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Verzekeringen.... daar zijn wij goed in!
En in samenwerking met ABW biedt Offermans Joosten Groep nu
een aantrekkelijk ABW ledenpakket aan! U bespaart vele euro's en
verdient er zelfs u contributie ABW mee terug... dát weet je zeker!
In het ABW online pakket zitten alle verzekeringen die u nodig heeft,
mét een stevige korting op de premie. Uw huidige inboedel-, schade-, autoof reisverzekering zetten wij om in een overzichtelijk ABW verzekeringenpakket.
Dat kunt u via internet doen, maar wij helpen u graag een handje.
Om u op weg te helpen kunt u een afspraak maken met ons kantoor.
Wij zorgen er dan voor dat uw huidige verzekeringen worden omgezet en
kunnen u laten zien hoeveel u kunt besparen.
Wacht dus niet langer en pak dat voordeel!
Op de site www.vakbondabw.nl kunt u een inlogcode aanvragen.
Wilt u een afspraak maken, bel dan 046-4235353
of mail naar info@offermans-joosten.nl

Rijksweg Noord 100 | 6162 AM Geleen | www.offermans-joosten.nl
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• Vizier verschijnt minimaal 6 keer
per jaar.
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15 september a.s.
• Kijk voor het laatste nieuws op
www.vakbondabw.nl

Wanneer ik deze column schrijf, is de zomervakantie in volle gang.
Dat merken we ook op kantoor. Het is ietsje rustiger en maar goed ook, want dan
kunnen we onze accu weer opladen voor de drukke periode die ons te wachten staat.
Maar vakantie of niet als vakbond blijven we scherp en volgen die zaken die zich in deze
tijd afspelen.
Het meest verontrustende wat ik de afgelopen tijd las, zijn de uitspraken van minister
Donner van Sociale Zaken over een eventuele verhoging van de pensioenleeftijd naar
70 jaar. De minister noemt als argument de opvang van de kosten van de vergrijzing op
te vangen en negeert hierbij volledig het advies van de commissie-Bakker om de AOWleeftijd vanaf 2016 te verhogen tot 67 jaar omdat hij vindt dat dat niet ver genoeg gaat.
Ik ben het niet eens met het advies van die commissie, maar ik begrijp Donner zijn
redenatie in de pers zeer zeker niet. Persoonlijk vind ik dat eerst ALLES moet worden
gedaan om de (langdurig) werklozen aan het werk te krijgen, alvorens ongefundeerde
uitspraken te doen die alleen maar leiden tot grote onrust.
Daar we graag wilden weten wat onze leden vonden van Donner zijn uitspraak over
de verhoging van de pensioenleeftijd naar 70 jaar, hadden we op onze website een poll
hierover. De leden konden kiezen uit 4 antwoorden, t.w. Onacceptabel, Onacceptabel,
tenzij er aanvullende afspraken komen, Acceptabel en Geen mening. De uitkomst was
dat alle leden (100 %) die de poll ingevuld hebben, de uitspraak van Donner onacceptabel
vinden.
Ook word ik niet vrolijk van de uitkomst van een zeer recent CBS-onderzoek van 30
juli jl. waaruit blijkt dat er nog nooit eerder in Nederland het consumentenvertrouwen
binnen een jaar zo snel daalde als de afgelopen 12 maanden. In een recordtempo
worden Nederlanders pessimistischer over de economie door een aanhoudende
stroom slecht economisch nieuws over stijgende inflatie en hoge benzineprijzen.
Alles wordt duurder. Daarom blijven we als vakbonden druk uitoefenen om de
plannen van het kabinet inzake de BTW-verhoging per 1 januari 2009 van 19 naar
20 % af te schaffen. U moet weten dat de BTW een omzetbelasting is die geheven
wordt over alle producten en diensten. Deze 19 % belasting voelt de Nederlandse
belastingbetaler dus bij iedere dagelijkse aanschaf in zijn of haar portemonnee,
dus een verhoging naar 20 % zal de Nederlandse burger nog meer voelen.
Ik vind het kabinetsplan om de BTW te verhogen naar 20 % een grote en blijvende
aantasting van de koopkracht van alle Nederlanders en deze BTW-verhoging op de
aanschaf van producten en diensten kan en moet direct en volledig afgeschaft worden.
Er gaan geluiden dat minister Wouter Bos van Financiën overweegt om de voorgenomen
BTW-verhoging van 19 naar 20 % een jaar uit te stellen vanwege de slechtere prognoses
van het Centraal Planbureau (CPB) voor de economische groei en daarmee de
achterblijvende koopkracht. Het kabinet heeft nog geen besluit over een mogelijk uitstel
genomen. Dat wordt verwacht in augustus als de onderhandelingen voor de begroting
van 2009 beginnen. We blijven het volgen.
Onder het mom van alles wordt duur hebben de diverse lobbies onlangs ook niet
geleid tot het opheffen van de vliegtaks, ook wel de ecotaks genoemd, die op 1 juli jl.
is ingegaan. Deze vliegbelasting levert het milieu niets op en is mijns inziens wederom
een extra belastingheffing. Wat ik veel belangrijker en ernstiger vind, is het verlies
van werkgelegenheid rond de Nederlandse luchthavens. Volgens prognoses zullen 5 à
10.000 banen verdwijnen.
Wat ik ook met u wil delen is een onderzoek van het CBS dat op 29 juli jl. is gepubliceerd waarin staat dat Nederlandse bedrijven in buitenlandse handen hun werknemers
veel beter betalen dan Nederlandse bedrijven en dat de verschillen kunnen oplopen
tot wel 70 %. Bij het doornemen van de uitkomst van dit onderzoek stuitte ik op de
uitkomst van een ander zeer recent onderzoek van het GITP waaruit blijkt dat 55 % van
de Nederlanders niet tevreden zijn over hun salaris.
De uitkomst van het grote verschil in beloning van werknemers die hetzelfde werk
doen bij enerzijds Nederlandse bedrijven en anderzijds Nederlandse bedrijven
in buitenlandse handen verbaast me ten zeerste en ik juich de actie van het CBS
die een vervolgonderzoek zal doen waarin verschillen in opleiding worden
meegenomen, van harte toe. Zodra er meer hierover bekend is, deel ik
die kennis met u.
En als de volgende Vizier uitkomt in oktober hebben we Prinsjesdag gehad en is de Miljoenennota gepresenteerd. Een ding
spreek ik met jullie af, mochten er weer zure maatregelen
komen, dan zal ik als jullie voorzitter namens de
Vakbond ABW groot protest aantekenen.
Hopelijk zal het niet nodig zijn!
Jack Hurxkens,
voorzitter.
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Uitslag OR-verkiezingen Sabic
Cas Wilbers en Ed Dietzenbacher gekozen in de nieuwe OR bij Sabic
In de week van 6 t/m 13 juni jl. vonden er OR-verkiezingen plaats bij Sabic.
De ABW kreeg ten opzichte van de vorige verkiezingen 10 % meer stemmen. Dit heeft
ertoe geleid dat we weer met twee personen deel uitmaken van de nieuwe OR bij Sabic t.w.
Cas Wilbers en Ed Dietzenbacher. Ze zullen zich weer inzetten om de belangen van de
werknemers bij Sabic op een constructieve manier te behartigen.
De Vakbond ABW dankt alle werknemers van Sabic voor het uitbrengen van hun stem.
Ook grote dank aan alle ABW-kandidaten die niet gekozen zijn, maar zich op een bijzondere
manier hebben ingezet t.b.v. onze OR-campagne.
Vakbond ABW: Sterk in Maatwerk!!

Foto: Cas Wilbers (boven) en Ed Dietzenbacher (onder)



Afscheid van bescheidenheid
Algemene Vergadering 2008

Vakbond ABW start offensief tegen ledenverlies en bouwt verder aan de toekomst
Wie de Algemene Vergadering (AV) van de Vakbond ABW op
maandag 16 juni jl. bijwoonde, kreeg de primeur: de nieuwe
internetsite. Voorzitter Jack Hurxkens presenteerde de nieuwe
vormgeving van de website met veel trots. De nieuwe site is
meer dan een nieuwe verpakking. Het betekent ook de start
van een nieuw offensief om nieuwe doelgroepen te bereiken en
op die manier het aantal leden te laten groeien. Want dat is
hard nodig. ‘We nemen afscheid van onze bescheidenheid. We
kunnen trots zijn op wat wij onze leden te bieden hebben. Daar
moeten we niet bescheiden over doen,’ aldus de voorzitter.
Al enkele jaren wordt tijdens de AV van de Vakbond ABW
melding gemaakt van het feit dat het aantal nieuwe leden
afneemt. Eerst was er nog sprake van een stabilisatie, maar
dat is verleden tijd. Evenals andere vakbonden kampt ook de
Vakbond ABW met ledenverlies. Het hoofdbestuur buigt zich
al geruime tijd over actieplannen om deze tendens positief
om te buigen. Tijdens de AV maakte de voorzitter graag van
de gelegenheid gebruik om het nieuwe campagnebeleid van de
bond uitgebreid uit de doeken te doen. ‘We weten dat onze leden
tevreden zijn over onze service. Dat hebben we onderzocht. We
krijgen zelfs een dikke acht als rapportcijfer. Dat is toch mooi
en dat moeten meer mensen weten. Daar gaan we hard aan
werken. Er is gekozen voor een nieuwe vormgeving, die al te
zien is op de nieuwe informatiefolder. Daarnaast geven we ons
blad Vizier in full-color uit. Onze nieuwe website ziet er niet
alleen fraaier uit. We gaan met onze website nog beter inspelen
op de wensen van de leden. Zo ga ik een weblog bijhouden en
organiseren we een opiniepeiling rond actuele zaken waardoor
we een goed beeld krijgen van wat onder de leden leeft en onze
leden weten hoe wij tegenover bepaalde zaken staan. Op de site
kunnen leden zich inschrijven voor nieuwsbrieven om goed
op de hoogte te blijven van de actualiteit,’ wilde de voorzitter
graag kwijt. Hij vervolgde graag met nog meer nieuwtjes. ‘Een
ledenwerfactie waar leden bij het zoeken van een nieuw lid de
helft van de contributie kunnen terugverdienen, heeft al 200
leden opgeleverd. Maar denk ook aan het online-ledenpakket
dat we samen met het assurantiekantoor Offermans-Joosten
in Geleen hebben samengesteld. Een goed aanbod voor al uw
verzekeringen en nog meer. Genoeg redenen om lid te blijven
en te worden,’ aldus Jack Hurxkens.
Maar de vakbond wil graag nog verder kijken en heeft voor ‘de
leden voor de toekomst’, scholieren, lespakketten ontwikkeld.
Via de pakketten informeert ABW belangstellenden over de
voordelen van een vakbond, het ontstaan en de noodzaak. De
lespakketten kunnen overigens niet alleen door scholen, maar

ook door bedrijven worden gebruikt. Bovendien komt de naam
van de ABW niet opvallend naar voren in de presentaties, maar
op de achtergrond omdat de bond graag zo neutraal mogelijke
informatie wil verschaffen over het nut van een vakbond.
Onlangs werd ook de eerste advertorial gepresenteerd. In deze
reclameboodschap in de vorm van een redactioneel verhaal,
probeert de vakbond een situatie uit te leggen waaruit blijkt
dat het maar wat goed is al je lid bent van een vakbond. Zeker
als er problemen zijn. Dan hebben we het nog niet gehad over
de sponsoring van de Staploop, de aanwezigheid van de ABW
tijdens de Jongerenmanifestatie in Brunssum, de persberichten
die naar aanleiding van een actualiteit naar de diverse media
werden gestuurd en de spreekuren die op jaarbasis door
maar liefst 2500 leden werden bezocht. ‘Als je al deze punten
opnoemt, kan ik alleen maar constateren dat we veel gedaan
hebben in één jaar. Met complimenten aan het hoofdbestuur
en de kantoormedewerkers,’ besloot de voorzitter zijn betoog
over de nieuwe plannen.

Overzicht van de zaal
Financieel resultaat
De Vakbond ABW kan het verslagjaar 2007 afsluiten met een
positief saldo. Een mooi bedrag. Het was voor het eerst dat
Indra Kandhai in de functie van penningmeester de cijfers
mocht toelichten. ‘Ik geef haar met pijn in het hart het woord,’
gaf Jack Hurxkens aan. Na twintig jaar moest hij zijn geliefde
taak overdragen aan zijn opvolger. ‘Cijfers zijn nu eenmaal leuke
dingen. Ik ben er groot mee geworden,’ zei hij lachend. De cijfers
gaven een ietwat vertekend beeld omdat voor een deel ook nog
financiële gegevens van de Algemene Bond Casinopersoneel er
in voorkwamen. Volgend jaar is het beeld veel zuiverder, aldus
Indra Kandhai in de hoedanigheid van penningmeester.
Indra Kandhai gaf verder uitleg over diverse posten daar
waar het verschil - ten opzichte van het vorig jaar(=2006) opmerkelijk te noemen was.


Opmerkelijk was natuurlijk de daling van de contributieinkomsten. Dit had natuurlijk te maken met de verzelfstandiging
van de Algemene Bond van Casinopersoneel per 1 mei 2007.
Daarentegen zijn natuurlijk ook enkele uitgavenposten gedaald;
zo vervolgde Indra Kandhai haar verhaal.
Maar in vergelijking zijn de inkomsten méér gedaald dan de
uitgaven. Immers het kantoorapparaat blijft toch haar vaste
kosten behouden, ondanks het wegvallen van de ABC-leden.
Ook gaf Indra Kandhai uitleg over het bedrijfsresultaat in
combinatie met de rente- en koersresultaten, alsmede uitleg
over het resultaat van de jaarrekening 2007 van de Vakbond
ABW in combinatie met het resultaat van de jaarrekening 2007
van de “Stichting Wachtgeldfonds Vakbond ABW”.

kleurtje,’ zoals de secretaris/penningmeester dat aangaf. Zij
zijn meestal geen lid van een vakbond. ‘Ze hebben niet de
indruk dat de vakbond iets voor hen kan betekenen. Ik denk
dat daar nog terrein is te winnen. Daar kunnen we beleid op
maken.’ Op de vraag of er nog toekomst is voor de vakbond,
kan Indra Kandhai alleen maar bevestigend antwoorden. ‘Maar
alleen als we ons beleid aanpassen; in een nieuw jasje steken.
En rekening houden met jongeren en allochtone vrouwen.’
Ans Koolen secretaris van de bondsgroep gepensioneerden en
uitkeringsgerechtigden vroeg er voor te waken de grote groep
arbeiders niet te vergeten.
Nieuwe HB-leden
De hoofdbestuurders Klaas van der Steen (Bondsgroep
Dienstverlening), Jos Rook en Cas Wilbers (Algemene HBzetels) waren aftredend en herkiesbaar. Zij werden met applaus
benoemd voor de komende vier jaar. Nieuw in het Hoofdbestuur
is Jos Joosten (46 jaar). Hij vertegenwoordigt de Bondsgroep
Industrie. Jos nam graag van de gelegenheid gebruik om zich
kort voor te stellen tijdens de Algemene Vergadering. Jos is
werkzaam bij DSM en volgde twee jaar geleden de kadertraining
van de vakbond. Hij is sinds 2001 lid van Vakbond ABW en was
voorzitter van de OR binnen zijn bedrijf. ‘Belangrijk is dat de
bond dicht bij de leden staat. Je wordt er bij wijze van spreken
persoonlijk begroet als je het kantoor binnenkomt. Ik hoop dat
ik er toe kan bijdragen dat Limburg beter op de kaart wordt
gezet,’ aldus de nieuwe hoofdbestuurder.

Het stembureau in actie.
Nieuwe medewerkers
Hoewel ze al een tijdje werkzaamheden verrichten voor de
Vakbond ABW, stelde de voorzitter drie nieuwe medewerkers
officieel aan de vergadering voor. Bea Dreesen, administratief
medewerker, is sinds juli 2007 in dienst, Roger van den Broek,
vakbondsbestuurder bedrijvenwerk, sinds 14 januari 2008 en
Will Kapell werkt vanaf 1 april 2008 als vakbondsbestuurder
bedrijvenwerk/juridische ledenservice bij de ABW.
Verslag secretaris
Het was een druk jaar voor de bestuurders van de Vakbond
ABW. Het uitstippelen van een nieuwe koers nam veel tijd in
beslag. In dat kader stelde Indra Kandhai dan ook hardop aan
de leden de vraag ‘Is er nog toekomst voor de vakbond?’ ‘Wat
zijn de uitdagingen voor de vakbond in een steeds veranderende
omgeving? Tientallen jaren geleden was de vakbond belangrijk
voor de emancipatie van de werknemers, nu wordt de vakbond
als ouderwets ervaren. De vakbondsleden van het eerste uur
kwamen uit het niets en deden hun vakbondswerk in hun vrije
tijd. Nu bepaalt iedereen zelf wat goed voor hem is, daar lijkt hij
niemand anders voor nodig te hebben. Minder werknemers dan
ooit zijn lid van een vakbond. Maar waar is die mondige eenling
als de aandeelhouders beslissen?’ Dan kun je alleen collectief
een vuist maken. Alleen door samen te werken kun je het tij
keren.’ Samen betekent misschien ook andere doelgroepen
zoeken. Daarbij wordt gedacht aan ‘jonge vrouwen met een


Verkiezingen geschillen- en kascontrolecommissie
Ook dit jaar vonden er verkiezingen plaats van deze vaste
commissies van de Vakbond ABW.
De leden van deze commissies hebben een zittingstermijn van
2 jaar.
Allereerst vond de verkiezing van de kascontrolecommissie
plaats. Voor deze verkiezingen moest schriftelijk gestemd
worden. Er waren 6 kandidaten en 5 zetels en de uitslag
leidde tot de volgende samenstelling van deze commissie: Sjef
Hoeppermans, Jack Nelissen, Jo Roijen, Fred Saaltink, Ser
Smeijsters en als plaatsvervangend lid Cas Jacek.
Vervolgens vond de verkiezing plaats van de geschillencommissie. Via handopsteken gaven alle afgevaardigden
van de AV aan dat ze akkoord gingen met de unanieme en
enkelvoudige voordracht van het hoofdbestuur en het bestuur
van de bondsgroepen van de volgende personen: Math Consten,
Wiel Smeets, Alda Peters en Gabriëlle Niellissen als plv. lid.
Actieprogramma’s Bondsgroepen
Daarna volgde de presentatie van de Actieprogramma’s van de
bondsgroepen.
Hoofdbestuurder Marie-Claire Nieskens sprak namens de
Bondsgroep Industrie en Dienstverlening de wens uit om tijdens
de volgende vergaderingen van de Bondsgroep meer leden te
mogen begroeten. Bovendien wordt gepoogd om meer structuur
aan te brengen in de vergaderingen waardoor het niveau stijgt.

‘Ook gaan we proberen interessante thema’s in te brengen en is
het goed te werken met een vaste agenda-indeling.’
Henri Simon verwoordde het actieplan van de Bondsgroep
Sociale Werkvoorziening waarbij de aandacht vooral uitging naar
de afnemende werkgelegenheid; een thema dat tijdens iedere
bondsgroepvergadering aan de orde komt. ‘Samen sterk op het
werk’ is ons motto. En dat werkt,’ aldus Henri Simon.
De inkomensontwikkeling is een belangrijk onderwerp
waaraan het hoofdbestuur volgens Ans Kolenburg (Bondsgroep
Gepensioneerden/Uitkeringsgerechtigden) aandacht aan zou
moeten besteden. ‘Denk aan de AWBZ, de heffingskorting,
aftrek buitengewone lasten. Hiervan zijn de lagere inkomens de
dupe. Hiertegen zou de ABW stelling moeten nemen,’.

1

Slot
Voorzitter Jack Hurxkens dankte alle aanwezigen voor hun
constructieve inbreng. Hij blikte terug op een Algemene
Vergadering die behoorlijk gevuld was met de gebruikelijke
statutaire onderwerpen als Financieel Beleid, het jaarverslag,
actieprogramma’s van de bondsgroepen en veel toespraken
met een hoog gehalte aan wetenschappelijke inhoud. Zo waren
er diverse wetenschappelijke visies over de toekomst van de
vakbeweging in de 21ste eeuw én hoe we als vakbond erin
staan en over denken en het korte en lange termijn Beleid van
de Vakbond ABW.
Hij nodigde alle aanwezigen uit voor de aansluitende borrel om
daar met elkaar het glas te heffen op een niet alleen druk, maar
vooral goed vakbondsjaar!

2

3

Van links naar rechts de nieuw gekozen HB-leden:
1. Klaas van der Sleen
2. Jos Joosten
3. Jos Rook
4. Cas Wilbers
5. Voorzitter Jack Hurxkens spreekt de AV toe

4

Onder: van links naar rechts de presentatie van de
Actieprogramma’s van de Bondsgroepen SW/BLG
Licom,Gepensioneerden/Uitkeringsgerechtigden en
Industrie & Dienstverleneing door
Henri Simon, Ans Kolenburg en Marie-Claire Nieskens.
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Voor u gelezen
Sociaal-actueel nieuws

Minimumloon per 1 juli 2008
De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2008 met 1,62 %, vergeleken met
1 januari 2008. De verhoging komt doordat het wettelijk minimumloon aangepast wordt aan de gemiddelde ontwikkeling van de
cao-lonen. Op 1 januari 2009 volgt een halfjaarlijkse aanpassing.
OVERZICHT VAN DE BRUTO EN NETTO BEDRAGEN
MINIMUM(JEUGD)LOON PER 1 JANUARI 2008
% van het
min.loon
		
23 jaar e.o. 100%

Per		
maand		
bruto
netto

Per		
week		
bruto
netto

Per
dag
bruto		

€ 1.356,60

€ 1.160,00

€ 313,05

€ 268,00

€ 62,61	

22 jaar

85,0 % € 1.153,10

€ 1001,00

€ 266,10

€ 231,00

€ 53,22

21 jaar

72,5%

€ 983,55

€ 868,00

€ 226,95

€ 200,00

€ 45,39

20 jaar

61,5%

€ 834,30

€ 751,00

€ 192,55

€ 173,00

€ 38,51

19 jaar

52,5 %

€ 712,20

€655,00

€ 164,35

€151,00

€ 32,87

18 jaar

45,5 %

€ 617,25

€ 580,00

€ 142,45

€ 134,00

€ 28,49

17 jaar

39,5 %

€ 535,85

€ 528,00

€ 123,65

€ 122,00

€ 24,73

16 jaar

34,5 %

€ 468,05

€ 468,00

€ 108,00

€ 108,00

€ 21,60

€ 407,00

€ 407,00

€ 93,90

€ 94,00

€ 18,78

15 jaar
30 %
Bron: min SZW

SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2008
Ook de uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1
juli 2008 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn
gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Ook de kinderbijslag gaat omhoog. De
aanpassingen zijn nodig omdat ook de lonen en de prijzen de afgelopen tijd zijn
gestegen.
AOW’ers zien hun netto uitkering bijvoorbeeld met tussen de € 8,- en € 15,- per
maand stijgen. Hoe hoog het bedrag is, hangt af van de persoonlijke situatie. De
netto-uitkering van een alleenstaande AOW’er gaat bijvoorbeeld met ruim € 11,- euro
omhoog naar € 925,33 euro per maand. Echtparen waarvan beide partners 65 jaar
of ouder zijn, krijgen in totaal netto € 16,- per maand erbij. Hun gezamenlijke nettouitkering komt dan uit op € 1266,74 per maand. Dat is exclusief vakantietoeslag en
de tegemoetkoming AOW. Deze tegemoetkoming wordt aan alle AOW-ers uitbetaald
en het bruto bedrag bedraagt in 2008 € 14,86 per maand.
Ook mensen met WW, WIA en WAO gaan er over het algemeen op vooruit. De
uitkeringen worden verhoogd met 1,62%. De absolute stijging is lastiger aan te geven
omdat die nog meer dan bij de AOW afhangt van persoonlijke omstandigheden. Zo
is bijvoorbeeld ook van belang hoe hoog hun inkomen was voordat zij een uitkering
kregen. Voor de berekening van de uitkering geldt bovendien een maximum
inkomen; verdient men meer dan telt het deel boven dat maximum niet mee bij het
bepalen van de uitkering. Dit zogeheten maximumdagloon wordt per 1 juli 2008
vastgesteld op € 179,90 bruto per dag.
Bron: min SZW


BIJSTANDSUITKERINGEN, IOAW,
IOAZ EN WWIK PER 1 JULI 2008
Ook de bijstandsuitkeringen gaan per 1
juli 2008 omhoog. Ook de uitkeringen
voor oudere werkloze werknemers
(IOAW), oudere voormalige zelfstandigen (IOAZ) en kunstenaars
(WWIK) stijgen. Deze verhogingen
hebben te maken met de stijging van
het wettelijk minimumloon (WML).
Daardoor verandert ook het netto
minimumloon.
Bij het aanpassen van de bijstandsuitkeringen telt de verhoging van
het netto minimumloon. Dat netto
minimumloon wordt ook gebruikt om de
bruto uitkeringen voor de IOAW, IOAZ
en WWIK vast te stellen. Per 1 juli 2008
is het netto minimumloon, inclusief
vakantiegeld € 1273,37 per maand.
De bijstandsuitkering voor gehuwden
en ongehuwd samenwonenden is
daaraan gelijk. Vergeleken met nu gaat
de uitkering voor hen met € 13,09
omhoog.
Bron: min SZW
Informatie
Wilt u een volledig overzicht van
de sociale verzekeringen én de
Bijstandsuitkeringen IOAW en IOAZ per
1 juli 2008, dan kunt u die terugvinden
op onze websitewww.vakbondabw.nl en
dan bij de rubriek ‘Laatste Nieuws’.

CAO-nieuws
MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN
De vakbonden en de Centrale Bond van Meubelfabrikanten
hebben op 24 juni jl. een principeakkoord bereikt
voor de 22.000 werknemers in de Meubelindustrie en
Meubileringsbedrijven.
De belangrijkste afspraken zijn:
-		Een looptijd van 2 jaar en wel van 1 juli 2008 tot en met 30
		juni 2010.
-		Een structurele loonsverhoging van in totaal 7 %:
		 -		1,15% op 1 oktober 2008
		 -		1% op 1 januari 2009
		 -		1,35% op 1 juni 2009
		 -		1,15% op 1 oktober 2009
		 -		1% op 1 januari 2010
		 -		1,35% op 1 juni 2010
-		Een verhoging van de kilometervergoeding voor werken op
		karwei.
-		Wie in opdracht van het bedrijf met eigen auto op karwei 		
		gaat, krijgt als kilometervergoeding niet de huidige 28 cent
		maar dit jaar 31 cent en volgend jaar 32 cent.
-		Bij detachering op een ander bedrijf wordt voor het 		
		meerdere woon-werkverkeer het fiscaal toegestane bedrag 		
		uitbetaald; dat is op dit moment 19 cent per kilometer.
-		Werknemers kunnen van het totaal aantal vakantiedagen 		
		4 dagen zelf inplannen.
-		Net als nu mag de werkgever 80 uur laten werken in 		
		‘werkweken met tijdelijk afwijkende arbeidsduur’, maar 		
		die mogen voortaan gespreid worden over 52 weken 		
		in plaats van de huidige 20 weken. Plusuren worden 		
		steeds na 1 jaar na invoering afgerekend; minuren mogen 		
		voortschrijdend worden aangehouden.
-		De ‘normale werkdag’ wordt met één uur verlengd, van 7
		uur ‘s morgens naar 6 uur ‘s morgens; de sluitingstijd
		blijft 18 uur. Werkgevers wilden dit ‘dagvenster’
		aanvankelijk oprekken van 5 uur ‘s morgens tot 9 uur ‘s
		avonds.
-		Het aantal reservedagen wordt verhoogd; dat zijn adv		dagen die niet verkocht werden en waarop de werkgever
mag vragen toch te werken, met 100% extra loon: bij een
		40-urige werkweek zijn van de 19 adv-dagen er 8
		reservedag (was 5); bij 38,75-urige werkweek zijn van de
		12 adv-dagen er 6 reservedag (was 4); bij 37,5-urige
		werkweek zijn van de 5 adv-dagen er 4 reservedag (was 3).
		Het restant aan adv-dagen kan de werknemer op vrijwillige
		basis verkopen tegen het normaal geldende loon.

afspraken:
-		Een looptijd van 2 jaar van 1 april 2008 tot 1 april 2010.
-		Een structurele loonsverhoging van 3,25 % per 1 juli 2008
		en een verhoging van 3,5 % per 1 juni 2009.
- 		Maaltijdvergoeding
		Per 1 januari 2009 wordt de maaltijdvergoeding verhoogd 		
		naar € 5,30.
- 		Jeugdlonen:
		In het najaarsoverleg zal er hierover gesproken worden. Nu
		is geregeld dat:
		 -		per 1 januari 2009 wordt er een functiejaar voor 18
				jaar toegevoegd voor de jongeren in het loongebouw
				vallend onder B,C en D.
		 -		per 1 januari 2010 wordt er een tweede functiejaar 		
				voor 19 jaar toegevoegd voor de jongeren in het 		
				loongebouw vallend onder B,C en D.
-		Werktijden/arbeidsduur en ADV
-		Zaterdagen:
			Medewerkers die vóór 01-06-2008 in dienst zijn 		
			gekomen behouden hun oude rechten, terwijl voor 		
			nieuwe medewerkers vanaf 1 juni 2008 de afspraken
			vervallen over het aantal zaterdagen dat gewerkt moet 		
			worden. Let wel dit geldt alleen voor winkelpersoneel.
-		ADV:
			Alle werknemers krijgen de mogelijkheid om op
			vrijwillige basis de ADV om te zetten in loon. 			
			Werknemers krijgen hiermee een mogelijkheid om
			(mits in gezamenlijk overleg en na akkoordbevinding
			van de individuele werkgever en werknemer) hun 		
			inkomen omhoog te brengen. De waarde
			van de ADV is dan 8,1 % die dan bij het uurloon wordt 		
			opgeteld. Zie ook artikel 7.7. van de CAO.
			Deze bepaling is nu voor alle medewerkers i.p.v. alleen
			de hulpkrachten.
-		Vervolgafspraken
		Vakbond en werkgevers zijn tevens overeen gekomen dat in
		het najaar een overleg plaatsvindt over zeggenschap, 		
		werktijden, uitbreiding van de contracturen en meldingen 		
		over naleving van de cao.
ANWB
De bonden hebben onlangs een een principeakkoord bereikt
over een nieuwe cao bij de ANWB. De cao kent een looptijd
van twee jaar, van 1 april 2008 t/m 31 maart 2010. Met
ingang van 1 april 2008 worden de salarissen verhoogd met
3,25%. Per 1 april 2009 worden de salarissen verhoogd met
3,30%.

SUPERMARKTEN
Er is een princiepakkoord bereikt voor de ruim 200.000
werknemers in de supermarktbranche. De belangrijkste


Vraag het aan

Jack
Wie wordt als eerste ontslagen bij
bedrijfseconomisch ontslag?
Is er sprake van bedrijfseconomische
redenen, dan kunnen in uw bedrijf meer
mensen tegelijkertijd worden ontslagen.
Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij een
reorganisatie, als het bedrijf waar u werkt
sluit of verhuist of als het bedrijf een
deel van zijn taken afstoot. De volgorde
van het ontslag wordt bepaald door het
afspiegelingsbeginsel.
Wat betekent de term afspiegelingsbeginsel?
Als er sprake is van afspiegelingsbeginsel,
dan worden werknemers voor uitwisselbare, vergelijkbare en gelijkwaardige
functies in de volgende leeftijdsgroepen
ingedeeld:
- 15-25 jarigen;
- 25-35 jarigen;
- 35-45 jarigen;
- 45-55 jarigen;
- 55 jaar en ouder.
Werknemers die binnen een leeftijdscategorie als laatste zijn aangenomen,
worden als eerste ontslagen.

In de rubriek ‘Vraag het
aan Jack’ bespreekt voorzitter Jack Hurxkens een
vraag van de leden die hij
tijdens zijn spreekuur
tegenkomt.

En waaraan moet ik denken bij de term
uitwisselbare functie?
Een uitwisselbare functie is een functie
die qua aard, inhoud, niveau, beloning
en omstandigheden over en weer
vergelijkbaar en gelijkwaardig is. Waar
vaak een probleem ontstaat is dat men
dan naar de persoon gaat kijken die de
functie vervult in plaats van naar de
functie zelf. Het uiteindelijke doel is
om de ontslagen dusdanig te verdelen,
dat per categorie uitwisselbare functies
de leeftijdsopbouw voor en na de
ontslagprocedure, verhoudingsgewijs zo
veel mogelijk gelijk zijn.
Maar kan er niet afgeweken worden van het
hanteren van het afspiegelingsbeginsel?
Het afspiegelingsbeginsel hoeft niet
gebruikt te worden:
- Wanneer de bedrijfsactiviteiten worden
beëindigd en u onmisbaar bent voor de
organisatie;
- Als uw positie op de arbeidsmarkt
slechter is dan die van uw collega’s;
- Als het voor u moeilijker is werk te
vinden dan voor uw collega’s;
- Als u niet kunt worden vervangen,
bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke
kwaliteiten van belang zijn voor een

Weet u eigenlijk wel wie de Vakbond ABW is?
Weet u wel wat de Vakbond ABW doet?
Weet u voor wie de Vakbond ABW is?
Weet u waarom juist de Vakbond ABW die
bond is waar u op zoek naar bent?

opdrachtgever.
Ook zijn er bijzondere regels voor
schoonmakers of uitzendkrachten.
Als u bijvoorbeeld als schoonmaker
werkt, werkt u vaak in ploegendienst bij
verschillende (inleen) bedrijven. Ook als
uitzendkracht kunt u niet automatisch
de plek innemen van elke andere
uitzendkracht. Daarom gelden er in deze
gevallen bijzondere afspiegelingsregels
als het gaat om de bepaling van de
ontslagvolgorde. Wilt u meer hierover
weten, dan kunt u contact met ons
opnemen.
In de volgende editie van Vizier bespreek
ik de volgende vraag:
Mag ik worden ontslagen als ik ziek of
arbeidsongeschikt ben?
Heeft u ook een vraag aan Jack, mail
die naar balie@vakbondabw.nl

WEGWIJZER
VAKBOND ABW

“de vakbond voor iedereen!”

Al deze vragen worden beantwoord in de brochure ‘Wegwijzer Vakbond ABW’, de vakbond voor
iedereen. Deze brochure met aanmeldingsformulier kunt u telefonisch aanvragen, tel. 045-5719955.
U vindt natuurlijk ook alle informatie over wie we zijn en wat we doen op onze website.
10

In deze rubriek doen de vakbondsbestuurders verslag
van de bedrijven die ze de afgelopen periode bezocht
hebben.

Dalli Dicom
Inmiddels heeft een ledenvergadering plaatsgevonden en
hebben de leden unaniem het principeakkoord aanvaard en is
er dus een nieuwe CAO tot stand gekomen.
DSM
Zoals wij al in de vorige Vizier bericht hebben, hebben op 18 en
19 juni jl. de vervolg CAO-onderhandelingen plaatsgevonden.
Op 19 juni zijn de CAO- onderhandelingen door DSM geschorst.
De gezamenlijke vakbonden stellen namelijk een loonsverhoging
van 3,5 % (Vakbond ABW 4 % en De Unie 4 %). DSM blijft
steken op 3 %. Voorts wil DSM het Werkbegeleidingsplan en de
EVT-regeling alleen van toepassing verklaren voor de duur van
de CAO en de vakbonden stellen voor deze te handhaven voor
3 c.q. 5 jaar.
Er hebben inmiddels twee poortacties plaatsgevonden en is er
gecorrespondeerd met de directie, maar dit heeft tot op heden
nog niet tot het gewenste resultaat mogen leiden.
Er is ook nog geen vervolgafspraak gemaakt met betrekking tot
voortzetting van het CAO-overleg.
Bij het gereed maken van de kopij vernamen we dat DSM
nog nooit eerder in haar geschiedenis zo’n grote winst heeft
gemaakt. Als vakbond gaan we er van uit dat deze winst zijn
nawerking zal hebben bij de totstandkoming van de komende
DSM CAO
GBC
Inmiddels is er een CAO tot stand gekomen tussen werkgever en
vakbonden, die ook door de leden is geaccepteerd. De looptijd van
de CAO is 14 maanden en er is een loonsverhoging van 3,3%.
Voorts wordt de pensioenregeling aangepast. De belangrijkste
wijziging daarin is de verlaging van de franchise naar € 12.209.
De wijziging van de pensioenregeling zal kostenneutraal
plaatsvinden.

ek
Roger vd Bro

Celanese
Zoals we reeds in onze vorige Vizier gemeld hebben heeft
er inmiddels een gesprek met de directie plaatsgevonden.
De directie wil in ons voorstel met betrekking tot de
verhoging van de reiskosten voor het woon–werkverkeer van
€ 0,12 naar € 0,19 op geen enkele wijze tegemoetkomen.
Dit is schriftelijk voorgelegd aan alle leden van de vakbonden en
uiteindelijk is er met een krappe meerderheid toch nog een CAO
tot stand gekomen.

Will Kapell

Op bezoek bij...
Invista
In het periodiek overleg heeft de
directie toegelicht dat de plant in
Kerkrade op dit moment een stevige positie inneemt binnen de
Invista groep. Verschillende signalen wijzen in die richting. Dit
geeft vertrouwen voor de toekomst.
Laura Metaal
Onlangs is er tussen de directie en de vakbonden een
principeakkoord bereikt over de invoering van een vier
ploegentoeslag in de vestiging van Maastricht.
Dit akkoord is ter stemming aan de leden voorgelegd werkzaam
bij Laura Metaal Maastricht, maar tot op heden zijn er weinig
reacties binnengekomen. Bij het gereed maken van de kopij
van Vizier hebben we de leden werkzaam bij Laura Metaal
Maastricht nogmaals aangeschreven en gevraagd om hun stem
te laten horen. Wordt vervolgd!
Licom
De onderhandelingen voor een nieuwe CAO voor niet SWmedewerkers zullen op korte termijn van start gaan. Duidelijk
is inmiddels dat de directie van Licom blijft bij haar standpunt
dat het loongebouw marktconform is en dus geen aanpassing
vereist is.
Maecon
De leden zijn akkoord gegaan met het onderhandelingsresultaat
en inmiddels is de CAO door de betrokken partijen ondertekend.
Op korte termijn start het overleg voor toepassing van de SW
CAO binnen EAM Werk.
The Phone House
The Phone House heeft een webwinkelbedrijf, gevestigd in
Nuth, overgenomen. Zij hebben ons wel op de hoogte gebracht
van deze fusie/overname, maar wij zijn er niet echt actief bij
betrokken geweest. Wellicht gaan wij een klacht bij de SER
hierover indienen.
Profcore
In juni hebben wij overleg gehad met de werkgever over de
overgang naar een pensioenregeling voor de medewerkers.
Met de werkgever is afgesproken dat namens de werkgever
één onafhankelijke pensioendeskundige deze overgang zal
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onderzoeken én beoordelen. Namens de vakbonden zal er ook
één onafhankelijk pensioendeskundige dit doen.
In de loop van augustus zal hierover meer bekend zijn.
Rolduc, Conferentieoord Rolduc
In juli heeft er inmiddels weer een bijeenkomst plaatsgevonden.
Rolduc wil als geste 1 % loonsverhoging geven. Het bedrijf is
namelijk zeer verliesgevend.
De vakbonden hebben aangegeven dat dit veel te weinig is,
gezien het feit dat op landelijk niveau de loonsverhoging
gemiddeld 3 tot 3,5 % bedraagt.
In het najaar zal de directie bekijken of er minder verlies
gedraaid wordt. Mocht dit het geval zijn, dan zal er een hogere
verhoging worden gegeven.
Daarnaast zal Rolduc onderzoeken hoe de arbeidsvoorwaarden
van Rolduc zijn in verhouding tot de markt (benchmarking).
Wordt vervolgd!
RPC
Bij RPC is het principeakkoord betreffende een nieuwe CAO
inmiddels geaccepteerd en is er dus een nieuwe CAO tot stand
gekomen.
SABIC
Einde juni heeft de laatste CAO-onderhandeling
plaatsgevonden. SABIC heeft toen voorgesteld om de CAOonderhandelingen op te schorten en een time out in te
lassen.
SABIC wil perse Flex Pack invoeren. Tevens willen zij niet
tegemoetkomen aan de eisen van de vakbonden met betrekking
tot verlenging EVT, voortzetting Werkbegeleidingsplan en de
verhoging reiskostenvergoeding woon- werkverkeer.
Het CAO-overleg wordt voortgezet op 27 augustus a.s.
Wordt vervolgd!
Vixia
Er is een nieuwe OR geïnstalleerd. Hierin hebben twee ABWleden zitting (zie elders in deze Vizier). In een ledenbijeenkomst zijn de OR-leden gepresenteerd en is dhr. Herman
Tummers bedankt voor zijn inbreng in de vorige OR.
Dhr. Tummers heeft te kennen geven actief te willen blijven
voor de Vakbond ABW, waarvoor we hem zeer erkentelijk
zijn.
WML
De eerder door de directie aangekondigde reorganisatie
met als doel het stroomlijnen van processen blijkt een
gigantische impact te hebben. Naar verwachting zullen 75
(16%) formatieplaatsen komen te vervallen. Dit aantal is
zowel bij de OR als bij de betrokken bonden slecht gevallen.
Er wordt getracht een Sociaal Plan af te spreken, waarbij de
eis van de bonden is dat er geen gedwongen ontslagen zullen
plaatsvinden. De directie is vooralsnog niet van plan hierin
tegemoet te komen.
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Aftrekmogelijkheden
ziektekosten worden
in 2009 veel minder!
Vele uitgaven die te maken hebben met de
ziektekosten en andere buitengewone uitgaven
zullen na het jaar 2008 niet meer aftrekbaar
zijn van de belasting.
Welke posten het precies betreft is nog niet
helemaal duidelijk.
Wat echter wel al bekend is, is dat de aanschaf van een bril vanaf 2009 NIET meer
AFTREKBAAR is.
Dus in het geval u brildragend (of lenzendragend) bent en voornemens bent om op korte
termijn een nieuwe bril te kopen en dat er uit
voorgaande jaren blijkt dat u in aanmerking
komt voor de aftrek ziektekosten en/of andere
buitengewone uitgaven, dan is het wellicht aan
te bevelen om die bril of lenzen nog in 2008 aan
te schaffen.

Peilers van onze organisatie
Jubilarissenhuldiging 2008

Er zijn vakbonden in Nederland die amper de moeite
nemen om een speldje op te sturen als één van de leden
jubileert. Zo niet de Vakbond ABW. Onze vakbond heeft de
goede traditie om jaarlijks alle jubilarissen die daarvoor
in aanmerking willen komen, tijdens een feestelijke
avond in het zonnetje te zetten. Woensdag 24 juni jl.,
midden in het gedruis van het Europees Kampioenschap
voetbal, vond dit jaar de huldiging plaats in Auberge De
Rousch in Heerlen.
De Vakbond ABW telt dit jaar precies 111 jubilarissen, twee
diamanten, twaalf gouden, vijftien robijnen en 82 zilveren.
Voorzitter Jack Hurxkens zei in zijn welkomstwoord dat
hij bijzonder trots is op de jubilarissen. ‘Jullie zijn de peilers
van onze organisatie, jullie vormen het fundament. Zonder
jullie hadden we hier nu niet gestaan, zonder jullie kunnen
we de leden niet bieden wat we ze nu te bieden hebben’.
Voorzitter Hurxkens memoreerde dat de ABW inmiddels 64
jaar bestaat en zesduizend leden heeft. Dat er een individuele
belangenbehartiging bestaat waar je ‘U’ tegen zegt en die zelfs
verder gaat dan een rechtsbijstandsverzekering. De ABW kent
een collectieve belangenbehartiging waarbinnen bij maar liefst
17 bedrijven een CAO wordt afgesloten. De ABW is in de hele
Limburgse regio betrokken bij bijna elke reorganisatie, fusie of
overname. ‘Dus ook op dit vlak, een vakbond ten top’, aldus
Hurxkens.

het lachen als één van ‘die gekken’ (zoals een van de aanwezige
dames het trio noemde) weer eens iets komisch ten beste gaf.
Al met al zorgde dat alles voor opperbeste stemming. En zo
hoort dat natuurlijk ook op een feestavond.
Tussen de optredens door vonden de huldigingen plaats. De
enige aanwezige diamanten jubilaris, de heer Jacob Bogaart,
kreeg naast het diamanten speldje ook nog een prachtige
Noorse leisteen klok. De leden die de halve eeuw volmaakten
ontvingen het gouden speldje en een horloge. De robijnen
jubilarissen (40 jaar) kregen een robijnen speldje en een fraaie
wijnschenkset en de zilveren jubilarissen een zilverenspeldje
en een parkerpen.
Hub Wolfs vertelde van elke jubilaris enkele wetenswaardigheden.
In de pauze werden alle jubilarissen per groep op de foto gezet
op de mooie binnenplaats van De Rousch. Bij het naar huis gaan
stond voor de partners van alle jubilarissen nog een mooie bos
bloemen te wachten, om nog eens de dank voor de getrouwheid
aan de vakbond te onderstrepen.
Op deze en de volgende pagina’s kunt u via een fotoreportage een impressie krijgen van de jubilarishuldiging
2008.

Behalve de voorzitter was ook secretaris/penningmeester
Indra Kandhai aanwezig, evenals Hub Wolfs, Jo Roijen en
Nicole Ermers van de Werkgroep Jubilarissenhuldiging. Ans
Kolenburg, Bernhard Kruizinga en Zef Ritzen ondersteunden
de avond. Van het hoofdbestuur waren Jos Joosten, John
Oostdijk, Jos Rook en Wiel Wittenbernds aanwezig. Van het
bondskantoor waren de vakbondsbestuurders Roger van den
Broek en Will Kapell er en van het secretariaat Karin Jelsma,
Nicole Ermers en Bea Dresen. Van Bronneberg Advocaten
woonden Gabriële Niellissen en Rob Breuls de avond bij. Samen
met alle vertegenwoordigers en gasten waren er zo’n honderd
aanwezigen op deze huldigingsavond.
Bij een feestavond hoort natuurlijk een goede verzorging van
de innerlijke mens. Het personeel van De Rousch zorgde dat
het nergens aan ontbrak. En er zijn natuurlijk ook optredens
op zo’n avond. Zanger Jan Ridderbeekx bracht ‘Stimmung’ in
de zaal met zijn bekende Limburgse liedjes, zoals ’t Kapelke,
Echte Vrung en ’t Veldboeket. En al zingend over zijn kleinzoon
(ja, Jan is al opa) liet hij menige jubilaris aan de kleinkinderen
denken. Trio Ôngeplök maakte het helemaal bont met
carnavaleske sketches en liedjes. De zaal lag af en toe plat van

Ontvangst van de jubilarissen
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Jubilarissen aan het woord
Pierre Gärtener (59 jaar) uit Eygelshoven
(25 jaar lid)
‘Eerst was ik lid van de Katholieke Mijnwerkersbond, maar
na een akkefietje op het werk werd ik door
een collega attent gemaakt op het bestaan
van de ABW. Daar ben ik toen bij gegaan. Ik
werkte op de Julia in Eygelshoven. In 1986
is het bedrijfsonderdeel waarbij ik werkte
overgenomen door Kon. Machinefabriek Stork
in Hengelo. Ik ben toen in de ondernemingsraad
van het bedrijf gekomen totdat het in 2003
onder de naam GDO zelfstandig werd. Ik
heb dus veel met de bond en het bondswerk
te maken gehad. Ik werk in feite al 43 jaar bij
hetzelfde bedrijf. We ontwikkelen er nieuwe
machines. En het werk wordt gedaan in de
laatste gebouwen van de mijn Julia die in
Eygelshoven nog overeind staan.

Anny Wiertz-Kostrzewa (71) uit Kerkrade
(40 jaar lid)
‘Toen mijn man in de overbrugging kwam na de mijnsluiting
– hij werkte op de Domaniale – kregen wij geen uitkering.
Op een of andere manier was dat niet goed geregeld. De
Katholieke Mijnwerkersbond waar mijn man
toen lid van was, kon ons niet helpen. Toen
ben ik naar het kantoor van de ABW aan
de Ververstraat (Hesselleplein) in Heerlen
gegaan en heb gezegd: ‘Als jullie me helpen
dat ik een voorschot krijg, zorg ik voor nieuwe
leden’. Via de ABW is het toen geregeld en ik
ben naar Berenbosch gegaan waar mijn man
en zijn collega’s werden omgeschoold en heb
daar reclame gemaakt voor onze bond. Ik laat
nog elk jaar bij de ABW mijn belastingpapieren
invullen.’ Anny Wiertz is al weer 23 jaar
weduwe. Ze is actief als ziekenbezoekster
in de parochie waar ze woont en ze was tot
voor kort voorzitter van het seniorencomplex
Norbertushof. In die tijd is er een mooie recreatieruimte bij
het complex gerealiseerd.
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Jubilarissen aan het woord
Zef Verjans (74) uit Sittard
(50 jaar lid)
‘Ík ben lid geworden van de Vakbond ABW omdat mijn
schoonvader, Hendrik Palmen, lid was van
het bestuur. Hij haalde de contributie op in
deze regio. Toen ik met zijn dochter wilde
trouwen, kwam ook het lidmaatschap van
de vakbond om de hoek kijken. Je kunt het
niet maken bij een andere bond te gaan, als
je schoonvader actief is in het bestuur van
de ABW. Dus werd ik lid. Ik ben nooit bij
een andere bond gegaan, waarom zou ik? Ik
heb negen jaar in de mijn Maurits gewerkt
en daarna bovengronds bij het SBB, Locu
de Bouwkundige Dienst. Ik heb de bond
goddank nooit nodig gehad. Alles is goed
gegaan; ik heb nooit echte conflicten op het
werk gehad. Ik vind het prachtig dat we zo
gehuldigd worden. Ik ken hier weinig mensen, maar ik vind
het toch heel leuk.’

Jacob Bogaart (91) uit Schaesberg
(60 jaar lid)
‘Ik heb op de ON II gewerkt, als schiethouwer en naderhand
ook nog in het dynamietmagazijn. Ik ben na mijn militaire
dienst – dat was toen WO II uitbrak en vervolgens ben ik ook
nog in Engeland geweest - op de mijn terechtgekomen hoewel
ik voor schilder had geleerd op de ambachtschool. Ik vind dat
je lid moet zijn van een vakbond. Als je ervan profiteert dat
ze loonsverhogingen eruit slepen, dan moet je ook zo fair zijn
en lid worden van zo’n organisatie. Zo heb ik de bond nodig
gehad voor het verkrijgen van de eenmalige vergoeding
voor de silicose slachtoffers. De bond heeft dit toen voor me
geregeld. Ook laat ik elk jaar de belastingpapieren invullen.
Mijn vader kwam ooit uit Zeeuws-Vlaanderen via Duitsland
hier naartoe. Hij heeft ook op de mijn gewerkt. Ik ben in
Schaesberg (Leenhof) geboren en heb er altijd gewoond, in
de huizen die vroeger ook van de mijn waren.’
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Overzicht van de feestzaal.

Voorzitter Jack Hurxkens heet de aanwezigen van harte
welkom en houdt een huldigingstoespraak.

Voorzitter Jack Hurxkens speldt de zilveren, robijnen,
gouden en diamanten bondsinsignes op.

Hub Wolfs roept alle jubilarissen naar voren.

Trio Ôngeplök.
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Jan Ridderbeekx zorgde voor de muzikale omlijsting.

Wij feliciteren
Op 9 augustus jl. vierden de heer en
mevrouw Kruizinga uit Heerlen
hun diamanten bruiloft.
Vanaf deze plaats onze
hartelijke gelukwensen!
Een nog lange en goede
toekomst samen wordt
jullie toegewenst
door de Vakbond
ABW! Proficiat!

Jubilarissen
25-jarige jubilarissen augustus 2008
H.J. Offermans uit Kerkrade
P.J. Ypey uit Munstergeleen
J.J.P. Wijshof uit Merkelbeek
N.M. Cruts uit Heerlen
J.W.J. Vleugels uit Simpelveld
40-jarige jubilaris augustus 2008
M. op de Kamp uit Geleen
25-jarige jubilarissen september 2008
M. Woltgens uit Mheer

J.A.M. Curvers uit Klimmen
40-jarige jubilaris september 2008
A.F.T. Wiertz-Kostrzewa uit Kerkrade
60-jarige jubilaris september 2008
A.J. Wijnants-Vangeninden uit Landgraaf
Namens het Hoofdbestuur wensen wij al
onze jubilarissen van harte proficiat!

Overleden
Op 22 april 2008 overleed in
de leeftijd van 71 jaar ons bondslid
de heer C. Leeuwestijn uit Geleen
Op 26 april 2008 overleed in
de leeftijd van 92 jaar ons bondslid
mevrouw J. Deumens-Bernards uit
Brunssum
Op 20 mei overleed in
de leeftijd van 81 jaar ons bondslid
de heer J. Schwartz uit Mechelen

Op 15 juni 2008 overleed in
de leeftijd van 57 jaar ons bondslid
mevrouw E. Janszen-Nagy uit Landgraaf
Op 16 juni 2008 overleed in
de leeftijd van 78 jaar ons bondslid
de heer J.R. Hoogtanders uit Echt
Op 26 juni 2008 overleed in
de leeftijd van 92 jaar ons bondslid
de heer P. van de Eijnden uit Heerlen
Op 2 juli 2008 overleed in
de leeftijd van 84 jaar ons bondslid
de heer W.J. Sturmans uit Heerlen
Op 1 augustus overleed in
de leeftijd van 82 jaar ons bondslid
mevrouw M. Raven-Madij uit Heerlen
Op 1 augustus overleed in
de leeftijd van 58 jaar ons bondslid
de heer A.M.J. Roumans uit Beek
Wij bedanken de overleden vrienden
voor hun trouw aan onze organisatie
en wensen hun familie veel sterkte toe!

Op 12 juni 2008 overleed in
de leeftijd van 86 jaar ons bondslid
de heer J. Meyers uit Landgraaf

Werkzaamheden Valkenburgerweg gestart
Beste leden,
Graag vragen we jullie aandacht voor het volgende.
Onlangs is de gemeente Heerlen gestart met een grote reconstructie van de Valkenburgerweg. Het betreft het gedeelte
Valkenburgerweg tussen Douvenrade en de John F. Kennedylaan. Kortom het gedeelte waar het bondskantoor ligt.
Deze reconstructie is nodig vanwege de aanleg van nieuwe rioleringen en de herinrichting van de openbare
ruimte en zal in 4 fasen geschieden, te beginnen in augustus a.s., direct na
de bouwvakvakantie, en eindigend in april 2009.
Het verkeer zal via borden omgeleid worden en de gemeente
zegt dat ze er alles aan zal doen om de bereikbaarheid van ons
kantoor zo goed mogelijk te houden.
Maar een ding staat vast: overlast door de werkzaamheden zal
onvermijdelijk zijn.
We hopen op uw begrip en bij eventuele veranderingen in de
planning houden we u op de hoogte.
Jack Hurxkens,
voorzitter.
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Regel uw pakket schadeverzekeringen
makkelijk én voordelig online via
Vakbond ABW !
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Benefietconcert Bela Vivi
Nick & Simon
Met medewerking van
Monique Smit
SPECIAAL INGEKOCHT VOOR DE ABW–LEDEN!
Op vrijdag 21 november is het eindelijk zo ver!
		
Dan vindt er om 20.30 uur in 		
		
de Hanenhof aan de Groenstraat 44
			
te Geleen het mini Benefiet
			
Concert Bela Vivi plaats van
			
Nick & Simon en Monique
Smit; het zusje van Jan Smit.
		
Dit mini Benefiet Concert vindt
plaats voor alle brandwonden slachtoffers in
Nederland.
De zaal is open vanaf 19.30 uur.

Colofon
Redaktie:

Speciaal voor onze leden heeft jullie vakbond kaarten
ingekocht. Deze kaarten kosten € 17,50 per persoon.
Wil je naar dit concert toegaan, bel met het bondskantoor (045 – 571 99 55). OP=OP!

R. van den Broek, F. Bronneberg,
M. Flipse, W. Kapell, A. Keydener en W. Smeets
Hoofdredaktie:
I. Kandhai
Eindredaktie:
J. Hurxkens en I. Kandhai.
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Valkenburgerweg 75,
6419 AP Heerlen,
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Email: balie@vakbondabw.nl,
Internet: www.vakbondabw.nl.
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foto’s: L. Huppertz.
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Contributie

23 jaar en ouder				
€ 11,21 en 22 jaar 				
€ 9,50
t/m 20 jaar 				
€ 7,Parttimers (20 uur per week of minder)
€ 7,Gezinscontributie (voor 2 personen)		
€ 16,(voor ieder volgend inwonend gezinslid)
€ 5,75
Gepensioneerden (65 plus)			
€ 7,Gezinscontributie voor twee 65-plussers
€ 11,Vrijwillige klasse
Uiteraard staat het ieder lid vrij om méér contributie te betalen.
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