Uitnodiging

voor de Algemene Ledenvergadering NVLT 2019
Het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Luchtvaarttechnici(NVLT) nodigt u uit voor zijn 19e Algemene Ledenvergadering.

De vergadering zal plaatsvinden op 9 april 2019
Locatie:
Dorpshuis (grote zaal)
Snelliuslaan te Badhoevedorp
Zoals gewoonlijk houden we twee vergaderingen om iedereen in de gelegenheid te stellen aanwezig te zijn.
Aanvang van de vergaderingen is om 10:00 en 20:00 uur.
De zaal is een half uur voor aanvang van de vergaderingen
open.
Er zal een aanwezigheidsregistratie plaatsvinden dus kom
op tijd!
Agenda Algemene Ledenvergadering 2019

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen pensioen actie 29 mei
3. Goedkeuring verslag ALV 2018
4. Algemene jaar rapportage 2018 en beleidsvoornemen 2019
5. Verkiezing bestuur en kascommissie
De zittingstermijn van Peter Rimmelzwaan en Willem de Smit zit
erop, zij stellen zich weer beschikbaar en dienen weer door de
leden herkozen te worden.
6. Financiële verslagen
a. financieel verslag van de vereniging
b. financieel verslag van de stichting belangenbehartiging
NVLT
c. decharge bestuur vereniging en stichting over het jaar 2018
7. Rondvraag
8. sluiting 12.00 en 22.00 uur.
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Van de voorzitter
2018 een jaar met contrasten
Luchtvaart een dynamische wereld, er is altijd wel wat te doen en er is altijd
“gedoe”. 2018 was een jaar met vele contrasten. De NVLT heeft hierdoor vele
uitdagingen voor geschoteld gekregen.
Het onderhoud in de luchtvaart is net als het vliegen zelf een grote economische pijler geworden. Simpel gezegd, er zijn meer vliegtuigen bijgekomen,
meer vliegbewegingen, meer onderhoud. Deze trend heeft door economische groei en lage olieprijs ook in Nederland een verhoging doorgezet, de
discussies over de groei van Schiphol zijn niet onopgemerkt gebleven. De
door de regering opgelegde grens van 500.000 vliegbewegingen i.v.m. milieu
en geluid is gelukkig opgerekt met 50.000. Maar onze zorg is wel het feit dat
de stop ertoe lijdt dat de luchtvaartmaatschappijen waar de NVLT erkent is
zoals KLM en Transavia moeite gaan krijgen met hun bedrijfsvoering, immers
“groei” is noodzakelijk om te kunnen overleven. De afspraak van de regering
dat Schiphol de zgn. “economische motor” van Nederland moet blijven staat
hiermee ter discussie! Zaken als de in 2021 in te voeren “vliegtaks” om de
CO2 uitstoot te reduceren gaan ook niet helpen. Passagiers willen goedkoop
blijven reizen en zullen alternatieven gaan zoeken, de schatting van het verlies van 50.000 banen hierdoor is zorgwekkend. De “Hub” positie van Schiphol (2e in de wereld) staat door bovenstaande zaken onder druk. Schiphol is
van groot belang voor de transfer 36,6% van 79,2mln passagiers met ca.300
directe bestemmingen en overstapverbindingen de zgn. “connectiviteit”.
De NVLT ziet ook een toename op Schiphol van “low-cost” en luchtvaartmaatschappijen uit de Golfstaten, toename in vliegbewegingen en grote van
vliegtuigen. Oneerlijke concurrentie van maatschappijen die door haar staat
gesubsidieerd worden is nog altijd aanwezig en kunnen er in de toekomst
ertoe gaan leiden dat het bestaansrecht van de KLM-groep ter discussie gaat
staan. Het lobbyen van de NVLT bij de EU heeft een klein succes opgeleverd.
De EU-luchtvaartstrategie had als gedachte het concurrentievermogen van
de bredere burgerluchtvaartsector in de EU te willen verbeteren. De herziening van Verordening (EG) nr. 868/2004 die waarschijnlijk dit jaar van kracht
zal worden is een kleine stap in de goede weg. Of de Verordening een “papieren tijger” gaat worden zullen we gaan meemaken en we komen hierop ook
dan terug als deze van kracht is. Sprekend over de “oneerlijke concurrentie”,
de EU heeft het gemeend om met de staat van Qatar luchtvaart afspraken te
moeten maken met o.a. “eerlijke concurrentie” m.b.t. de vluchten
tussen de EU en Qatar. Naar onze mening een afspraak met een significante
bedreiging voor de toekomst van de KLM -Group. Qatar de rijkste Oliestaat
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met een eigen luchtvaartmaatschappij Qatar Airways krijgt door deze “deal”
het volledige recht op elke luchthaven in de EU te mogen vliegen. Alleen EU
member states kunnen bij de EU klachten indienen over “oneerlijke praktijken” van Qatar, een member state commissie maakt uit of de klacht naar de
EU wordt doorgezet. Naar onze mening zullen member states met belangen
zoals Airbus etc.er alles aan doen om klachten te bagatelliseren zodat de EU
hierop niet gaat acteren.
Al deze facetten zullen druk op het onderhoud gaan geven, het grote tekort
van luchtvaarttechnici zal het probleem doen laten toenemen. Er is gewoon
te weinig aanwas en animo van jongelui die in de luchtvaarttechniek willen
gaan werken. De NVLT roept al jaren dat de tekorten in de toekomst problemen gaan opleveren voor de continuïteit van vluchtuitvoering van de
luchtvaartmaatschappijen. Naar onze mening dienen onderhoudsbedrijven
en luchtvaartmaatschappijen het beroep van de Luchtvaarttechnici aantrekkelijker te maken en financieel beter te waarderen. Onlangs hebben wij het
“statement” afgegeven dat wij menen dat het beroep van de Luchtvaarttechnici als “zwaar beroep” gekwalificeerd dient te worden. Het statement
hebben wij afgeven in het kader van de pensioen discussie, wij menen dat
de luchtvaarttechnici nu of in de toekomst gezond van haar pensioen moeten kunnen genieten. Het eerder met pensioen kunnen gaan moet wat ons
betreft gerealiseerd kunnen worden.
Gezondheid die door allerlei externe factoren tijdens het uitvoeren van
het beroep bedreigd wordt, de discussie over blootstelling van schadelijke
stoffen en gassen is nog in volle gang. De NVLT neemt nog steeds deel aan
de “Nationale adviesgroep cabinelucht (NAC), de blootstelling door uitlaatgassen van vliegtuigmotoren maakt hier deel van uit. Het wachten is op de
resultaten van Internationale onderzoeken, ondertussen adviseren wij de leden strikt de persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken en eventuele
gezondheidsproblemen bij je werkgever te melden. De blootstelling aan de
schadelijke stof Chroom6 heeft bij de NVLT de hoogste prioriteit. Wij hebben
de organisaties waar wij leden bij hebben een brief gestuurd en hen duidelijk
gemaakt dat de NVLT meent dat al onze leden een risico op blootstelling
lopen of hebben gelopen en dat dit leidt tot veel onrust en bezorgdheid bij
onze leden en hun gezinnen/families. We hebben dan ook om een grootschalig onderzoek in de luchtvaartsector gevraagd. Op de ledenvergadering
zullen we er meer over vertellen.
Het verhogen van de veiligheid in de luchtvaart was en is nog steeds de
doelstelling van de NVLT, meer onderhoud, te kort aan luchtvaarttechnici,
gezondheid en de “eis” om de passagiers op tijd te willen vervoeren levert
veel “druk” bij onze leden op. Bij het afsluiten van cao’s en via de “medezeggenschap” binnen de erkende organisaties waar NVLT leden zich dagelijks
voor inzetten trachten wij afspraken te maken die bovenstaande problemen
enigszins kunnen voorkomen. Wij zijn nog steeds aangesloten bij het Analyse
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bureau luchtvaartvoorvallen van “De Inspectie Leefomgeving en Transport”
(ILT) waar voorvallen, processen etc. worden besproken door de luchtvaartsector en de luchtvaartautoriteit.
I.v.m. de veiligheid en het verder professionaliseren van onze beroepsgroep
zijn wij verleden jaar lid geworden van de “Aircraft Engineers International”
AEI, de vakvereniging die als doel heeft: “We are here to protect, promote, represent and develop the industrial, professional, ethical, and other
interests of Affiliates and their respective members in matters affecting air
safety, aviation maintenance and the status of aircraft maintenance qualified
civil aviation personnel throughout the world”. Afgelopen jaar hebben wij de
jaarlijkse vergadering bijgewoond waar EASA, luchtvaarttechnici bonden,
luchtvaartautoriteiten en de Europese vliegers bond aanwezig waren.
Het ledenaantal van de NVLT groeit gestaag, wij hebben onze statuten en
reglementen aangepast zodat luchtvaarttechnici werkzaam aan vliegtuigmotoren en componenten in de burgerluchtvaart ook lid kunnen worden.
Wij zijn de grootste bond binnen het vliegtuig-onderhouds domein van KLM,
Transavia, Regional Jet Center en CHC helikopters maar we willen groter
worden zodat de leden in de toekomst vertegenwoordigd kunnen blijven en
vragen onze leden om zich in te spannen om nieuwe leden aan te brengen.

KLM
KLM heeft een roerig jaar achter de rug, gelukkig hebben we een cao kunnen
afspreken welke in juni van dit jaar afloopt.
We zijn blij met het succes waarvan hier de belangrijkste resultaten: afgesproken is een (structurele)loonsverhogingen welke in lijn zijn met de andere
KLM cao’s bij cabine en cockpit en de aparte verhoging van de P-66 AML
vergoeding met de afspraak dat deze bij elke cao onderhandeling bespreekbaar is. Er wordt op termijn een nieuw (ORBA) loongebouw ingevoerd. Deze
invoering heeft vooral voor het technisch personeel een positief effect.
Het scala van NVLT voorstellen m.b.t roosters, teaming hebben het niet gehaald gezien de korte looptijd van de cao. De NVLT staat nog steeds achter
het “idee” van “Teaming” maar vindt dat er ook mogelijkheden gerealiseerd
moeten worden om het tot een “succes” te kunnen maken! De voorstellen voor extra toelage betalingen i.v.m. verantwoordelijkheden voor extra
vliegtuigtype bevoegdheden, extra category A bevoegdheden, category D
bevoegdheden en voor monteurs in het vliegtuigonderhoud en in de motoren en componenten-afdeling hebben het niet gehaald omdat één “bepaalde” bond daar fel tegen was en waardoor KLM zich gesteund voelde om ook
tegen te zijn.
Uiteraard zullen we de voorstellen weer opvoeren, meer leden onder de
monteurs gaat daar zeker bij helpen!
Het zal jullie niet ontgaan zijn dat KLM, Air France, Air France-KLM in de
media dagelijks nieuws was, een uitermate vervelende ontwikkeling die
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grote schade heeft opgeleverd aan de goede naam van Air France-KLM en
dus ook KLM. De nieuwe Air France-KLM CEO Ben Smith heeft heel wat
“stof” doen opwaaien. Ik heb in de hoedanigheid als voorzitter met hem
afgelopen oktober in Parijs een gesprek gehad, veel zaken die nu gebeuren
had hij me al aangeven. De benoeming van de Canadees Ben Smith heeft
heel wat voeten in de aarde gezet, met openbare brieven aan de raad van
commissarissen van Air France-KLM en aan de Franse President Macron
heeft de NVLT getracht het nominatieproces transparanter te willen maken
en de invloed van de Franse staat te doen verkleinen. De NVLT is voor continuering van samenwerking tussen Air France en KLM en is van mening dat
de naam Air France-KLM een gemeen goed moet gaan worden voor directie,
personeel en bonden. Uiteraard juichte Smith dit toe en ik heb hem gevraagd
dat hij energie moest gaan steken in de verstandhouding tussen Air France
en KLM, de vingerwijzing naar elkaar het onbegrip, de taalproblemen de cultuurverschillen moesten door hem worden aangepakt. Op de waarschuwing
van mijn kant aan Smith over het niet tornen aan de “autonome” positie van
KLM reageerde hij als volgt: “waarom zal ik een winnend team willen veranderen”. Of dit wel betekend dat Smith de trainer, de grasmat, het stadion en
de bal wil veranderen is op de dag van vandaag erg onduidelijk! Belangrijk
punt in het gesprek was de positie van het “onderhoud” binnen de KLM en
binnen Air France-KLM. Ik heb hem er op gewezen dat zijn voorganger heeft
afgesproken dat het onderhoud één van de drie pijlers was in de Air France-KLM groep en dat ik er vanuit ging dat deze afspraak gehandhaafd werd.
Verdere toelichting is eventueel mogelijk op de vergadering. Het resultaat
van KLM is mede door de inzet van het personeel, de reorganisaties, de
directie, de lage olieprijs erg goed geweest. De NVLT is trots dat zij hier aan
mee heeft gewerkt.
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Terug blik op 2018 / vooruit blik op 2019 bij CHC Helikopters Nederland.
Door de aanhoudende slechte vooruitzichten was 2018 wederom een jaar vol
uitdagingen en een reorganisatie. Klanten schaalde hun activiteiten terug
en de overcapaciteit aan helikopters zetten de prijzen onderdruk. Door de
voorspellingen m.b.t verwachten aantal vlieguren afgegeven door de klanten
besloot CHC wederom te gaan reorganiseren. De voorspellingen van de klanten kwamen echter niet uit en de reorganisatie moest bij gesteld worden.
Gelukkig voor de medewerkers naar boven waardoor het aantal ontslagen
“mee” viel. Ondanks dat we snappen dat CHC een evenwicht moet bewaren
tussen zijn operatie en medewerkers bestand levert het reorganiseren op
“voorspellingen” veel onrust en ongenoegen op de werkvloer. Hopelijk is
CHC in de toekomst meer bereid om te kijken naar alternatieven voor het
personeel i.p.v. direct naar een reorganisatie en afscheid nemen van medewerkers te kijken. Zeker met de krapte op de arbeidsmarkt voor Certifying
Staff, of in het algemeen goed opgeleid technisch personeel, moet CHC ook
voorzichtig zijn met het laten vertrekken van Certifying Staff.
Kijkend naar de toekomst lijkt er wat licht aan het einde van de tunnel te
zijn. De Olie prijzen zijn weer redelijk stabiel tussen de 60 en 70 dollar en we
zien de olie en gas maatschappijen zich weer klaar maken voor extra activiteiten op de Noord Zee. Ook in de hoek van de “renewable energy”, b.v.
windenergie zijn er kansen. Windmolen parken worden steeds dichterbij Den
Helder gebouwd maar wel steeds verder uit de kust. Helikopters zijn daarbij
een goed transportmiddel vergeleken met boten, echter voordat hier van
geprofiteerd kan worden zijn we wel weer een paar jaar verder. In de tussen
tijd zullen we (en CHC) dus moeten overleven. Als NVLT zullen we proberen
CHC te ondersteunen in het zoeken van nieuwe mogelijkheden voor werkgelegenheid voor de technici van CHC. Diversificatie, het spreiden van activiteiten is voor de komende tijd van belang en hoe dat er gaat uitzien kunnen we
nu nog niet zeggen maar samen met jullie zullen we vast wel met een passende oplossing komen.Kijken we nog even naar de cao dan is deze al weer
bijna 1,5jaar verlopen. Ondertussen zijn de eerste gesprekken geweest maar
is er helaas nog niks concreets te melden. Het lokale CHC Management lijkt
problemen te hebben om mandaat te krijgen voor de cao onderhandelingen.
Spijtig om te zien aangezien dit het cao traject er niet gemakkelijker op gaat
maken. Onderhandelingen gaan in april weer verder en laten we dan hopen
dat we stappen kunnen zetten naar een cao die de werkgelegenheid waarborgt op Den Helder. Via het NVLT onderhandelingsteam zullen we jullie op
de hoogte houden van de ontwikkelingen. Houdt je mailbox dus ook in de
gaten wat we zijn van plan jullie tussentijds ook vragen te stellen welke richting jullie op willen m.b.t. bepaalde vraagstukken. Heb je echter zelf vragen,
stel ze dan ook want het is jullie cao en jullie bepalen uiteindelijk wat jullie
acceptabel vinden en wat niet. Heb je ideeën hoe de werkgelegenheid gewaarborgd kan worden, laat het ons weten zodat wij ook die opties met CHC
kunnen bespreken.
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Transavia
Niet alleen de KLM had een mooi financieel jaar. Ook Transavia heeft een
mooi jaar achter de rug. Transavia Nederland heeft in 2018 een boekwinst
gedraaid van ongeveer 75 miljoen. Nog nooit in het bestaan van Transavia
is er zoveel winst gemaakt. Transavia zal dan ook aan haar medewerkers
een winstuitkering geven van ruim 11%. Ook het komend jaar ziet er goed
uit en heeft men een zelfde bedrag in de boeken gebudgetteerd. Transavia
Frankrijk heeft het eveneens zeer goed gedaan. Beide Transavia’s staan in de
AF-KL boeken voor een winst van 139 miljoen. Transavia is door Ben Smith
officieel als derde pijler neergezet naast AirFrance en KLM. In de toekomst
zal Transavia Frankrijk waarschijnlijk groter worden dan Transavia Nederland.
Op zich is dat logisch omdat de groeimogelijkheden voor Nederland beperkt
zijn en voor Frankrijk er nog zeker groei potentie is. In Frankrijk moet men
alleen nog een limiet van 40 vliegtuigen weg onderhandelen. Hier zijn momenteel gesprekken gaande met de Franse vliegerbonden.
Het NVLT leden aantal bij Transavia is al jaren stabiel en is het laatste jaar
zelfs ligt gegroeid. Bij vliegtuigonderhoud is momenteel een kleine 70% van
de medewerkers lid van de NVLT. We zullen het komende jaar echter wel
een kleine terugloop zien van de Transavia leden omdat men momenteel
kampt met een groot aantal ervaren medewerkers welke de luchtvaart gaan
verlaten, gaan werken bij een andere maatschappij of doorstromen binnen
Transavia. De NVLT maakt zich dan ook grote zorgen over deze situatie. De
technici binnen Nederland lijkt net als vliegers een schaars goed te worden.
Het kader van de NVLT is momenteel nog druk bezig in werkgroepen om de
laatste hand te leggen aan een nieuwe standplaatsen regeling welke voor
alle vliegvelden binnen Nederland gelijk moet zijn. Ook is het kader bezig
met het kijken of er aanpassingen noodzakelijk/mogelijk zijn in de huidige
WRR regeling. Al deze issues zijn voortgekomen uit de laatste Cao onderhandelingen. Wat afgerond is en reeds geïntroduceerd is, is een regeling voor
duurzame inzetbaarheid en vitaliteit.

Kortom Transavia is vol in beweging
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Martinair/RJC
Geachte leden,
2018 Is een jaar geweest met veel veranderingen en ontwikkelingen.
Ikzelf heb om persoonlijke redenen in Mei 2018 moeten besluiten mijn positie in de ondernemingsraad beschikbaar te stellen.
Deze word nu ingevuld door Ronald de Haan die ons namens de NVLT goed
vertegenwoordigd.
Graag neem ik met jullie de highlights van 2018 door waarbij ik het NVLT
standpunt of de door ons ingezette koers zal toelichten.
Laat ik beginnen met het goede nieuws.
We hebben ons werkpakket zien groeien door een toename van de KLC
vloot, en het werk voor derden.
Dit heeft geleid tot de noodzaak van meer personeel hetgeen een uitdaging
blijkt te zijn waarvan de invulling nog niet erg wil vlotten.
Wat hierbij in ons voordeel werkt is de variatie in het werk (lijn en hangaar),
het relatief lage aantal nachten, en uiteraard huidige de korte wekelijkse arbeidsduur van 35.5 uur.
Ook de lopende discussie rondom Duurzaam Inzetbaarheid en de daarmee
samenhangende reductie van de wekelijkse arbeidsduur maakt ons als bedrijf interessant.
Als NVLT hebben we samen met het RJC een enquête vormgegeven waarmee meer inzicht is verkregen in de wensen en behoeften van onze collega’s.
Aangezien alle wetenschappelijke kennis over het werken in volcontinue een
maximum van 34 uur adviseert is dit ook de inzet waarmee we verder zullen
gaan in dit traject.
2018 was ook het jaar waarin de veelbesproken hangaar van de toekomst
gerealiseerd zou worden.
De hiervoor ingerichte werkgroep heeft in de aanloop veel voorstellen vanaf
de werkvloer mogen ontvangen en de verwachtingen waren dan ook hoog
gespannen.
Al is de eerste aanblik van de hangaar na de verbouwing positief, met de
nieuwe verlichting en mooi geschilderde vloer, er blijkt met de aangedragen
voorstellen niet veel gedaan te zijn.
Daar komt nog bij dat de nieuwe LED verlichting in verband word gebracht
met nadelige effecten van verstoring van het slaaphormoon Melatonine en
de daarmee samenhangende effecten op het immuunsysteem.
Als NVLT hebben we dit onder de aandacht van het RJC gebracht, en dit zullen we blijven doen tot hiervoor een passende oplossing is geintroduceerd.
Dan was er in 2018 helaas ook minder goed nieuws.
In Oktober van 2018 is de NVLT door de OR geïnformeerd over een mogelijke
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blootstelling van de collega’s aan het schadelijke Chroom6.
Deze blootstelling bleek reeds in 2016 te zijn onderzocht en bevestigd echter
is dit zonder vervolgacties vanuit het RJC gebleven.
De C-checks die volgde op het genoemde onderzoek zijn dan ook uitgevoerd
zonder de vereiste beschermingsmiddelen, terwijl dit volgens het onderzoeksrapport zou leiden tot overschrijding van de wettelijke grenswaarden.
Verder onderzoek door de Raad en gezamenlijke bonden toont aan dat bij
het RJC en bij Martinair onvoldoende aandacht is geweest voor het werken
met deze gevaarlijke stof en de effecten ervan.
Onze inzet in deze is tweeledig; een onderzoek naar de feiten bij RJC/Martinair en een sector breed onderzoek naar de werkwijze rondom Chroom6 in
alle domeinen waar de NVLT leden vertegenwoordigd.
Hierbij willen we bij het RJC drie perioden onderzocht hebben; de periode
voor het onderzoek waarbij niemand zich van de gevaren bewust was, de periode vanaf het onderzoek (2016) tot het uitkomen van de resultaten (2018),
en de huidige tijd.
Inmiddels heeft de NVLT een aparte commissie hiervoor samengesteld om in
alle domeinen een gecoördineerde inzet te kunnen leveren.
Met vriendelijke groet,
Piet Visser
Bestuurslid sectie Martinair/RJC
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 18 APRIL 2018.
De 18e Algemene ledenvergadering van de NVLT heeft plaatsgevonden in 2
sessies.
1 in de ochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur.
1 in de avond van 20.00 uur tot 23.00 uur.
Beide vergaderingen hebben plaatsgevonden in “Het Dorpshuis” in Badhoevedorp Snelliuslaan 2 in de grote zaal.
Aanwezig ochtendsessie: R.Swankhuizen , D.J.v.d.Heuvel , A.Meijboom ,
T.de Werk , R.vagevuur , P.Visser , P.Rimmelzwaan , H.Donker.
Afwezig ochtendsessie: W.de Smit , P.de Moor
Aanwezig aantal leden ochtendsessie: 9
Aanwezig avondsessie: R. Swankhuizen, D. J. vdHeuvel, A. Meijboom, T. de
Werk, R. Vagevuur, P. Visser, P. Rimmelzwaan, H. Donker, P. de Moor.
Afwezig avondsessie: W. de Smit.
Aanwezig aantal leden avondsessie: 13
Notulist: R.Vagevuur
1.

Opening:
De voorzitter R.Swankhuizen opent de vergadering om respectieve
lijk 10.00 uur en 20.00 uur. Hij doet het voorwoord zoals is afgedrukt
in de uitnodiging. Hierbij verduidelijkt hij de vele items die binnen de
vereniging spelen en waar de vereniging mee bezig is. Hij geeft een
uitleg over de stand van zaken m.b.t. E4FC , analysebureau lucht
vaart ILT , Air France stakingen , Toxic Fumes , EASA , en AEI.

2.
-

Mededelingen:
In beide vergaderingen word gevraagd aan de aanwezige leden de
presentielijsten te tekenen.
De nieuwe website word uitgelegd en er word gevraagd om de per
soonlijke wijziging van mailadres en of woonadres door te geven aan
de NVLT. Er komt veel post terug doordat deze onbestelbaar is en er
zijn veel bouncers op de mail die uitgestuurd wordt.
Er komt een agenda punt bij namelijk : Statuten wijziging NVLT.
Deze is in de presentatie gezet en zal langskomen tijden de
vergadering.
Transavia: In de ochtendsessie word het verslag over Transavia ver
woord door Rob Swankhuizen wegens afwezigheid va P. de Moor.
In de avondsessie doet P. de Moor het zelf. Het verslag geeft een
beeld over het afgelopen jaar bij Transavia met de ups en de downs.
De grote up was een nieuwe cao voor de grondmedewerkers(sters)
bij Transavia. Er is hier een grote inspanning voor nodig geweest van
de NVLT delegatie met als dieptepunt de ludieke acties rond de kerst

-

-
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-

-

3.
4.
5.

6.

-

die nodig zijn geweest om tot een goed resultaat te komen.
RJC. P.Visser doet zijn verslag over RJC. Ook hier is hard voor ge
werkt het afgelopen jaar. Hier is een “oude” winstdeling binnen
gehaald en wordt er hard gewerkt om tot een goed resultaat te
komen over gezonde werkomstandigheden / duurzame inzetbaar
heid. Dit punt overstijgt het jaar en zal voortzetten in het nieuwe
jaar. Verder is er een verslag over de ontwikkeling van de Embrear
vloot binnen KLC en wat dat inhoud voor RJC.
CHC. R.Swankhuizen geeft aan wat we allemaal hebben gedaan bij
CHC in Den Helder. Het gaat slecht met de olie industrie en dus met
CHC die hier afhankelijk van is. CHC probeert allerlei andere bronnen
aan te boren voor gezonde inkomsten . Ze hebben hier een hoist facility training centre voor opgetuigd waarbij we op de opening zijn
geweest. Verder zijn we betrokken bij het opstellen van een sociaal
plan en bij het ( tijdelijk) herplaatsen van de medewerkers van CHC.
Goedkeuring jaarverslag ALV 2016. Het verslag over de vergadering
over het verenigingsjaar 2016 word zowel door de ochtend als de
avondvergadering goedgekeurd zonder op of aanmerkingen.
Algemene jaarrapportage 2017 en beleidsvoornemens 2018. Dit
item is uitvoering meegenomen in de inleiding en was daar een inte
graal onderdeel van.
Verkiezing bestuur en kascommissie. Er zijn twee bestuursleden
t.w. D.J.v.d.Heuvel en A.Meijboom die aan het einde van hun drieja
rige termijn zijn gekomen. Beide hebben zich herkiesbaar gesteld.
In de zaal word nogmaals uitvraag gedaan aan de aanwezige of er
kandidaten zijn die zich willen aanmelden voor één van deze
vacatures. Hierop komt geen reactie.
A.Meijboom Word zowel in de ochtend- als de avondsessie unaniem
herkozen. D.J.v.d.Heuvel Word in zowel de ochtend- als de avondses
sie unaniem herkozen.
Financiële verslagen: Penningmeester A. Meijboom doet verslag
over het financiële jaar van de NVLT. Het was een moeilijk jaar door
dat het ledenaantal terug loopt door verschillende oorzaken. We zijn
druk bezig om dit op te gaan vangen. Dit willen we doen door zeer
kritisch te blijven kijken naar onze uitgave en door nieuwe leden
aan te gaan trekken. We willen monteurs gaan werven die dan voor
3 jaar 12 euro per maand aan contributie moeten gaan betalen. De
penningmeester legt vervolgens zijn financieel verslag uit wat is af
gedrukt in de uitnodiging. De Kascommissie bestaande uit Emanel
Roodenburg en Marten Riksten worden hartelijk bedankt. Bij de uit
vraag naar een nieuwe kascommissie bieden zich aan:
Rielof Dijkstra
Kees van der Aart
Kees Pronk.
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De voorzitter van de stichting NVLT P. Rimmelzwaan doet zijn
fInanciële verslag en legt het verslag uit wat is afgedrukt in de uit
nodiging. Er zijn het afgelopen jaar geen zaken en of uitgave ge
weest die de stichting aangegaan zijn. P.Rimmelzwaan bespreekt
het voorstel om de stichting af te gaan romen op 500.000 euro met
hierbij de vraag aan de leden of deze hiermee akkoord kunnen gaan.
Er word hier nogmaals uitgelegd wat de stichting doet en hoe de
stichting werkt. Ook word uitgelegd hoe rechtsbijstand verzeke
ringen werken. Het voorstel word ter stemming gebracht bij de aan
wezige leden. Er komen wat vragen uit de zaal:
Als het geld boven de 500.00 aan de vereniging toekomt , wat doet
de vereniging hier dan mee? Dit word dan gebruikt om tekorten op
te vangen door met name teruglopend ledenaantal en hiermee stel
len we dan continuïteit van de vereniging veilig.
Hoeveel leden telt de stichting? Op moment zo’n 350. In de toekomst
word iedereen lid van de stichting omdat we hier geen gescheiden
lidmaatschappen meer in kennen .
Ik heb er moeite mee dat het geld terugvloeit naar de vereniging. Dit
geld is opgebracht en gereserveerd voor een bepaalde groep!? Hier
word een duidelijke uitleg over gegeven. Het gaat om de continuïteit
van de vereniging . Het werkt in principe net als een verzekering.
Stemming voor de 500.000 euro cap.
Ochtend sessie: 9 voor 0 tegen 0 onthouding
Avond sessie : 13 voor 0 tegen 0 onthouding
Stemming om het juridische hulp bedrag te verhogen van 3500
naar 10.000.
Ochtend sessie: 9 voor 0 tegen 0 onthouding
Avond sessie : 13 voor 0 tegen 0 onthouding
Decharge bestuur vereniging en stichting over het jaar 2017.
Ochtend sessie Ja unaniem
Avond sessie Ja unaniem
Kader: Henk Donker geeft uitleg over kader functies en het
funtioneren van het kader. Wat zijn hun taken en wat word er van
hun verwacht. Er word tevens een uitvraag gedaan naar nieuwe
kaderleden. Hierop komen in de ochtend en de avond sessie geen
nieuwe aanmeldingen . Er word ook een uitleg gegeven over het
functioneren van de AVC. Met name hoe ze in de verschillende be
drijven de cao trajecten aanvaren. De AVC is op sterkte en heeft mo
menteel geen vacatures en zoekt dus geen nieuwe deelnemers.
Statuten wijziging: De voorzitter legt de noodzaak uit van de
statuten wijziging. Het gaat om wat woordelijke wijzigingen en achterhaalde benamingen van beroepsgroepen. Hierna vraagt hij de
aanwezige leden voor hun toestemming om de statuten bij de
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notaris te mogen wijzigen.
Ochtend sessie: 8 voor 1 tegen 0 onthouding
Avond sessie : 12 voor 0 tegen 1 onthouding
Hiermee zullen de wijzigingen worden voorgelegd aan de notaris.
Rondvraag:
Ochtend sessie:
Andre Plagge: Hoe staat het met de CAO bij KLM? Henk donker
geeft uitleg over de status
Hr.Hamersma: Hoe zit he met de competence check voor CS?
R.Swankhuizen geeft aan dat de competence check al jaren wordt
uitgevoerd en dat nieuwe regelgeving nu heeft gezord voor een
nieuwe invulling hiervan.
Avond sessie:
Ruud Bax: Ik heb n.a.v. het incident met de marechaussee een
E-mail naar de NVLT gestuurd maar geen antwoord heeft gekre
gen. Dat is spijtigmaar ten tijde van dit voorval hebben wij helaas
te kampen gehad met een nog niet 100 % goed werkende website.
Dit is nu allemaal verholpen. Wanneer je niet snel genoeg antwoord
krijgt staat het ook vrij om nogmaals contact op te nemen.
Peter Kieft: De NVLT is opgericht door en voor GWK’s waarom stap
pen we nu over naar monteurs? De GWK vijver droogt op en om con
tinuïteit te waarborgen is dit een logische stap .
Ron Scherft: Wat gaan we doen voor monteurs? Zie de CAO voor
stellen bij KLM. Dit moet vervolg gaan krijgen bij de andere bedrij
ven waar we erkent zijn.
Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering om respectievelijk 11.45
uur en 21.30 uur onder dankzegging aan de aanwezige leden.
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De stichting belangenbehartiging NVLT
In 2018 namen gemiddeld 375 NVLT leden deel aan deelnemersfonds.
De stichting beheerd tevens de financiële reserve van de vereniging.
Tijdens de ledenvergadering zal de voorzitter het financieel jaaroverzicht
toelichten en is er gelegenheid om vragen te stellen.
Voorzitter: Peter Rimmelzwaan
secretaris: Willem de Smit

Financieel jaaroverzicht 2018

Saldi rekeningen Stichting op 31-12-2018
ING Giro betaalrekening
ING vermogen spaarrekening
ING zakelijk spaarrekening
ABN bestuurrekening
ABN vermogens spaarrekening
ABN bestuur spaarrekening
totaal

6433,61
250183,20
67027,95
351,62
479687,88
881,43
804565,69

Deelnemersfonds
Saldo 01-01-2018
ontvangen
Uitgaven
Saldo 31-12-2018

491196,18
23758,38
8250,12
506704,44

NVLT
Saldo 01-01-2018
Ontvangen
Uitgaven
Saldo 31-12-2018

302056,86
804,39
5000,00
297861,25
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Resultatenrekening 2018 in EURO’s
Inkomsten
Contributie
giro 01/01/2018
div inkomsten
overboeking stichting:
retour contr.
Contributie
Contributie
Contributie
Contributie
Contributie
Contributie
Contributie
Contributie
Contributie
Contributie
Contributie
Contributie

Totaal

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

€ 155.471,08
€ 24.145,40
€ 11.067,01
€ 5.000,00
€ -1.456,00
€ 194.227,49
€ 13.761,34
€ 12.771,34
€ 12.523,84
€ 12.886,34
€ 12.623,84
€ 12.831,34
€ 11.081,34
€ 12.606,34
€ 12.555,84
€ 13.199,84
€ 15.317,34
€ 13.312,34

Totaal
giro 31dec18
Vermogensrekening
zakelijke spaarrekening
ING beleggingsrekening
gelddeel beleggingsrekening

€155.471,08
€ 6.231,80
€ 196,50
€ 3.380,06
€ 568,80
€ 13,47

Eigenvermogen 31/12/2018

€ 10.390,63

inkomsten 2018
17,50*12*230
25*12*381
12*12*21
werkgevers bijdrage transavia
werkgevers bijdrage klm

€ 48.300,00
€ 114.300,00
€ 3.024,00
€ 4.000,00
€ 3.400,00
€ 173.024,00
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Uitgave
Telefoon
Zaalhuur
Drukwerk
BAS
Internet
Computer
Post.nl
Diverse
Kantoor
UOV
Bestuursvergoeding
OMNESS
Stichting
E4Fc
Reismedia
AEI
Totaal

Begroot 2018 Begroting 2019

€ 4.956,08
€ 924,86
€ 3.392,43
€ 6.735,89
€ 1.898,31
€ 7.586,82
€ 1.699,53
€ 15.092,02
€ 21.405,83
€ 74.579,88
€ 15.879,98
€ 2.604,42
€ 22.500,00
€ 1.440,51
€ 1.815,00
€ 5.484,13
----------------€ 187.995,69

totaal inkomsten
totaal uitgave

€ 2.500,00
€ 2.000,00
€ 3.000,00
€€ 1.300,00
€ 3.500,00
€ 800,00
€ 13.000,00
€ 21.000,00
€ 75.000,00
€ 18.000,00
€ 2.500,00
€ 24.000,00
€ 2.000,00
€ 1.800,00
€ 4.000,00
-------------€ 174.400,00

€ 3.000,00
€ 1.400,00
€ 3.000,00
€€ 1.900,00
€ 2.000,00
€ 1.400,00
€ 15.000,00
€ 21.000,00
€ 70.000,00
€ 18.000,00
€ 2.500,00
€ 24.000,00
€ 1.200,00
€ 1.800,00
€ 5.000,00
--------------€ 171.200,00

€ 194.227,49
€ 187.995,69
---------------€ 6.231,80

verschil ink.-uitg.
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