Voorbereidingen worden voortgezet

Duidelijkheid over de contouren
nieuwe LVNL-belangenvereniging!
Collega’s,
Op 3 oktober 2013 presenteerde de werkgroep ‘Nieuwe belangenvereniging LVNL-medewerkers’ de
contouren van een nieuwe belangenorganisatie, speciaal voor en door LVNL-medewerkers in
technische, administratieve en andere ondersteunende functies. De in het auditorium gehouden
presentatie werd goed bezocht. Na de presentatie werden de aanwezigen verzocht een eerste
reactie op de uitgewerkte plannen te geven. Die waren zonder uitzondering positief. De unanieme
oproep van de aanwezigen aan de werkgroep was: ‘Ga vooral door met de voorbereidingen, het
initiatief voorziet duidelijk in een behoefte onder de gemiddelde LVNL-collega!’.
Website en verenigingsplan
Sinds de presentatie door de werkgroep, afgelopen donderdag, is de website
www.nieuwebelangenvereniginglvnl.nl in de lucht. Op die site lees je meer over het initiatief en kun
je jezelf opgeven als potentieel lid. Er is een concept verenigingsplan door de werkgroep opgesteld.
In dat plan wordt beschreven voor wie de nieuwe vereniging er straks is en wat de belangrijkste
doelstellingen van de nieuwe belangenorganisatie zijn. Het verenigingsplan is te downloaden van
bovengenoemde site.
Streven
De ambitie van de nieuwe belangenvereniging is om 80% (!) van de LVNL-medewerkers in technische,
administratieve en overige ondersteunde functies te organiseren. Dat betekent dat we op termijn
streven naar zo’n 480 leden/participanten.
Word jij ook potentieel lid?
Alvorens het verenigingsplan als werkgroep verder uit te (laten) werken is het
verstandig om een beeld te krijgen of het initiatief jouw als LVNL-medewerker
aanspreekt en of jij tot die vereniging zou willen toetreden. Om die reden is op
bovengenoemde website een formulier opgenomen, waarin jij kunt aangeven of jij
actief of passief mee wilt doen aan de nieuwe belangenvereniging. Via een
thermometer wordt het aantal collega’s aangegeven dat zich heeft opgegeven. De
teller stond vandaag, drie dagen na de presentatie, op maar liefst 92 collega’s.
Ben jij ook geïnteresseerd? Geef je dan nu vast op als potentieel lid en vul het
formulier op de website in. Je wordt dan op de hoogte gehouden over de
voortgang van de voorbereidingen en krijgt aan het einde van het jaar een
uitnodiging om definitief lid te worden. Het potentiele lidmaatschap verplicht je
nog tot niets. De ingevulde gegevens worden niet verspreid of voor andere
doeleinden gebruikt. Jouw emailadres wordt alleen gebruikt om je in de toekomst
persoonlijk op de hoogte te houden.
Hoe verder?
De werkgroep zal medio november een presentatie houden over de activiteiten
van de nieuwe belangenvereniging en de formele oprichting. Wordt vervolgd!

Op naar één belangenvereniging voor technisch, administratief en
ondersteunend personeel LVNL!
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