................
■ Mijn bank / giro* rekening:.......................................................................................

Ik word lid van Vakbond ABW per eerste van de maand

WEETJES
MAG IEMAND IN ZIJN EIGEN WERKKAMER ROKEN?
Nee, ook in eigen werkkamers mag niet gerookt worden, ook niet
als er verder niemand hoeft te komen. Art. 11a lid 1 van de tabakswet moet zo uitgelegd worden dat er op geen enkele werkplek gerookt mag worden, ook niet als iemand daar alleen zit, als
er alleen rokers op de kamer zitten of als de niet-rokers het goed
vinden dat anderen roken. Het rookverbod geldt te allen tijde. Wilt
u meer weten over dit onderwerp, surf naar: www.rokenendewet.nl
MAALTIJDVERGOEDING OP KOOPAVOND
Een werkgever kan aan het personeel onder voorwaarden kosten
vergoeden zonder dat daarover loonbelasting en premies werknemersverzekeringen verschuldigd zijn. Het betreft onder meer kostenvergoedingen die zijn gedaan voor een behoorlijke vervulling
van een dienstbetrekking.
Bij de Rechtbank in Den Haag speelde de vraag wanneer in het
geval van overwerk op (vaste) koopavonden onbelast een maaltijdvergoeding kan worden gegeven. In het berechte geval verstrekte een werkgever een maaltijdvergoeding aan twee groepen
werknemers. De eerste groep werkt ’s ochtends, ’s middags en
op de koopavonden. De tweede groep werkt ’s middags en op de
koopavonden. Volgens de Rechtbank is er bij de eerste groep
sprake van overwerk maar bij de tweede groep niet. Dat houdt in
dat de werkgever alleen aan de eerste groep een belastingvrije
maaltijdvergoeding mag verstrekken. Over maaltijdvergoedingen
die aan de tweede groep worden verstekt moet de werkgever
loonbelasting en premies werknemersverzekeringen inhouden,
aldus de Rechtbank. ■
Bron: Rechtbank 's-Gravenhage: AWB05.3776

CAO’S
Op het kantoor van de Vakbond ABW beschikken wij over zeker 250 tot 300 verschillende CAO’s.
Dus…..ook als staat er in het vakblad géén actueel bericht over uw CAO, dan hebben wij op kantoor bijna zeker toch de nodige
informatie bij de hand.
Wilt u wat weten over uw CAO, maak dan een afspraak met de vakbondsbestuurders juridische ledenservice
Ellen Keulen en Jack Hurxkens, ( 045-5719955.
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Aanmeldingsformulier
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..................................... en verleen tot wederopzegging

Plaats: .......................................................... Datum: ...................................................

bet. w.: ................................

Handtekening: .................................................................................................................

Lid v.a.: ...............................

machriging om van mijn rekening af te schrijven de bedragen, die ik volgens de geldende contributieregeling verschuldigd zal zijn.

Let op: elke vraag altijd invullen!!!
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Redaktie

F. Bronneberg
J. Haagmans
A. Keydener
W. Smeets

Hoofdredaktie I. Kandhai
Eindredaktie J. Hurxkens
I. Kandhai
Vakbond ABW
ISSN 0166-2783
Redaktie-adres
Valkenburgerweg 75
6419 AP Heerlen
Tel.: 045-5719955
Fax: 045-5715360

Email: balie@vakbondabw.nl
Internet: www.vakbondabw.nl
Grafische verzorging
Lay-out en druk Drukkerij Vijgenboom
Foto’s
L. Huppertz

Deze aanmelding werd opgenomen door:
Naam van de werver: ......................................................................................................

Bondsnr. werver:

Adres en plaats: ..............................................................................................................

............................................

Bondsnummer: ...............................................................................................................
[* doorhalen wat niet van toepassing is.]

Attentie ledenwervers
Het hoofdbestuur wil ledenwervers uitdagen tot het werven van méér leden. Daarom is de ledenwerfpremie voor ieder geworven lid
€ 10,-. Daarnaast geldt een extra bonus van € 50,- voor ledenwervers bij iedere mijlpaal van 10 nieuwe leden.
Let op! Ook in 2006 loopt de telling van het aantal geworven leden per ledenwerver door. Dus hebt u in 2005 4 leden
geworven, dan gaan die 4 leden mee naar het jaar 2006 etc etc. D.w.z. dat u nu veel makkelijker de mijlpaal van 10 nieuwe
leden kunt bereiken en dus de extra bonus van € 50,Uit onze administratie blijkt dat op 1 juli jl.

Hub Wolfs (met 118 leden) hard op weg is naar het behalen van zijn 12e mijlpaal; Francesco Perin (met 26 leden) halverwege de
derde mijlpaal is, Cas Wilbers (met 15 leden) en Johan Struver (met 12 leden) net hun eerste mijlpaal bereikt hebben,
Bert Kieboom, (met 8 leden), John Oostdijk (met 7 leden), Sabine Daleman, Fred Foxen en H.J.M. Herben-Kreutzer en
G.A. Shapula (met 6 leden), C.H.M. van Mil, G.P.A.H. van den Kerkhof, Piet Leyten (allen met 5 leden), M.J.C.L. Hendrix,
P.W.H. Meys, H.P.A. Moonen, M.H.A. Neuschwender-Ramakers en F.J.H. Palmen (allen met 4 leden), H.L.C. Bonnie,
Ramon Byrman, Harrie op den Camp, A.J. Cleiren, I.Gokhan, R.A.J. Frijns, I. Gokhan, Floor van der Heijden,
John Henselmans, M. Hermse-Bergman, Jos Joosten, F.J.S. Koster, H.S. Krahmer, R.M.P. Krist, J.H. Maessen,
J.G. Meulenberg, F.J.M. Palmen, S.A. Schijns-de Vries, Jan Senden, Henri Simon, E.L.L. Verhoeven, J.F.W.A. Wagner en
Fred Wojciechowski (allen met 3 leden), R.M.E. van Aarle, W.E. Ayal, H.W.M. Bastin, F.H. Berghuis, J.M.A. Bouts,
C.M.F. Deurenberg, P.L.J. Douven, Raymond Duijkers, M.J. Forst, M.A. de la Haye, P.A.M. Hanssen, Henk Hartkamp,
G.J.M. Helmer, I.I.M.F. Heuts, L. Husson, H. Janssen, J.A.W. Janssen, A.G.J. Jongen, G. Kohlen,
A.C.A. Krings-Jungschlager, C. Louter, W.H. Middelhoven, Marie-Claire Nieskens, N. Paardekoper, V.D. Pas-Mertens,
C. Pustjens- v.d. Laar, C. Louter, J.G. van Putten, J.B.A. Ramakers, A.M.H. Rinkens, Jo Roijen, J.H.H. Sangers, H. Senden,
J. Schijns, M.E.A. Schoeters-Schoormans, Peter van der Sluijs, L.G.E. Smeets, P.C. Smeets, E.F.L.M. Tummers-Crombach,
J.A. Verbaten, R. Vranken en J.L.A. van de Wakker (allen met 2 leden) ook op weg zijn naar het behalen van hun eerste
mijlpaal in 2006.
Succes iedereen!
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EXCLUSIEF PREMIEVOORDEEL VOOR ALLE LEDEN VAN VAKBOND ABW!
Kijk en Vergelijk!

T
ZILVEREN BRUILOF
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bru
25-jarige

Uw voordelen:
Al uw schadeverzekeringen voordelig in 1 pakket ondergebracht;
Zeer ruime verzekeringsvoorwaarden;
Al mogelijk met 1 verzekering;
Uw lopende verzekeringen worden automatisch voor u opgezegd.
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Wilt u eens vergelijken hoe groot uw voordeel is? Vraag een offerte aan via Assurantiën
Offermanns via www.offermanns.nl of bel naar: 046–442 16 02.

Gefeliciteerd

J.H. Ramaekers uit EYGELSHOVEN
A.M. Thomas-Dohmen uit KERKRADE
M.J.A. Maassen uit KLIMMEN
C.M.E. van den Zwam-van den Boorn
uit HEERLEN

25-jarige jubilarissen juni 2006
M. Osojnik uit VOERENDAAL
A. Sahl-Kersic uit BRUNSSUM
F. Gerits uit BORN
B. Hakika HEERLEN
H. Loiazizi uit HOENSBROEK
M.N. Volpacchio uit KERKRADE
A. Ajouaou uit HEERLEN
W.J. Kemmerling uit KERKRADE

40-jarige jubilaris september 2006
H.J.M. Knarren uit SPAUBEEK
50-jarige jubilarissen september 2006
J. Klein uit KERKRADE
V.W. Bayer uit LANDGRAAF
60-jarige jubilaris september 2006
A.J. Wijnants-Vangeninden uit
LANDGRAAF

50-jarige jubilaris juni 2006
J.P. Eijssen uit GELEEN

Namens het Hoofdbestuur wensen
wij al onze jubilarissen van harte proficiat!

25-jarige jubilarissen juli 2006
H.J. Haan uit LANDGRAAF
J.M.W. Hurxkens uit HEERLEN
G. Godschalk uit GELEEN
40-jarige jubilaris juli 2006
R.C.F. Harms uit BRUNSSUM

Overleden

50-jarige jubilaris juli 2006
A.M.C. Schrooten-Bergers uit URMOND
60-jarige jubilaris juli 2006
M.K. Walraven uit HEERLEN
25-jarige jubilarissen augustus 2006
P.F.H. Harren uit VALKENBURG
M.A. Golsteyn-Derissen uit KERKRADE
A.N.J. Görtzen uit KERKRADE
H.L.C. Bonnie uit BRUNSSUM
50-jarige jubilarissen augustus 2006
L. Ritzen uit HEERLEN
25-jarige jubilarissen september 2006
J. Luja uit SIMPELVELD
J.S.H.M. Slenter uit MECHELEN
J.J. Hambeukers uit KERKRADE
J.H.M. Weinans uit LEMIERS

Op 4 december 2005 overleed in de
leeftijd van 83 jaar ons bondslid,
de heer F. Marxer uit HEERLEN
Op 4 februari 2006 overleed in de
leeftijd van 84 jaar ons bondslid,
de heer T.A.J. Kouwenhoven uit
KERKRADE
Op 22 maart 2006 overleed in de
leeftijd van 47 jaar ons bondslid,
de heer A.H.M. Thomas uit BRUNSSUM
Op 24 maart 2006 overleed in de
leeftijd van 81 jaar ons bondslid,
de heer J. Gajewski uit HOENSBROEK
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Op 28 april 2006 overleed in de
leeftijd van 56 jaar ons bondslid,
de heer F.T.J. Giesen uit MEERSSTEIN
Op 4 mei 2006 overleed in de
leeftijd van 62 jaar ons bondslid,
de heer J.G.P. Groeneveld uit SPAUBEEK
Op 9 mei 2006 overleed in de
leeftijd van 75 jaar ons bondslid
de heer A. Consten uit KERKRADE
Op 29 mei 2006 overleed in de
leeftijd van 87 jaar ons bondslid,
de heer TH. Van de Wetering uit
NUTH
Op 2 juni 2006 overleed in de
leeftijd van 95 jaar ons bondslid,
mevrouw A.C. van Dijck-Heiligers uit
HEERLEN
Op 9 juni 2006 overleed in de
leeftijd van 60 jaar ons bondslid,
de heer W.E.H. Rijpkema uit HEERLEN
Op 13 juni 2006 overleed in de
leeftijd van 52 jaar ons bondslid,
de heer J. van der Molen uit HEERLEN
Op 3 juni 2006 overleed in de
leeftijd van 84 jaar ons bondslid,
de heer P.H. Roumans uit GEULLE
Wij bedanken de overleden vrienden
voor hun trouw aan onze organisatie
en wensen hun familie veel sterkte
toe!
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