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Voorwoord.

In het vorig jaarverslag hebben we u meegenomen met de doorstart van POGGL. Samen hebben we
onze schouders eronder gezet en zie hoe het jaar 2016 is verlopen.
Nadat de jubileum dag achter de rug was konden we gaan bouwen aan de vernieuwde vereniging. Met
de goedgekeurde speerpunten weten we met z’n allen waar we naar toe moeten werken. Hoe dat in
zijn werk ging leest u in dit jaarverslag.
Onze secretaris Ton Teklenburg heeft aangegeven te stoppen met zijn bestuursfunctie en we hebben
hem dank gezegd voor al het goede werk wat hij voor de vereniging heeft gedaan tijdens een informeel
afscheidsdinertje.
Nico Sleeuwenhoek hebben we bereid gevonden om naast het penningmeesterschap, ook het
secretariaat onder zijn hoede te nemen. We zijn hem daar zeer dankbaar voor, want het een en ander
brengt toch veel werk met zich mee.
Bestuurslid Maurice Toes zal u op de hoogte brengen wat wij willen bereiken in onze relatie met de
vakbonden.
Ook treft u aan een stukje over gehouden bijeenkomsten die er het afgelopen jaar zijn geweest vanuit
de activiteitencommissie. Arie van Harselaar heeft daar veel voor gedaan.
Zelf zal ik een relaas schrijven over de voorzittersbijeenkomst van 8 september 2016.
Nico zal u weer mededelen waaraan de contributie is uitgeven en wat er verder in 2016 is gebeurd.
Het bestuur heeft in 2016 niet stil gezeten, maar ook onze leden niet.
Ik wil graag een woord van dank uitspreken naar allen die het mogelijk hebben gemaakt dat POGGL
getransformeerd is naar de V.O.G.D. Vereniging Ondernemingsraden Groothandel en Detailhandel.
Daarbij wil ik onze adviseur Ernst Taris(GITP) zeker niet vergeten.
Ook onze sponsoren De Voort advocaten en SBI Formaat wil ik in deze graag noemen.
De V.O.G.D. zal in 2017 zijn vleugels verder uitslaan. Daarbij hebben we uw hulp hard nodig. Ik nodig u
daarvoor van harte uit.
Veel leesplezier.

Peter Niemantsverdriet
Voorzitter V.O.G.D.
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Van de bestuurstafel
Het bestuur is in het afgelopen jaar zeven keer bij elkaar geweest.
Op 19 januari 2016 waren we met drie personen aanwezig.
Aan de orde kwam het opzeggen van PlusRetail. De themadag van 16 februari 2016 wordt voorbereid.
Verder wordt een overzicht gemaakt van potentiele nieuwe leden.
Op 23 februari 2016 waren we wederom met drie personen aanwezig.
Met PlusRetail is wederom gesproken en overeengekomen is om 50 % van de contributie te betalen.
Verder is de bijeenkomst bij de SER samen met het MNO doorgenomen. Ook andere platforms zoeken
naar een positie.
Op 26 mei 2016 wederom een bestuursvergadering met drie bestuursleden.
Doordat Ton Teklenburg afscheid heeft genomen van het bestuur heeft Nico Sleeuwenhoek nu naast
het penningmeesterschap ook de secretarispen erbij genomen.
Geconstateerd wordt dat er weinig aanmeldingen zijn voor de themadag van 8 juni 2016. Besloten
wordt op grond hiervan om een bijeenkomst te beleggen met alle voorzitters van de leden Tevens
wordt afgesproken dat de voorzitter een NIEUWSBRIEF gaat maken.
Op 6 juli 2016 is vergaderd met een compleet bestuur.
Wel nog steeds één vacature.
Er is inmiddels een gesprek geweest met drie vakbondsleden en we willen kijken naar een
vernieuwingsagenda. Ook is een lijst gemaakt met nieuwe potentiele leden zowel binnen de
levensmiddelenbranche als aanverwante bedrijven die tegenwoordig ook supermarktartikelen
verhandelen maar daarnaast ook b.v. drogisterijen, bouwmarkten en tuincentra.
Op 29 augustus 2016 is vergaderd met drie bestuursleden.
Ontvangen is een uitnodiging van NVMz om met alle Platformleden van NVMz eens te horen wat er
zoal leeft en wat er verwacht wordt. Verder is verslag uitgebracht van een eerste (hernieuwd) gesprek
met Gall&Gall. Zij staan er niet geheel onwelwillend tegenover, maar dan zullen er ook andere
“soortgenoten” bij moeten komen. Dan is er ook nagedacht over een nieuwe naam om zo straks verder
te kunnen. Ernst Taris van GITP is bereid gevonden om op 8 september 2016 met de voorzitters als
dagvoorzitter op te treden.
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Op 11 oktober 2016 wordt er vergaderd met het complete bestuur.
Nagepraat wordt er over het voorzittersoverleg. We weten wel waar wij als club voor staan. Gezocht
wordt om dit in twee zinnen duidelijk te maken. De secretaris zal de voor te stellen wijzigingen in de
statuten en het huishoudelijk reglement verder uitwerken en nog enkele vragen stellen aan de notaris.
Op 7 december 2016 is er met drie bestuursleden vergaderd.
Inventarisatie voor Themadagen 2017. Verder gesproken over het hoe verder te gaan met nieuwe
leden. Voorts is gesproken over het komende overleg met de SER, Commissie Bevordering
Medezeggenschap (CBM) samen met de NVMz en het komende congres van de NVMz. Voorts zal
geprobeerd worden een afspraak te maken met de vakbonden.
Daarnaast hebben we in 2016 twee keer een ALV gehad op 22 maart en op 15 november 2016 waar
een ieder het volledige verslag van heeft gehad en daarnaast het voorzittersoverleg waar u verder in
dit verslag over kunt lezen.

Nico Sleeuwenhoek
Secretaris
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Contacten met Vakbonden
Op 13 juni 2016 heeft een delegatie van het bestuur van POGGL een eerste kennismaking gehad met
een aantal bestuurders van werknemersverenigingen.
Namens het bestuur van POGGL waren de heren Peter Niemantsverdriet en Maurice Toes aanwezig.
Namens de werknemersverenigingen waren de heren P. van der Put (FNV) en A. Kasper (CNV)
aanwezig. De heren W. Breunesse (CNV) en E. Leconte (De Unie) waren helaas verhinderd.
Tijdens deze kennismaking heeft het bestuur van POGGL zich voorgestelden aangegeven wat het doel
van POGGL is.
De heren van der Put en Kasper hebben zich eveneens voorgesteld en aangegeven welke portefeuille
zij beheren bij de vakbonden.
Verder is er stil gestaan bij de cao’s van zowel de VGL als van de GIL.
Het bestuur van POGGL heeft hierbij aangegeven dat onze leden zich zorgen maken over de
totstandkoming van de VGL cao. Verder is aangegeven dat een delegatie van onze leden graag zouden
participeren in het vernieuwingstraject wat in de VGL cao is afgesproken. De vakbondsbestuurders
vonden dit een goed plan. In het najaarsoverleg zouden we hier dan verder op terugkomen.
Helaas is door omstandigheden bij de vakbondsbestuurders het najaarsoverleg niet door gegaan.
Op 14 februari 2017 staat een nieuw overleg gepland.
Dit overleg heeft als doel om V.O.G.D. bij de vakbonden op de kaart te zetten.
Verder willen we de vakbonden betrekken bij themadagen die we in 2017 gaan houden.
Vanuit het voorzittersoverleg is naar voren gekomen om op zo’n themadag de veranderde
arbeidsmarkt onder de loep gaan nemen.

Maurice Toes
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De Activiteiten Commissie in 2016
Na de jubileumviering was het ons duidelijk dat we “medezeggenschap 2.0” en
“medezeggenschap 3.0” op onze activiteitenlijst moesten zetten.
Op 16 februari 2016 werd deze themadag georganiseerd bij Deli XL in Ede. Er hadden zich 22 personen
opgegeven en Ernst Taris van het GITP heeft de onderwerpen gepresenteerd.
Mevrouw Ina Kollenstart van Movaris vertelde over de ontwikkelingen die hun organisatie in de
afgelopen jaren door gemaakt heeft in het kader van sociale innovatie en welke rol de OR daarin heeft
gespeeld.
Op 8 juni 2016 organiseerden wij samen met SBI Formaat de netwerk- en themadag.
De dames Nanette van Popta en Nicole Pikkemaat van SBI Formaat hadden zich al op de ALV laten
inseinen welke onderwerpen er aan het licht moesten komen.
Er is een presentatie gegeven over ARBO en Duurzame Inzetbaarheid, die nog steeds te vinden zijn op
onze website.
Na de lunch kon je twee van de vier aangeboden thema’s kiezen om aan deel te nemen.
Deze werden allemaal plenair teruggekoppeld.
Helaas was het aantal bezoekers te laag ten opzichte van deze fantastisch georganiseerde dag.
Dat heeft ertoe geleid dat de voorzitters zijn uitgenodigd te komen praten op 8 september 2016 en
daar is besloten dat de themadag van 15 november 2016 niet doorgaat.

Activiteiten Commissie
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De Voorzittersbijeenkomst 8 september2016
Na de teleurstellende opkomst van 8 juni heeft het bestuur de voorzitters van de leden van POGGL
uitgenodigd om samen te praten over de volgende stappen die onze vereniging moest gaan zetten.
Wat verenigt ons? Waarom was de opkomst zo matig op 8 juni en wat is er overgebleven van het
commitment betreffende onze speerpunten POGGL 2020?
Na een voorstelronde kon ieder zijn zegje doen en daar kwamen punten naar voren die het bestuur
zullen gaan helpen om een volgende stap te zetten.
Ik noem er een paar:
Maak de ALV’s kort en organiseer een professionele themadag,
Zorg dat nut en noodzaak van POGGL meer naar voren komt,
Maak twee zinnen waarin je POGGL omschrijft,
Profileer POGGL naar de toekomst,
Samenwerking zoeken bij andere Platforms mag, maar eerst moet het POGGL-huis op orde gebracht
worden!
De voorzitters kwamen minder positief naar deze dag, maar gingen met een positiever gevoel naar
huis.
Het bestuur heeft de uitdaging opgepakt en een aantal zaken uitgewerkt zijnde:
• We hebben een wijziging in de statuten voorbereid en deze ter stemming voorgelegd in de ALV
van 15 november 2016. Vooral de naamstelling en het doel van de vereniging zijn aangepast.
• Het Huishoudelijk Reglement kon dus niet achterblijven.
• Er komt een “Tour de V.O.G.D.” De bestuursleden gaan op bezoek bij de Ondernemingsraden
van de leden, oud-leden en toekomstige leden van de V.O.G.D.
• Op 14 maart 2017 is er een ALV met daarnaast een presentatie van een advocaat over
wijzigingen die zich voor gaan doen in 2017 en waar de OR wat van moet vinden.
• Op 9 mei 2017 zal er een Themadag gehouden worden over “de veranderende arbeidsmarkt en
omstandigheden in de Groothandel en Detailhandel”.
• Op 21 juni 2017 zal er weer een voorzitters dag gehouden om te kijken hoe we nu staan en wat
er moet gebeuren.
• Op 17 oktober 2017 zal er na een korte ALV weer een thema worden behandeld over veiligheid
voor en achter de winkel.
Ik vertrouw er op dat we met deze thema’s volle zalen zullen trekken.

Peter Niemantsverdriet
Voorzitter V.O.G.D.
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Financiën.
Het is een rustig jaar geweest met weinig handelingen.
De spaarrekening hebben we opgezegd, omdat het rentepercentage naar 0 % ging en er zelfs
gesproken werd over het mogelijk moeten gaan betalen op je spaarrekening. Dat ging ons te ver.
Aan de uitgavekant is relatief ook niet veel schokkends te vermelden het eerste half jaar.
Mede door het tegenvallende aantal belangstellenden bij de themadag is besloten om een extra
voorzittersoverleg in te gelasten waardoor er een uitgave gedaan moest worden van bijna € 1.000,00
voor een bijeenkomst in Nieuwegein.
Mede doordat daar het voorstel werd gedaan om de naam te gaan wijzigen wat uiteindelijk op 15
november 2016 definitief is geworden zijn er wel extra kosten gekomen door het notarieel vastleggen,
de wijzigen van gegevens bij de bank en het vieren van deze gebeurtenis en het meegeven van een
presentje.
Alles bij elkaar hebben we het jaar dat begroot was met een negatief resultaat beperkt kunnen houden
met slechts € 360,00 meer negatief resultaat ondanks al die extra kosten.
Begroot was negatief € 1.540,00 en dit is geworden negatief € 1.903.31.

Nico Sleeuwenhoek
Penningmeester

