20 maart 2014: oprichtingsvergadering

Laatste voorbereidingen nieuwe belangenvereniging LVNL
Collega’s,
De afgelopen periode heeft de ingestelde werkgroep tijdens twee bijeenkomsten uitgebreid
stilgestaan bij de inrichting van de nieuwe belangenvereniging. Ook is een (voorlopige) naam
gepresenteerd: ‘Belangenvereniging Personeel LVNL’, afgekort BPLV.
Voorgenomen organisatiestructuur
Zoals bekend richt de nieuwe belangenvereniging zich op ’de ca 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, ICT, (incident-)onderzoek, bewaking, kantine,
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. Onder de bestuursleden zullen ‘portefeuilles’ worden
verdeeld, waaronder: Collectieve belangenbehartiging (coördinatie georganiseerd overleg &
ondernemingsraad), Individuele belangenbehartiging, Communicatie en Beleidsontwikkeling, kennis
en scholing & vorming.
Op dinsdag 28 januari 2014 vindt er een voorlichtingsbijeenkomst plaats voor potentiele bestuurs- en
kaderleden van BPLV. Heb jij interesse in een wat actievere rol binnen de BPLV, schuif dan even aan.
De aanvangstijd is 14.30 in zaal Bravo. Natuurlijk is jouw aanwezigheid geheel vrijblijvend. Het
betreft slechts een informatiesessie op basis waarvan geïnteresseerde collega’s weloverwogen een
besluit kunnen nemen of zij een inhoudelijke rol binnen BPLV willen spelen en wat daar tegenover
staat. Wil jij deze bijeenkomst bijwonen, meld je dan even aan via Maya Levyssohn of Adriaan van
der Groef.
Noteer vast in je agenda: donderdagmiddag 20 maart 2014: oprichtingsvergadering BPLV!
Teller aantal potentiele leden: 195 collega’s!
Het aantal potentiele leden stond op de datum van de
vorige nieuwsbrief nog op 174 leden. De afgelopen weken
zijn daar weer 21 collega’s bijgekomen. Vandaag, 17
januari 2014, staat de teller op 195 collega’s. Dat betekent
dat de BPLV bij haar start waarschijnlijk al zo’n 33% van de
technische, administratieve en overige ondersteunende
medewerkers zal organiseren!
Zie voor meer bijzonderheden
www.nieuwebelangenvereniginglvnl.nl
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