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Voorwoord 
 
Afdeling Zuidwest Drenthe Noordwest Overijssel van Abvakabo FNV is op 26 september 2016  
opgeheven. In dit laatste jaarverslag wordt teruggeblikt op de periode van januari 2015 tot 26 
september 2016. 
 
Door de fusie van Abakabo met Bondgenoten en Bouwbond is een vernieuwde en krachtige FNV 
bond ontstaan. De lokale en regionale afdelingen van de eerdere bonden worden opgeheven en 
fuseren tot lokale netwerken. Met het opbouwen van het lokale netwerk Zuidwest Drenthe is in 2015 
gestart vanuit een kern van kaderleden van Abvakabo, later zijn kaderleden van Bouwbond en 
Bondgenoten aangesloten. De geografische begrenzing van de Abvakabo afdeling en het Lokale 
Netwerk verschillen. Een deel van het gebied van de afdeling is overgegaan naar de Lokale 
Netwerken i.o. in  Hoogeveen en Steenwijkerland. Het werkgebied van het Lokaal Netwerk Zuidwest 
Drenthe bestaat uit de gemeenten Westerveld, De Wolden en Meppel. De Abvakabo afdeling had 
ca. 4000 leden, het Lokale Netwerk heeft ongeveer 5200 leden. Het Lokale Netwerk richt zich meer 
op de beïnvloeding van de politiek op het gebied van zorg, inkomen en participatie. De Sectoren 
zorg, overheid en SW, enz, zijn in de loop van 2015 binnen de nieuwe FNV meer landelijk 
georganiseerd. Ook is de Abvakabo Bondsraad opgeheven en het FNV Ledenparlement ingesteld. 
In dit jaarverslag treft u daardoor geen verslagen meer aan van de Bondsraad en de 
afdelingsgroepen.  
 
Tot 26 september hebben de afdelingen en het Lokale Netwerk in feite parallel naast elkaar 
gefunctioneerd. Vanaf 2015 werden diverse activiteiten en kosten in toenemende mate met de 
andere fusiebonden gedeeld. In 2015 heeft de afdeling van Abvakabo nog haar jubilarissendag, 
jaarvergadering, themabijeenkomsten, verstrekken van een zakagenda en de spreekuren in Meppel 
en Steenwijk georganiseerd. De normale bekostiging (afdracht) via AKF Zoetermeer verliep nog als 
vanouds. In 2016 heeft het Lokaal Netwerk een jaarwerkplan opgesteld en daarmee haar 
financiering ontvangen. De afdracht aan de afdeling van Abvakabo Zuidwest Drenthe Noordwest 
Overijssel stopte vanaf dat moment. Ook de begeleiding vanuit Groningen van de afdeling door de 
regiobestuurder stopte, In 2016 zijn er een beperkt aantal kaderactiviteiten opgepakt vanuit de 
Abvakabo afdeling. Veel bestuursleden van Abvakabo zijn opnieuw actief binnen het bestuur van 
het Lokale Netwerk Zuidwest Drenthe. Veel bestuursleden zijn al jarenlang actief binnen de afdeling 
van Abvakabo. Jaren waarin en aantal bestuursleden door omstandigheden zijn weggevallen en 
nieuwe bestuursleden werden gevonden.  
 
De afdeling van Abvakabo was overigens al een product van de fusie in 1998  (VVA = vernieuwing 
verenigingsactiviteiten) van de eerdere afdelingen Hoogeveen, Meppel, de Wijk, Zuidwolde en 
Steenwijk. In januari 2017 vindt de laatste vergadering van het afdeling Zuidwest Drenthe 
Noordwest Overijssel plaats. Met dit verslag en de bijeenkomst vindt de afsluiting plaats van vele 
jaren inzet van Abvakabo activiteiten. Gelukkig worden deze grotendeels doorgezet in het Lokale 
Netwerk Zuidwest Drenthe.  
 
Meppel, 31 december 2016, 
 
Dagelijks Bestuur Abvakabo Zuidwest Drenthe / Noordwest Overijssel 
 
 
Jan Gelderloos, Johan Logtenberg en Gerard Velthuis 
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    AGENDA 
 
 
Agenda  Jaarvergadering 25 januari 2017: 
 
 
1. Opening 
 
2. Vaststellen agenda 
 
3. Mededelingen en ingekomen stukken 
 
4. Verslag jaarvergadering 2014, gehouden op 28 april 2015 te Meppel 
 
5. Bespreking verslag secretaris 2015 en 2016 
 
6. Bespreking verslag penningmeester 2015 en 2016 
 
7. Verslag kascommissie 
 
8. Introductie Lokaal Netwerk Zuidwest Drenthe  
 
9. Rondvraag 
 
10. Sluiting 
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1. VERSLAG JAARVERGADERING 28 APRIL 2015 

VERSLAG LEDENVERGADERING VERENIGINGSJAAR 2014. 
 
 
Aanwezig: 37 leden (inclusief 11 AB-leden). Daarnaast onze gastspreker, de heer Thomas van 
Duin. De heer Van Duin geeft een presentatie inzake de fusie van de FNV bonden tot één FNV en 
de daardoor geboden omzettingen van de diverse afdelingen naar 1 FNV Lokaal. 
 

1. Opening. 

De voorzitter, de heer J. Gelderloos, opent met een woord van welkom de vergadering.  
Eerst wordt het verenigingsjaar 2014 besproken en na de pauze zal de heer Thomas van 
Duin ons kort bijpraten over de stand van zaken over de fusie tussen de FNV Bonden welke 
per 1 januari 2015 zijn beslag heeft gekregen. 
 
2. Vaststellen agenda. 

De vergadering gaat akkoord met voorliggende agenda. 

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken. 

Afmeldingen: de heren Joosten, Nijenhuis, Scheeringa, Van Veen, Piek, Kuiper en Van 

der Kolk. 

 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

4. Verslag ledenvergadering 2013 gehouden op 28 april 2013. 

Er zijn geen op- en/of aanmerkingen. 

De notulist wordt hartelijk bedankt. 

 

5. Jaarverslag 2014. 

De heer Teunisse geeft aan dat de ledenontwikkeling is afgenomen met 4,3% Hij mist 

hiervoor de onderbouwing in het verslag. Hij vraagt wat het AB hiervan heeft gevonden 

en wat zij er aan heeft gedaan. 

Onze secretaris, de heer Logtenberg, geeft aan dat dit mede een gevolg is van het feit 

dat onder meer de leden van SW bedrijf Alescon zijn overgezet naar Assen.  

Ook de vergrijzing, de Fusie heeft tot gevolg gehad dat er leden zijn verdwenen. Dit is 

echter ook een landelijke trend. De economische omstandigheden hebben er ook voor 

gezorgd dat er leden zijn verdwenen. 

 

6. Verslagen Groepsbesturen. 

Er zijn geen opmerkingen op de jaarverslagen 2014. 

 

7. Bespreking jaarverslag Penningmeester 2014 en de begroting 2015. 

De heer Velthuis, penningmeester, geeft bij de start aan dat de heer Scheeringa, helaas 

vanavond afwezig, heeft aangegeven dat er een foutje heeft ontdekt in de weergave van 

de begroting 2014. Dit betreft het onderdeel Training Niet FNV Formaat. Daar de 

jaarverslagen al waren gedrukt zal hij het herstelde jaarverslag 2014 op de website 

zetten van de afdeling. De heer Velthuis geeft middels een presentatie over de begroting 

en jaarrekening 2014 en de begroting voor 2015. Nadien zijn er geen vragen en/of 

opmerkingen. 

 

8. Verslag Kascommissie. 

De heer Bouwknegt neemt namens de kascommissie het woord en geeft aan dat de 
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jaarrekening 2014 er uitstekend uitziet. Alle boeken, rekeningen, betalingen en 

ontvangen bedragen zijn gecontroleerd en akkoord bevonden. De kascommissie had 

slechts een op- en/of aanmerking: te weten: het vooruitbetalen van de rekening voor de 

jubilarissendag. Als “Jan Plezier” om wat voor een reden dan ook Failliet gaat is de 

afdeling zijn geld kwijt. De Penningmeester geeft aan dit voor de toekomst mee te 

nemen. 

 

Na de uitleg van de penningmeester geeft de heer Bouwknegt aan dat de kascommissie 

met deze toezegging akkoord is en verzoekt de aanwezigen dan ook om het bestuur en 

de penningmeester decharge te verlenen. Dit wordt door de aanwezigen middels een 

applaus gedaan. 

 

9. Verkiezingen kascommissie. 

De heer G.A. van Veen is aftredend en niet herkiesbaar. Hij ontvangt later van de 

afdeling een bloemetje en een cadeaubon voor de bewezen diensten. 

Er wordt aan de vergadering verzocht om een nieuw lid voor de kascommissie.  

Het AB geeft aan dat er 1 lid zich heeft gemeld voor de kascommissie. 
daar er verder geen leden zijn die zich beschikbaar stelt wordt de heer J. Kuiper 
benoemd tot lid. 
De kascommissie ziet er als volgt uit: De heer J. Bouwknegt, De heer W. Piek en de heer 
J. Kuiper. 
 

10. Bespreking Werkplan 2015 

Er komen vragen over de volgende onderwerp: 

 a. Ledenwerving en ledenbehoud. Er is vorig jaar een afname van 180 leden. Dhr. 

Logtenberg heeft hier bij punt 5 reeds uitleg over de reden hiervan gegeven. 

De afdeling heeft in 2014 voor de OR en BLG, inzake trainingen en dergelijke, en ook 

voor afdelingsinformatie al € 500,- uitgegeven.  

 

11. Bestuursverkiezingen. 

De heren G. Velthuis en J. Joosten zijn volgens het rooster van aftreden aftredend. 

Alleen de heer G. Velthuis stelt zich weer herkiesbaar.  

De heer Joosten ziet af van herbenoeming i.v.m. de nog lopende discussie rondom de 

vestiging van vakbondshuizen en eventuele steunpunten. 

Vanuit de vergadering is geen kandidaat bestuurslid aangemeld. De vergadering gaat 

dan ook akkoord met de herverkiezing van de heer Velthuis.. 

 

12. Rondvraag. 

Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 

 
13. Sluiting. 

De voorzitter stelt vast dat het statutaire deel van deze vergadering hiermee is afgesloten 

en bedankt de aanwezigen voor hun aandacht en stelt een korte pauze voor. Na de 

pauze zal het thema Fusie en het oprichten van FNV Lokaal aan de orde komen. 

Gerard Peters 
Notulist. 
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2. JAARVERSLAG SECRETARIS 2015 
 

 
5.1 Inleiding 
 
Dit is dan het laatste jaarverslag dat ik maak zoals ik dat het vorig jaar aankondigde. Conform 
afspraak binnen het Dag. Bestuur zal het een beknopt jaarverslag worden.  
2015 was het overgangsjaar. Daar is veel vergaderd over hoe nu verder. 
Eind 2015 is de aanvraag ingediend voor Lokaal FNV Zuidwest Drenthe. De voorlopige status is 
accoord bevonden. In september 2016 worden hiervoor de officieele verkiezingen gehouden. 
 
Wie wat gaat doen na 31 december 2015 is nu nog niet helemaal duidelijk. 
 
Nu het jaar 2015 in het kort. 
Voor mij het 14e jaar dat ik de secretariaatswerkzaamheden uitvoer voor de afdeling Z-W Drenthe / 
N-W Overijssel.  Zoals boven aangegeven nog onduidelijk hoe ik verder ga. Daarover neem ik in de 
loop van 2016 een beslissing.  
Ik heb mij in dit verslagjaar beschikbaar gesteld voor CPO (Contact Persoon Ouderen). Dat begint 
nu lekker te draaien.  
 
De website zal in 2016 worden aangepast aan de  dan bekende nieuwe lokale netwerken. Dat zal, 
voorzover nu bekend, worden gedaan door een van onze huidige webredacteuren, de  heer G. 
Velthuis. Heeft u iets te melden geef dat door! 
 
Het financieel jaarverslag 2015 is bijgevoegd. 
 

                  
       
Onze afdeling beschikt over een eigen afdelingskantoor (zie bovenstaande foto’s). 
 
Dit jaar hebben wij niet onze eigen afdelingsagenda uitgegeven, doch wel van FNV Lokaal Netwerk 
Zuidwest Drenthe. Ruim 500 zakagenda’s hebben we bezorgd c.q. verzonden.  
 
In nauwe samenwerking met het Dagelijks en Algemeen Bestuur zijn de werkzaamheden altijd op 
tijd afgerond. Ook kan een beroep worden gedaan op regiokantoor Noord. Hiervan wordt dan ook 
dankbaar gebruik gemaakt en dan vooral als het gaat om het uitdraaien van etiketten en 
ledenlijsten.  
 
In dit verslagjaar is de website van onze afdeling verder uitgebreid en afgestemd met de landelijke 
website.  Wilt u hem bekijken ga dan naar: www.abvakabo-meppel.nl Dit jaar is ook de website 
www.zuidwestdrenthe-fnv.nl van start gedaan en zal die van abvakabo gaan vervangen. De website 
wordt regelmatig bijgewerkt.   
  

http://www.abvakabo-meppel.nl/
http://www.zuidwestdrenthe-fnv.nl/
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Gezien de gewijzigde omstandigheden is alles volgens planning uitgevoerd. Dit komt mede door de 
goede samenwerking met het Dagelijks-  en het Algemeen Bestuur en de afstemming met regio 
Noord. Met name wil ik hier noemen Tineke Duursma en Riek van Kampen. Dank voor jullie inzet 
c.q. bemiddeling. 
 
Op 31 december 2015 was de samenstelling van het bestuur als volgt: 
 
Voorzitter  dhr J.J. Gelderloos  Senioren   Nijeveen 
Secretaris  dhr Joh. Logtenberg  Senioren    Zuidwolde 
Penningmeester   dhr G.J. Velthuis  Lagere Overheden  Meppel 
 
Lid   dhr D. v.d. Belt  Senioren   Meppel 
Lid   dhr D.H. Nijenhuis  Senioren   Hoogeveen 
Lid   dhr G.W. Peters  WSW/WIW   Meppel 
Lid   dhr C. Smid   Senioren   Meppel 
Lid     dhr J.J.H. Dufour  Rijk    Meppel 
Lid     dhr W. Datema  Lagere Overheden  Beilen 
Lid     dhr J. Joosten   Senioren   Hoogeveen 
Lid    mw. K. Raben   Zorg    Steenwijkerwold 
Lid   dhr P.C. Spijkerman  Zorg    Beilen 
Lid   dhr H. Smand   KPN/TNT   Hoogeveen 
 
Door de fusie met Bouwbond en Bondgenoten tot een Lokaal Netwerk is het bestuur in 2016 niet 
gewijzigd.  
 
 
5.3 Evaluatie Jaarwerkplan 2015     
 
Vergaderingen 
Door de fusie zijn er gecombineerde vergaderingen gehouden, t.w. Abvakabo en Lokaal FNV. 
De jaarvergadering en de bestuursvergaderingen, zowel van het Dagelijks Bestuur als van het 
Algemeen Bestuur van zowel Abvakabo alsook Lokaal FNV Zuidwest Drenthe zijn het aantal 
vergaderingen t.o.v. vorige jaren ongeveer gelijk gebleven.  
 
Jubilarissen 
Op vrijdag 27 juni zijn de jubilarissen gehuldigd tijdens een boottocht over de wateren in Noord - 
West Overijssel met de Jan Plezier. Ondanks de gematigde temperatuur en de lichte neerslag was 
de stemming aan boord opperbest tot groot genoegen van de jubilarissen.  
De foto van de jubilarissen gemaakt op het bovendek is na de huldiging aan alle jubilarissen 
uitgereikt.  
Dit jaar, waren er 150 jubilarissen, waarvan 90 zilver (25 jaar lid), 26 goud (40 jaar lid), 24 goud met 
robijn (50 jaar lid), 8 gouden insigne met briljant (60 jaar lid) en 2 leden waren 70 jaar lid die een 
sculptuur kregen uitgereikt. Een van de 70-jarigen was aan boord en bij de ander is hij persoonlijk 
thuis uitgereikt. 
Iets meer dan de helft van de jubilarissen was aan boord. De jubilarissen die niet aan boord waren 
hebben we de insigne op verzoek toegezonden. Evenals voorgaande jaren hadden enkele 
jubilarissen aangegeven geen behoefte te hebben om de insigne in ontvangst te nemen. 
De jubilarissen werden toegesproken door onze voorzitter, de heer J. Gelderloos en de insignes zijn 
opgespeld door onze bestuurder, Mevrouw R. van Kampen. 
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Jubilarissen aan boord van de rondvaartboot. 
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7.  JAARVERSLAG PENNINGMEESTER 2015 EN 2016 
 
7.1      Verslag penningmeester 2015 en 2016 
 

Grootboek Omschrijving begroting 15 rekening 15 begroting 16 rekening 16 

454100  Reis en verblijfkosten (DB/AB) 4.100 3.387,25 0 101,90 

454106  Kantoorbehoeften 800 0,00 0 999,00 

456100  Vergaderkosten vereniging 2.400 2.746,43 0 0,00 

459104  Telefonie vast 1.200 900,08 0 525,47 

459109  Diverse beheer  & adm.kosten 1.500 1.594,87 0 803,00 

459360  Documentatie overig 100 0,00 0 0,00 

             Training niet via FNV formaat 1.000 0,00 0 0,00 

464100  Porti en vrachtkosten 4.300 1.737,77 0 369,85 

467101  Promotiemateriaal 2.500 2.599,97 0 0,00 

468100  Ledenbehoud 7.841 7.939,25 0 262,75 

Uitgaven   25.741 20.905,62 0 3.061,97 

            

Grootboek Omschrijving 
begroting 15 rekening 15 begroting 16 rekening 16 

851100  Afdelingsafdracht 25.741 25.716,00 0 0,00 

885100  Rente (opbrengsten) 0 36,06 0 0,00 

Inkomsten   25.741 25.752,06 0 0,00 

 
 

 In 2015 heeft de afdeling diverse activiteiten georganiseerd en werd de maandelijkse afdracht 
ontvangen van AKF Zoetermeer. De bijdrage aan Netwerk Noord in 2015 (training niet via FNV 
Formaat) is beëindigd. Verder is slechts een klein deel van de drukwerk en verzendkosten verrekend 
naar de afdeling. Positief saldo 2015 bedraagt 4.846,44 euro.  

 Het Lokaal Netwerk i.o. heeft per 2016 een eigen budget gekregen conform het ingediende 
jaarwerkplan. De afdracht aan de AKF afdeling is per 2016 gestaakt. In 2016 heeft de afdeling de 
afrondende activiteiten van AKF georganiseerd. Daar geen afdracht meer werd verkregen is ingeteerd 
op het vermogen. Het boekjaar 2016 heeft een negatief saldo van 3.061.97 euro.    

 

      verschil 
inkomsten 
uitgaven   begroting 15 rekening 15 begroting 16 rekening 16 

    0 4.846,44 0 -3.061,97 
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Datum Omschrijving 
Baten en 
lasten 

   
01-01-15 Balans jaarverslag 2014 9.719,49 

   
31-12-15 Mutatie kas + bank in 2015  4.846,44 

   
01-01-16 Balans eind 2015 14.565,93 

   
31-12-16  Mutatie kas + bank  -3.061,97 

   
31-12-16 Balans eind 2016 11.503,96 

   

      

       De financiële stukken zijn op 28 december 2016 door de kascontrole commissie gecontroleerd. De 
commissie bestaat uit de heren W. Piek, G. van Veen, J. Kuiper en J. Bouwknegt. De heer Piek was 
verhinderd om bij de controle aanwezig te zijn.  

 Uit de jaarstukken over 2014 blijkt dat de afdeling eind 2014 een vermogen had van 9.719,49 euro. In 
2015 en 2016 is dit toegenomen tot 11.503,96 euro. De bankrekening van de afdeling wordt begin 2017 
opgeheven het batige saldo van de afdeling vervalt dan aan het FNV. De afwikkelingsprocedure is eind 
2016 in gang gezet. 

 
Meppel, 31 december 2016 
 
Penningmeester Abvakabo ZW Drenthe / NW Overijssel 
Gerard Velthuis 

       
 
8.    VERSLAG KASCOMMISSIE 
 
Leden van de kascie zijn: de heren W. Piek, J. Bouwknegt en J. Kuiper. Conform reglementen wordt 
jaarlijks een lid van de kascommissie vervangen. De controle over de verenigingsjaren 2015 en 
2016 is gecombineerd uitgevoerd waardoor de heer G. van Veen is toegevoegd aan de 
kascommissie van 2015. 


