Plannen inrichting nieuwe belangenvereniging verder uitgewerkt

Nieuwe belangenvereniging LVNL krijgt vorm en inhoud
Collega’s,
De afgelopen dagen heeft de ingestelde werkgroep om te komen tot een nieuwe belangenvereniging
binnen LVNL zich gebogen over de inrichting van de nieuwe organisatie. Op 3 oktober 2013
presenteerde de werkgroep tijdens een goed bezochte medewerkerbijeenkomst in het auditorium al
de ‘richting’ van de nieuwe belangenorganisatie.
Voorgenomen organisatiestructuur
Zoals bekend richt de nieuwe belangenvereniging zich op zo’n 600 LVNL-medewerkers in technische,
administratieve en overige ondersteunende functies. Om jullie belangen goed te kunnen behartigen,
zal de vereniging uit vier sectoren bestaan:
 Sector ESARR5 technische medewerkers
 Sector ATM en CNS systeem & productspecialisten
 Sector Operationele supportfuncties (procedures, opleidingen, etc.)
 Sector Generieke supportfuncties (inkoop, finance, ICT, (incident-)onderzoek, ontwikkeling,
legal, HRM, bewaking, kantine, magazijn etc.)
Iedere sector zal een sectorcommissie van drie personen kennen. De leden van deze commissies zijn
zelf werkzaam in de betreffende sector, zijn het eerste aanspreekpunt voor de collega’s en vormen
het scharnier naar het bestuur en de belangenbehartigingsactiviteiten. Eén van de leden van iedere
sectorcommissie zal ook bestuurslid zijn. Het bestuur van de nieuwe belangenvereniging telt zeven
personen: een dagelijks bestuur van voorzitter, secretaris en penningmeester en daarnaast vier
bestuursleden, vanuit iedere sector één. In de volgende nieuwsbrief zal verder worden ingegaan op
de portefeuilles en de activiteiten van de nieuwe belangenvereniging. Daarin zal ook worden
aangegeven aan welke concrete activiteiten jullie een bijdrage kunnen leveren.
Teller potentiele leden: 171 collega’s!
Vandaag, 22 oktober 2013 stond de thermometer
al op 171 potentiële leden. Je kunt op de website
www.nieuwebelangenvereniginglvnl.nl zien dat
de kleur van de thermometer is aangepast van
rood naar groen: de werkgroep gaat dus door met
haar inspanningen.

Herhaling presentatie medewerkerbijeenkomst
Op verzoek van collega’s die op 3 oktober jl. niet bij de medewerkerbijeenkomst aanwezig konden
zijn, wordt de presentatie over de contouren van de nieuwe vereniging nogmaals gehouden op:

maandag 28 oktober aanstaande
van 12.00 uur tot 12.45 uur in het auditorium.
De volgende nieuwsbrief zal kort na 28 oktober verschijnen.
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