JAARVERSLAG 2020
V.O.G.D.

Beste leden,
Toen ik in het voorjaar 2020 het jaarverslag van 2019 schreef had ik geen enkel vermoeden in welke mate
het Corona virus roet in het eten zou gooien ten opzichte van alle geplande evenementen die wij op ons
lijstje hadden staan. 2020 zou geen feest van de herkenning meer zijn maar een feest van de verrassing.
Die verrassing werd een teleurstelling, maar we zijn niet bij de pakken neer gaan zitten en hebben alle
kansen opgepakt die we voorbij zagen komen.
We hebben negen bestuursvergaderingen gehouden en ik neem je mee door het jaar.
In de vergadering van januari hebben we kennis gemaakt met Annemiek Stel, werkzaam bij Praxis.
Zij wil graag het bestuur versterken. Ze draait mee als kandidaat bestuurslid en zal tijdens de komende
ALV voorgedragen worden. We plannen de data voor de evenementen waarbij het tweedaagse V.O.G.D.
medezeggenschaps-event veel aandacht krijgt.
In februari geven we extra aandacht aan potentiële nieuwe leden, maar helaas wil het nog niet erg vlotten
met name veroorzaakt door de corona omdat we nergens terecht kunnen.
Wel heeft de website een nieuw jasje gekregen, met dank aan Maurice.
Op de themadag van 7 oktober willen we een carrousel gaan inrichten waar de diverse onderwerpen
(modernisering van de WOR, vitaliteit, professionalisering van de medezeggenschap, een leven lang leren,
ouderenbeleid/generatiepack, wetswijzigingen eind 2020-2021 en ambtelijke ondersteuning) door onze
sponsoren worden behandeld.
Dan slaat het virus toe en we besluiten een belronde te doen met onze leden die over het algemeen
content zijn met de getoonde belangstelling. Bij de een is het kommer en kwel, terwijl bij anderen de
omzet omhoog schiet en het een gekkenhuis is. We cancelen de ALV en het MZ-event. Jammer maar we
kunnen niet anders. We mailen alle jaarstukken naar de leden die verzocht worden te reageren op de
toegezonden stukken. Ook op de schriftelijke benoeming van Annemiek.
In mei vergadert het bestuur online. Annemiek gaat Facebook nieuw leven inblazen en LinkedIn
introduceren. Nu online vergaderen het nieuwe normaal lijkt te worden kijken we ook wat we in die zin
meer kunnen doen voor onze leden. Wat voor community kunnen we inrichten en zullen Webinars iets
zijn?
In juni vergaderen we fysiek in een grote ruimte met meer dan de anderhalve meter afstand over de
reacties betreffende de ALV. We hebben alleen maar bevestigende antwoorden ontvangen en zijn blij
Annemiek in ons midden te hebben. Het jaarverslag is definitief, het bestuur heeft decharge ontvangen
en Nico is herbenoemd in het bestuur, waar we natuurlijk ook blij mee zijn. Hij zal verderop ingaan op de
cijfers.
Na de vakantie zal corona wel een stuk minder zijn, zo dachten we toen, en zullen we de vakbonden
uitnodigen. Een bezoek brengen aan het AWVN waar we ook kennis willen maken met “Jong AWVN”.
Er zijn contacten gelegd met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met de bovenstaande
partijen kunnen we dan een goede themadag houden in 2021.
In de vergadering van juli komen alle onderwerpen nogmaals over de tafel. De vooruitzichten om weer
fysiek bij elkaar te komen zijn echter nog niet gunstig. Na de vakantie maar eens verder kijken.

In september vergaderen we fysiek. We besluiten dat het MZ-event niet door kan gaan. De ALV willen we
fysiek houden met een aantal thema’s. We leggen contact met twee potentiële sponsoren en we krijgen
er misschien een nieuw lid bij.
In oktober vergaderen weer fysiek. Onderwerpen zijn: de ALV, begroting 2021 en we doen weer een
belronde. Sommige instanties hebben hun deuren tot het einde van dit jaar gesloten.
In november houden we onze ALV in Maarn. Een speciaal welkom was er voor de afgevaardigde
OR-leden van Xenos die lid zijn geworden. Alle stukken worden akkoord bevonden en zodoende konden
we snel gaan luisteren naar “workshops” gegeven door twee van onze sponsoren met name: Mark Capel
van Trainiac en Jean – Claude Crijns van Connecting All.
Maurice zal daar verderop meer over schrijven.
In december vergaderen weer fysiek, maar nu moeten we onze lunch buiten opeten. We bespreken de
reacties van de leden op de gehouden ALV. Men is positief en dat geeft ons bestuur weer een goede steun
in de rug. Ook werden we verrast door de toezegging van twee bureaus die sponsor willen worden van de
V.O.G.D. We verwelkomen Basis en Beleid en MZOO.
Natuurlijk zijn we deels financieel afhankelijk van onze sponsoren. Bovengenoemde sponsoren danken we
maar natuurlijk ook: Joost van Mierlo van De Voort Advocaten, de dames Shirley Houben en Tamara van
der Vlies van SBI Formaat en Liza Arends van OR Ondersteuning.
Kijk eens op hun websites wat ze allemaal te bieden hebben. De Nieuwsbrieven die zij uitgeven mailen wij
integraal door.
Doordat zowel Nico als ondergetekende bestuurslid zijn van de Nederlandse Vereniging voor
Medezeggenschap (NVMz) is de samenwerking nauw, maar ook de NVMz heeft last van de Coronaperikelen.
De V.O.G.D. wil de kwaliteit van de medezeggenschap bevorderen en naar een hoger niveau brengen.
Doet doen we door het aanbieden van kwalitatieve themadagen uitgevoerd door onze sponsoren.
We kwamen in 2020 voor verrassingen te staan, vervelende maar zeker ook bijzonder fijne.
Ik dank de leden en de bestuursleden voor hun inzet en inbreng en zie uit naar een succesvol nieuw jaar.
Peter Niemantsverdriet
Voorzitter
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Verslag ALV en themadag 2020
Op woensdag 25 november 2020 heeft de V.O.G.D. een themadag, onder veilige omstandigheden
georganiseerd. De invulling van deze dag, kwam van twee van onze sponsoren: ‘Trainiac én Connecting
All’.
Namens ‘Trainiac’ was dhr. Mark Capel aanwezig. Mark nam de aanwezige ondernemingsraadleden mee
in de volgende actualiteiten:

-

Werkkostenregeling (WKR),
Thuiswerken na ‘Corona’,
Wet eerlijk beslissen,
OR-verkiezingen in Coronatijd.

Na Mark Capel was het de beurt aan dhr. Jean-Claude Crijns, van ‘Connecting All’. Jean-Claude nam de
aanwezigen mee in de gezamenlijke ambitie/visie die een onderneming samen met de ondernemingsraad
wilt bereiken. “Hoe worden we samen succesvol?” was de vraag van Jean-Claude.
Voor alle hangouts van deze themadag, verwijzen wij jullie door naar onze website.

Financiën 2020
Ook op gebied van financiën mag ik spreken van een vreemd jaar.
Nadat de begroting was goedgekeurd hebben we helaas nog een opzegging gehad. Daartegenover staat
dat we half 2020 een nieuw lid hebben mogen verwelkomen waardoor we slecht € 300,00 minder
contributie inkomsten hebben.
Wel hebben we er een sponsor bij gekregen Connecting All, velen hebben al kennis kunnen maken met
Jean-Claude Crijns. Welkom.
De geplande themadagen en dan met name de V.O.G.D. MZ dagen zijn door COVID-19 geheel in het
water gevallen. Stonden ze eerst gepland in maart 2020, daarna verplaatst naar oktober 2020, maar
helaas kon dat ook niet doorgaan.
Ook bezoeken aan leden maar ook potentiële leden hebben niet plaats kunnen vinden in 2020.
Vergaderkosten zijn beduidend hoger uitgevallen mede doordat we niet zoals andere jaren bij AH konden
en mochten komen.
Door dit alles zijn de financiële resultaten anders uitgepakt dan we vooraf hadden begroot.
Was er begroot een nadelig resultaat over 2020 van € 2.125,00 zijn we het jaar uiteindelijk afgesloten met
een positief resultaat van € 1.467,19.
Nico Sleeuwenhoek
Penningmeester

