LOMOZ, zORg voor medezeggenschap!
Verslag algemene ledenvergadering (ALV) op 16 april 2021.
Digitaal.
Aanwezig/ingelogd:

Annelies Wouters (voorzitter)
Corien de Kloe (secretaris - verslag)
Marja den Hollander

Francisca Tanis (plv. voorzitter)
Gabriela Wallner (penningmeester)
Wilma Hoogstraten – van Dam

Ingelogde leden:

Franca Kerstens, Diakonessenhuis Utrecht
Jan Willem Dorr, NWZ Alkmaar (en lid kascontrolecommissie)
Margke van Seters, Zuidzorg Eindhoven
Ellen Sanders, MMC Veldhoven

---------------------------------------------------------------------------------1. Opening
Een welkom aan de aangemelde/ingelogde leden.
Ook per mail is een enkele vraag van een lid ontvangen en beantwoord.
2. Medelingen
Franca Kerstens maakt attent op een interessant rapport over ouderenzorg.
3.

Verslag Algemene Ledenvergadering 6 november 2020
Geen opmerkingen.

4.

Jaarverslag en jaarcijfers over 2020, incl. rapportage kascontrolecommissie.
De aanwezige leden zijn akkoord met het verslag en de jaarcijfers, waarmee decharge aan het
bestuur wordt verleend voor het financieel beleid in 2020.
Twee leden van de kascontrolecommissie nemen afscheid: Conny Koolwijk en Marcella Beekman.
Het LOMOZ-bestuur dankt hen zeer voor meerdere jaren kascontroles.
De kascontrolecommissie bestaat nu nog uit Mieke Somers en Jan Willem Dorr.
Een reservelid zou nog kunnen toetreden, maar twee personen is voor het moment genoeg.

5.

Aanpassingen in het huishoudelijk reglement van LOMOZ
De aanpassingen worden in het algemeen logisch en dus akkoord bevonden.
Eén opmerking is er: Vermeld is, dat twee vrijwilligers (de administrateur en de ambtelijk
secretaris) een jaarlijkse vrijwilligersbijdrage ontvangen.
Dat ook bestuursleden van LOMOZ een (lagere) vrijwilligersbijdrage ontvangen voor hun
bestuurswerk, staat niet in deze versie van het reglement.
Voor de transparantie wordt geadviseerd dat ook te vermelden en bovendien de post
bestuurskosten verder te specificeren.
Het huishoudelijk reglement zal daaraan worden aangepast.
Een rooster van aan- en aftreden van bestuursleden wordt gemist.
In de LOMOZ-statuten zijn wel zittingstermijnen genoemd, maar geen namen. Het bestuur zal
bekijken of een rooster van aan- en aftreden op de website kan worden gezet.
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6.

Rondvraag
Gevraagd wordt hoe actief LOMOZ bezig is met de sector CAO’s.
Op dit moment wordt onderhandeld over de CAO Ziekenhuizen en de CAO VVT loopt ook
binnenkort af.
LOMOZ is actief op verschillende social media, nu nog vooral op Facebook en LinkedIn en daar
wordt volop verslag gedaan van het verloop van de onderhandelingen.
Bondsbestuurders worden regelmatig uitgenodigd om op ledendagen te komen spreken.
Veel medewerkers in onze sector zijn echter geen lid van een werknemersorganisatie (bond) en
hebben weinig oog voor CAO-onderhandelingen.
De aanwezigen denken, dat dat wél in hun belang zou zijn, zeker in coronatijd. Er is veel
veranderd en de druk is groot.
De werkgevers(verenigingen) geven niet graag veel ‘cadeau’ aan hun medewerkers.
Of ook LOMOZ, als platform, het belang van een bondslidmaatschap voor alle zorgmedewerkers
meer wil benadrukken (en zo ja, hóe), zal door het bestuur besproken worden.

7.

Plannen voor de rest van 2021
Het blijft, i.v.m. de coronamaatregelen, onmogelijk om te kunnen plannen op ledendagen op
locatie.
De ledendag, gepland voor 9 juni 2021, zal in elk geval doorgaan, hoogstwaarschijnlijk digitaal,
door middel van webinars, waaruit gekozen kan worden.
Meer nieuws daarover zal begin mei volgen.

Hierna worden de aanwezigen bedankt voor hun deelname en wordt de vergadering gesloten.
De volgende digitale algemene ledenvergadering zal zijn op vrijdag 5 november 2021.
Locatie of digitaal nog niet zeker. Leden zijn van harte welkom; de uitnodiging volgt t.z.t.
Vragen? info@lomoz.org
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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