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Voorwoord door de voorzitter:

Het jaar 2013 stond wederom in het teken van grote veranderingen in het “Zorglandschap”.
De consequenties en uitdagingen die dit met zich mee heeft gebracht hebben voor een pittig jaar gezorgd bij de ondernemingsraden.
Als platform LOMOZ zijn we ons hier terdege van bewust. Om inspraak/invloed op veranderingen, die ook de medezeggenschap raken, uit te kunnen blijven oefenen hebben wij ons
na de ledenvergadering van Maart 2013 aangesloten bij de NV Medezeggenschap.
Herman Jongbloed heeft namens LOMOZ zitting genomen in het bestuur en informeert en
vertegenwoordigt LOMOZ in deze setting.
Een ander belangrijk punt dat we met de leden hebben besproken en waar wij als bestuur
verder mee konden gaan is het volgende: Samen met Loot en LOMOZ een platform vormen.
In juni is daar de eerste stap in gezet . De gezamenlijke themadag die na positieve evaluatie
van onze leden een succes kan worden genoemd.
Tijdens de beleidsdagen van het bestuur zijn wij aan de slag gegaan met de actiepunten die
voortgekomen zijn uit de ledenvergaderingen. Als een rode draad in deze dagen liep het samenwerken met Loot en de NV Medezeggenschap.

Voor alle inspanningen die verricht zijn voor LOMOZ wil ik het bestuur graag bedanken.
Onze sponsoren verdienen bijzondere aandacht en dank. Mede dankzij onze sponsoren kunnen wij terugkijken op leerzame/inspirerende workshops tijdens onze themadagen.
Tevens dank voor al die sprekers in onze plenaire bijenkomsten die met hun kennis en achtergrond ons verder hebben laten kijken dan onze eigen organisatie.

Lucy Dijkman
Voorzitter LOMOZ
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De uitgave van de nieuwsbrief heeft in 2013 periodiek plaats gevonden. Als reden hiervoor
kan worden opgemerkt dat de oproep naar leden om een stukje in te leveren voor de
nieuwsbrief niet veel heeft opgeleverd. Natuurlijk hopen wij hier in 2014 verandering in aan
te brengen.
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Financieel verslag:
LOMOZ heeft enerzijds te maken met een geleidelijke afname van het aantal leden door afzeggingen en fusies maar aan de andere kant meldt er zich ook regelmatig een nieuw lid.
Dit betekent een kleine afname van de opbrengsten uit ledenbijdragen.
Onder aan de streep van de inkomstenkant was er dan ook een klein negatief verschil met
2012.
Wat de bestedingen betreft, stond daar tegenover dat in 2013 minder is besteed dan in 2012
De Bestuurskosten en de Beleidsdagen van het bestuur zijn in 2013 verminderd.
We konden in 2013 € 2000 toevoegen aan onze reserve.
De Kascontrolecommissie is akkoord gegaan met de jaarrekening 2012.
Verder is er nog steeds de constructie dat Lou Waterman werkzaam is als administrateur
voor LOMOZ. Hij krijgt daarvoor, zoals door de leden goedgekeurd, jaarlijks een vrijwilligersbonus van € 500.
Betalingen vinden plaats in twee stappen. De administrateur zet via internetbankieren de
betaling klaar en de penningmeester autoriseert deze, waarna tot betaling wordt overgegaan.

LOMOZ JAARREKENING 2013

____________
€ 26.111,97
===========

Kosten
4010
4012
4013
4018
4020
4023
4024
4025
4091
4099

Ledenbijeenkomsten
Bestuurskosten
Administratiekosten
Internetkosten
Kantoorartikelen
Diversen
Beleidsdagen bestuur
Beleidsontwikkeling
Reservering
Resultaat 2013
Totaal

€ 26.111,97

_________
€ 26.111,97
=========

JAARREKENING 2013
Werkelijk
Begroting
Opbrengsten
Werkelijk
Begroot
euro
euro
euro
euro
12.427,64
12.000,00 8010 Contributie
26.150,00
27.000,00
6.412,51
6.750,00 8012 Opbrengst website
2.450,00
1.000,00
605,70
750,00 8013 Overige opbrengsten
0,00
100,00
690,54
500,00 8020 Rente
559,33
600,00
1.482,97
500,00
975,19
1.200,00
1.290,60
2.000,00
428,88
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.345,30
0,00
____________
__________
________________________
€ 29.159,33 € 28.700,00
Totaal
€ 29.159,33
€ 28.700,00
=====================
============ ==========
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BALANS 31-12-2013
€ 26.111,97 Kapitaal

ING Bank
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Verslag themadagen:
Tijdens de themadagen vonden traditiegetrouw vele workshops plaats, uitgevoerd door leden, door sponsoren of door een bestuurslid. Nieuw was de themadag die georganiseerd
werd in samenwerking met LOOT. Deze vond in juni plaats en liet een zeer grote opkomst
zien. Ook nieuw was de sponsordag in september. Deze werd georganiseerd door het bestuur in nauwe samenwerking met de sponsoren. De sponsoren kregen de vrije hand om een
presentatie of workshop te maken over hetzelfde thema. Dit beviel zo goed dat er besloten
is om te kijken of ook dat een vast onderdeel kan worden van de activiteiten van LOMOZ.
Een willekeurige greep uit de onderwerpen die dit jaar tijdens de themadagen besproken
zijn tijdens workshops of presentaties:
Pensioenperspectief
De Facilitering en beloning van ondernemingsraden
Ondernemingsraad en arbeidsvoorwaarden
Over ontwikkelingen in Cure en Care en wat betekenen deze ontwikkelingen voor de
ziekenhuizen, voor de geestelijke gezondheidszorg en voor de gehandicaptenzorg.
Ondernemingsraad nieuwe stijl
Modernisering van de ziektewet
Mindfulness voor leden van de OR
Verandering in machtsverhouding
Een willekeurige greep uit de sprekers van het afgelopen jaar:
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Malinche van der Hoog (ministerie van VWS)
Hans van der Schoot (bestuurder NVZ)
Jaap Jongejan en Paul van der Priem (SBI)
Thijmen Sietsma en Wiebe Looijenga, Odyssee
Herman Jongbloed
Titus Terwisscha van Scheltinga, FNV Formaat.
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Verslag ledenvergaderingen:
Er zijn dit jaar twee ledenvergaderingen gehouden. Deze vonden traditioneel plaats in de
maanden maart en december. In de maand maart werd er verslag gedaan van het afgelopen
jaar en werd het financieel jaaroverzicht besproken. In deze maand werd ook een nieuw
bestuurslid verwelkomd.
In december
werd de begroting van 2014
gepresenteerd.
Er werd verslag
gedaan van de
vorderingen omtrent de samenwerking met
LOOT. In deze
vergadering
werd het streven
uitgesproken om
per 1 januari 2015 gefuseerd te zijn met deze organisatie. De speerpunten die tijdens de
beleidsdagen zijn opgesteld werden doorgesproken en gepresenteerd.

De beleidsdagen van het bestuur werden gehouden in het najaar op een locatie in Friesland.
Hieruit kwamen de volgende speerpunten voor 2014 naar voren:
Samengaan met LOOT
Ledengroei met 5 leden
Ledenbehoud (samengaan in fusies daargelaten)
Werven nieuwe bestuursleden
Extra sponsors werven
Versteviging invloed in NVMz
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Verslag beleidsdagen:
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Samenstelling bestuur:
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Lucy Dijkman: voorzitter
Herman Jongbloed: vicevoorzitter
Arend van Wingaarden: secretaris
Henny Aalbers: penningmeester
Marja Harmelink: bestuurslid (per maart 2013)
Vacature
Vacature
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