Notulen van de vergadering van de Bond van Medewerkers in het
Notariaat, afdeling Zuid-West, gehouden op dinsdag 27 november in het
Koetshuis Anneville te Ulvenhout.
Aanwezig het voltallige bestuur van de afdeling Zuid-West, één lid van het
Hoofdbestuur en drie leden.
Met schriftelijke kennisgeving afwezig: 32 leden, waaronder een aantal
jubilarissen.
Welkom en opening
De voorzitter opent om iets na 19.30 uur de vergadering en heet de weinige
aanwezigen van harte welkom. Fijn dat zij wel de moeite hebben genomen
om vanavond aanwezig te zijn.
Notulen vergadering van 29 mei 2019 te Goes
De notulen van de vergadering van 29 mei 2018 te Goes worden
goedgekeurd.
De notulen zijn te raadplegen via: www.bmnvakbond.nl/afdelingen/zuidwest.nl.
Ingekomen stukken
Er zijn geen bijzondere ingekomen stukken.
De stukken die ingekomen zijn (mails) betreffen vooral de uitnodigingen van
het Hoofdbestuur aan het afdelingsbestuur tot het bijwonen van hun
vergaderingen en de toezending van de gegevens van een eigen mailadres
van het afdelingsbestuur.
Jubilarissen
Van de 9 jubilarissen hebben er 2 de moeite genomen om aanwezig te zijn.
Aan hen wordt het bijbehorende speldje uitgereikt en opgespeld.
Aan de jubilarissen die hebben verzocht om het speldje toe te sturen, wordt
gevolg gegeven.
Mededelingen Hoofdbestuur
Het Hoofdbestuurslid brengt verslag uit over de gehouden
contactvergadering
In deze vergadering zijn ondermeer de volgende besluiten genomen, dan wel
aan de orde geweest:
- om in een brief naar de werkgevers toe een salarisadvies te geven van +3%;
- dat de bijdrage voor de rechtskundige bijstand omhoog gaat;
- scholing draait goed (m.u.v. het westen van het land, waarin de grote
kantoren de eigen cursussen verzorgen);
- opvolging van Hoofdbestuurslid TB is geregeld;
- ALV is op 18 mei 2019 in Deventer.

Wat verder ter tafel komt/Rondvraag
Er wordt door geen van de aanwezigen gebruik gemaakt van deze
agendapunten.
Sluiting
De voorzitter besluit om - onder dankzegging voor een ieders inbreng - tot
sluiting van de vergadering over te gaan.
Getekend te Yerseke op 2 mei 2019
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