Vereniging Ondernemingsraden Groothandel en Detailhandel

Jaarverslag 2021
Het jaar 2021 was wederom een jaar dat in het teken stond van de ‘coronapandemie’. Hierdoor
konden de activiteiten die we gepland hadden in het voorjaar van 2021, geen doorgang vinden.
De taken in het bestuur werden herverdeeld: Peter Niemantsverdriet bleef voorzitter, Nico
Sleeuwenhoek ging alleen de penning doen, Annemiek Stel nam het secretariaat over van Nico en
Maurice Toes ging Annemiek ondersteunen bij haar taak als secretaris.
Helaas hebben we in 2021 afscheid moeten nemen van twee leden: Deen en Hoogvliet.
De tweede helft van 2021 was een bewogen vervolg van de eerste helft van 2021. Peter
Niemantsverdriet was gestopt als voorzitter en medio augustus kondigde Nico Sleeuwenhoek,
penningmeester aan dat hij per direct zij rol neerlag als penningmeester. Beide heren hebben een
mooi boeket gehad namens alle leden van de V.O.G.D.
Annmiek en Maurice hebben de leden op 2 avonden in september bijgepraat over de situatie en
hebben beiden de lopende zaken gedurende maanden op zich genomen..
In september vond er in Arnhem een themadag plaats. Deze stond in het teken van
arbeidsvoorwaarden. Er waren diverse sprekers zoals: Joost van Mierlo, advocaat van De Voort
advocaten die een verhaal hield over de juridische kant van de cao. Verder was Erik Honkoop van
CNV vakmensen aanwezig om zijn verhaal te vertellen over de toekomst van de cao.
Martin Piekaart, Alternatief Voor Vakbond, gaf zijn visie over de toekomst van vakbonden. Marijn van
der Heiden was namens de AWVN aanwezig om te vertellen hoe de werkgevers naar de toekomst
van de cao kijken.
In november was er een algemene ledenvergadering. Tijdens deze vergadering is Ad van de Loo
benoemt tot bestuurslid, waardoor het bestuur weer uit drie personen bestaat. Na de algemene
ledenvergadering hebben de aanwezigen stil gestaan bij de voortgang van de V.O.G.D. Hierbij heeft
Jean-Claude Crijns van Connecting All een programma op afgestemd, die ook voor jou als voorzitter
kon gebruiken in je eigen ondernemingsraad. Tijdens deze dag is er afgesproken dat dit een vervolg
zal krijgen op 17 maart 2022.
Tot slot de financiën.
Het ‘eigen vermogen’ betrof op 31 december 2021 € 9.493,13.
Het bestuur
Ad, Annemiek en Maurice
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