BMN, Afdeling Zuid-West, Binnenhof 43, 4371 TD KOUDEKERKE
Beste collega,
Bij deze wordt u van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij een door het bestuur
van de Afdeling Zuid-West (voorheen de afdelingen Middelburg en West-Brabant) van
de Bond van Medewerkers in het Notariaat georganiseerde ledenvergadering, en wel
op
DONDERDAG 2 MEI 2019 OM 16.00 UUR
Deze vergadering vindt plaats in De Brasserie | Café de Sportvisser, Van
Randwijckstraat 6 te 4401 KM Yerseke.
Het bestuur wil de volgende agenda afhandelen:
1. Welkom en opening door de voorzitter.
2. Lezing door mevrouw Sanne van der Meulen
Sanne is sectorbestuurder bij het CNV. En doet namens het
CNV een aantal complexe onderhandelingen over
arbeidsvoorwaarden. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor
het arbeidsvoorwaardenbeleid van de sector vervoer. Op 2
mei komt zij naar Zeeland om ons bij te praten op dat
arbeidsvoorwaarden-gebied.
Onderwerpen die aan de orde komen zijn:
- als er geen CAO is, hoe kun je voor jezelf je
onderhandelingen doen over je salaris, pensioen, scholing
en andere arbeidsvoorwaarden
- ze ligt een tipje van de sluier op hoe arbeidsvoorwaarden overleg tussen werkgevers
en werknemers vertegenwoordigingen verlopen
- waarom er een vakbond nodig is
- oudere werknemers, hoe hou je het leuk om tot je 67/68e te werken
- investeren in opleiding en ontwikkeling/loopbaanplanning
- andere onderwerpen kun je tot 5 dagen van tevoren sturen aan
zuidwest@bmnvakbond.nl, zodat we deze tijdig aan Sanne kunnen doorgeven.
3. Gelegenheid tot het stellen van vragen aan mevrouw Van der Meulen.
4. Notulen van de vorige vergadering de dato 27 november 2018 te Ulvenhout.
Deze notulen zijn te raadplegen via: www.bmnvakbond.nl/afdelingen/zuid-west.nl.
5. Ingekomen stukken.
6. Bespreking beschrijvingsbrief van de op zaterdag 18 mei 2019 te houden

Algemene Vergadering in het Postillon Hotel te Deventer.
7. Aanwijzing van een afgevaardigde van onze Afdeling naar de genoemde Algemene
Vergadering.
8. Mededelingen Hoofdbestuur.
9. Wat verder ter tafel komt.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.
De drankjes tijdens deze vergadering zijn ook deze keer, zoals gebruikelijk, voor
rekening van het bestuur van de Afdeling Zuid-West.
Na afloop van deze vergadering is er de mogelijkheid tot het - voor eigen rekening –
nuttigen van een maaltijd.
Aangezien er een – naar onze mening - interessante lezing op het programma staat
hopen wij als bestuur dat wij deze keer weer veel collega's (zowel leden als nietleden) mogen verwelkomen!
Graag vernemen wij wie van u er voornemens is naar deze vergadering te komen (dit
in verband met de reservering van de grootte van de zaal).
U kunt uw aanwezigheid kenbaar maken door te mailen naar
zuidwest@bmnvakbond.nl
Graag tot ziens op donderdag 2 mei 2019 om 16.00 uur in Yerseke!
Met collegiale groet van het bestuur
van de Afdeling Zuid-West
H.M.E. van der Weele, voorzitter

