
Op naar een nieuwe cao
 

De VVMC groeit nog steeds!
 

Meeruren, Overuren en Rust Terug 

Collega’s aan het woord

Ledenaantal met 39% gegroeid

Hoe werkt het & wat is het verschil?

TREKHAAK.magazine
# 3 - 2019



02

Rob
Denk goed na…

Op naar een nieuwe cao
Collega’s aan het woord

ATO (Automatic Train Operation) 

JOR: een nieuwe cao

De VVMC groeit nog steeds!

Meeruren (MT), overuren (OT) en Rust Terug (RT) 

cao 2020-20??

2019: VVMC zichtbaar in de media

Vanuit het hoofdbestuur

Persoonlijke Belangenbehartigers VVMC

W!M
De beste wensen!

Deze keer in trekhaak.magazine :

01

07 13
08

03

05

09

14

10

11

12

01VOORwOORD

Denk goed na…

Regelmatig lezen we in de bladen en in andere media dat het ledenaantal bij de vakbonden aan het dalen blijft. De VVMC groeit 
echter, tegen die beweging in, nog steeds. Het is een zorgelijke zaak dat mensen besluiten hun lidmaatschap op te zeggen en een 
rechtsbijstandsverzekering afsluiten als alternatief. In geval van een conflict met je werkgever komt een verzekeraar je echt niet 
ondersteunen bij een gesprek. De VVMC wel. Een verzekeraar komt meestal pas in actie als de zaak volledig geëscaleerd is. Vergeet 
dus niet dat juist een vakbond veel meer voor je kan betekenen dan een rechtsbijstandsverzekering. Zeker als het gaat om een 
conflict met je werkgever. Daarnaast zijn wij doorlopend aanwezig op de werkvloer en hebben we korte lijnen met onze leden en de 
vervoerders. Denk goed na…

Het jaar eindigt met cao-onderhandelingen bij Multimodaal Vervoer en het nieuwe jaar start met cao-onderhandelingen bij de 
Nederlandse Spoorwegen. Ik spreek de hoop uit dat er bij Multimodaal Vervoer een goede en gedragen cao wordt afgesloten waar 
onze leden tevreden over zijn. De cao-onderhandelingen bij de Nederlandse Spoorwegen starten pas op 13 februari 2020. Op het 
moment dat je dit leest, wordt er door de cao-commissie van de VVMC een rondgang gehouden om van de leden te horen welke 
onderwerpen zij voor de komende onderhandelingen belangrijk vinden. Met die informatie zal gekeken worden naar wat de lijn 
wordt van de voorstellenbrief van de VVMC.

Nog voordat de onderhandelingen bij de Nederlandse Spoorwegen starten, zien we dat er ineens besloten wordt om opgebouwde 
vrijetijdsaanspraken niet te compenseren in tijd, maar in geld. Het betreft hier onder andere de opgebouwde meeruren (MT), 
overuren (OT) en mogelijk ook bij Rust Terug (RT). Naar aanleiding van die communicatie zijn er veel reacties binnengekomen bij 
de VVMC met de vraag of dit is toegestaan. Leden van de VVMC die te maken hebben met (MT), (OT), (RT) kunnen in deze Trek-
haak.magazine lezen wat hierover is afgesproken in de cao NS 2017-2020. Mogelijk kan dat je helpen om het juiste gesprek met je 
leidinggevende aan te gaan.

Intussen zijn Kerst en het nieuwe jaar 2020 al weer in zicht. Iedereen is inmiddels druk bezig met 
de voorbereidingen voor die feestelijke tijd van het jaar. Laten we even stilstaan bij iedereen 
die in de onregelmatigheid werkt en die dus tijdens de feestdagen moeten werken. 
Wij wensen jullie fijne kerstdagen en een gezond 2020 toe.

Rob
Colofon
Trekhaak.magazine is een uitgave van de VVMC en verschijnt in een oplage van 4.300 exemplaren. 
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Tijdens mijn schaft in Den Bosch 
stelde een collega mij de vraag of het 
onderhand niet eens tijd is voor een 
nieuwe cao. Ook ik moest daar heel 
even over nadenken. Om daarna heel 
stellig: ‘ja natuurlijk’ te antwoorden. 
Mijn collega begon te glimlachen, om 
vervolgens met een aantal aandachts-
punten te komen. Een fatsoenlijk 
ouderenbeleid. Een beleid dat staat en 
zich niet meer kan verschuilen achter 
een façade van onduidelijk geneuzel 
en zogenaamde randvoorwaarden. 
Leg eens uit, begon ik voorzichtig. 

 Mijmeren 
‘Weg met de zweem van bewust ge-
creëerde woorden, zinnen en alinea’s 
die een noodzakelijke start al direct om 
zeep helpen’, luidde het antwoord. ‘De 
huidige cao staat er vol mee. Ik word 
daar echt stapelgek van!’ ‘Vertel eens’, 
vroeg ik door. ‘Alsof jij dat niet weet’, 
werd er lachend opgemerkt. ‘Indien 
mogelijk, bij gebleken geschiktheid, 
prioritair, na onderzoek van, te bepalen 
door een nog in te stellen commissie, 

 Nieuwe cao 
Het jaar 2019 loopt langzaam naar zijn 
einde en de onderhandelingen voor een 
nieuwe cao worden binnenkort gevoerd 
door de bonden met de NS. Ik ben 
werkzaam als machinist en doe dat met 
veel plezier. Waar ik in mijn werk tegen-
aan loop is dat steeds vaker de marges 
worden opgezocht. Hoe lang hebben we 
ergens pauze en voldoet deze wel aan de 
norm? Wat is de tijd tussen twee treinen 
in, zodat je even naar het toilet kan of een 
bakkie thee kunt pakken? Als je dienst al 
8,5 uur duurt en je wordt bijgestuurd, wat 
zijn dan je plichten, maar ook je rechten?

Deze zaken zijn gelukkig al vastgelegd, 
maar ik vind het belangrijk dat men hier 
naar blijft kijken. Komt de cao nog over-
een met de werkelijkheid? En koppel daar 
ook de vraag aan: kunnen wij dit werk 
blijven doen tot ons pensioen? We moe-
ten langer blijven werken en dat is op zich 
logisch. Maar als er voor je gevoel meer 
van je gevraagd wordt en je diensten 
intensiever worden, hoe bereiken we dan 
met elkaar gezond de pensioenstreep? En 
er dan ook graag voor zorgen dat ik dan 
ook echt gezond ben, en geen kapotte rug 
of knieën van mijn werk… In mijn geval 
zou ik mogelijk eerder met pensioen wil-
len gaan. Maar dan moet het niet zo zijn 
dat je enorm wordt gekort op je uitkering. 
Mensen moeten zelf kunnen beslissen 
wanneer ze stoppen met werken, zonder 
daarvoor gestraft te worden. Het zou 
mooi zijn als een cao daarin kan voorzien. 
Kijken naar de toekomst en blijven aan-
passen aan de vragen van nu.

Ik wens mijn vakbond heel veel succes 
met de onderhandelingen en heb er 
weer alle vertrouwen in!

Op naar een nieuwe cao  
wellicht, afhankelijk van, gemiddeld, in 
nader overleg en ga zo maar door.
En dat geldt niet alleen voor het brood-
nodige gezond de eindstreep halen. 
Zeer zeker ook gewoon van je rooster 
op aan kunnen. Diensten zonder WOP-
JES. Afspraken met bijsturing zonder het 
verschuilen achter een noodzakelijke 
doorgeschoten flexibiliteit. Onder het 
mom van ‘daar word je toch voor be-
taald?’ Kappen met die onzin. We leven 
in 2019 en niet meer in 1919…’

‘Maar ik moet gaan. Mijn trein vertrekt 
zo. Vul de rest zelf maar in, meneer de 
vakbondsman…’ Hij pakte zijn tas, deed 
zijn jas aan en vertrok. ‘Weet je’, riep 
hij me na. ‘Ik heb een wereldbaan bij dit 
prachtige bedrijf. Ze moeten het alleen 
wel zo laten. Misschien is dat wel wat 
ik op één heb staan bij de komende 
cao-onderhandelingen.’ Om mij heen 
was het even stil geworden. De stilte 
ebde langzaam weg in een instemmend 
gemompel. ‘Denk er maar over na’ wa-
ren de laatste woorden voordat hij om 
de hoek de stationshal in verdween. Ja, 
denk er maar eens over na!

 De cao is voor mij 
De cao is voor mij een document waarin 
de regels staan over hoe werkgever en 
werknemers met elkaar omgaan. Na-
tuurlijk staan er - dit is niet onbelangrijk 
- de salarissen en onregelmatigheidsver-
goedingen in. Ook staan er afspraken in 
met betrekking tot vrijetijdsaanspraken, 
arbeids- en rusttijden. Het sociaal plan 
staat in de cao en moet in april 2020 
vervangen worden. In het sociaal plan 
zijn zaken geregeld betreffende een re-
organisatie of personeelsvermindering.

Als lid van de VVMC-fractie van de OR 
Reizigers is, voor mij, de cao een be-
langrijk document, omdat de onderne-
mingsraad moet toezien op de naleving 
hiervan. Daarom doe ik een beroep op 
de cao-partijen om de teksten in de cao 
duidelijk neer te zetten, zodat ze maar 
voor enigerlei uitleg vatbaar zijn. Want 
schrijven dat iets oranje is en in de regel 
daarna zeggen dat het ook groen of 
blauw kan zijn, maakt het lastig om de 
cao toe te passen. Aan de leden van de 
VVMC de oproep om de cao-commissie 
te voorzien van input over wat je in de 
nieuwe cao opgenomen wilt zien. Ik 
wens de cao-commissie veel wijsheid en 
sterkte toe in de komende onderhan-
delingen. Persoonlijk zou ik het mooi 
vinden als jullie je gesteund voelen door 
de ruim 4.500 VVMC-leden.

 waarom een cao belangrijk is 
Een collectieve arbeidsovereenkomst 
(cao) is een schriftelijke overeenkomst 
waarin afspraken over arbeidsvoor-
waarden zijn vastgelegd die overeen zijn 
gekomen tussen de werkgever en de 
werknemersorganisaties (vakbonden). 
Omdat er door de bonden collectief 

‘Om een 

goede cao af 

te spreken heb 

je een sterke 

vakbond nodig’

leesvoer, voor de andere onbegrijpelijke 
paginavulling. Bij welke groep je ook 
hoort, hij is belangrijk voor ons alle-
maal!

Wat belangrijk is om te weten, is dat 
alleen vakbonden op basis van wetge-
ving een cao kunnen afsluiten. Een OR 
of een groep medewerkers die zichzelf 
organiseren kunnen geen cao afspre-
ken. Als een werkgever dat bijvoorbeeld 
met een OR wil doen, dan moeten alle 
medewerkers, individueel, voor akkoord 
tekenen voor de nieuwe afspraken. Bij 
een cao is dat anders, die is bindend 
voor alle werknemers.  

Om een goede cao af te spreken heb 
je dus sterke vakbonden nodig. En hoe 
goed de onderhandelaars van de vak-
bonden ook mogen zijn, een vakbond 
is zo sterk als z’n aantal leden. Heb je 
veel leden, dan leg je veel gewicht in 
de strijd aan de onderhandelingstafel 
en zal er naar je geluisterd worden. 
Gezien de grootte van onze vakbond, 
zal het geluid waarnaar geluisterd moet 
worden een VVMC-geluid zijn!

onderhandeld wordt, kunnen er betere 
afspraken gemaakt worden dan als 
medewerkers die onderhandelingen 
individueel zouden voeren. In het geval 
van individuele onderhandelingen zou-
den er tussen directe collega’s namelijk 
grote verschillen kunnen optreden in de 
afgesproken arbeidsvoorwaarden.

Als HC heb ik al menigmaal meege-
maakt dat er afspraken uit de cao niet 
worden nagekomen. Als dit nou afspra-
ken betrof die ik zelf had gemaakt met 
de werkgever, was het gemakkelijk om 
die afspraak te herzien, misschien sorry 
te zeggen en vervolgens over te gaan 
tot de orde van de dag. Nu die afspra-
ken in de cao zijn opgenomen, kun je de 
uitvoering ervan afdwingen en mocht 
je van mening zijn dat de afspraken niet 
goed worden uitgevoerd, dan kun je bij 
je vakbond terecht. Zij hebben namelijk 
aan de tafel gezeten om de afspraken 
te maken, weten wat er mee bedoeld 
wordt en kunnen bij de werkgever druk 
uitoefenen om de afspraken ook tot 
uitvoering te brengen.

Sinds 7 jaar zit ik in de medezeggen-
schap en ook daar hebben we gere-
geld met de cao te maken. Vooral op 
het gebied van diensten, roosters en 
vrijetijdsaanspraken komen er vanuit de 
werkgever altijd weer nieuwe ideeën op 
tafel die (zogenaamd) beter zouden zijn. 
Veel van die zaken staan in onze cao 
beschreven en als regionale medezeg-
genschap kun je daar wel verbeteringen 
op afspreken, maar nergens mogen de 
afspraken slechter zijn dan die uit de 
cao. Als er geen cao zou zijn, ben ik er 
van overtuigd dat de regionale afspra-
ken er een stuk slechter zouden uitzien. 
De cao… een heel boekwerk vol met 
afspraken. Voor de één is het duidelijk 

Collega’s aan het woord
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 automatiseringsgraad 
ATO kun je onderverdelen in 4 niveaus; 
GoA 1 t/m 4. GoA (Grade of Automa-
tion) geeft simpelweg de automatise-
ringsgraad aan. 

GoA 1 is de Grade of Automation waarin 
we nu zitten. De machinist bedient de 

De automatiseringsgraad (GoA) die we momenteel gebruiken is GoA 1. De testen die in Nederland worden 
uitgevoerd door NS, Arriva en ProRail zijn testen op het vlak van GoA 2. ERTMS heeft de onderdelen om ATO 
mogelijk te maken; remcurvebewaking en ‘vooruit kijken’, in tegenstelling tot ATB. Een uitzondering is ATB NG, 
hier kan een remcurve worden berekend en daarom kan Arriva met ProRail de testen in het noorden van het 
land uitvoeren (tussen Groningen en Zuidhorn). Eind dit jaar gaat NS testen uitvoeren op de Hanzelijn. En op 
de Hanzelijn ligt ERTMS. We zien de resultaten met belangstelling tegemoet. 

 24 treinen per uur 
In het buitenland rijden er een aantal 
treinen/lijnen onder GoA 2. Tha-
meslink in London bijvoorbeeld. De 
combinatie van ATO en het Europese 
beveiligingssysteem ERTMS zorgt 
ervoor dat treinen elkaar zeer kort 
kunnen opvolgen. De bedoeling is dat 
daar 24 treinen per uur gaan rijden in 
de spits. Op knooppunten neemt de 
ATO het over. Na het verlaten van het 
knooppunt neemt de machinist de 
bediening weer volledig over. 
In Tsjechië is een groot deel van het 
netwerk uitgerust met ATO. Hier is al 
jaren GoA 2 van toepassing.

 Voordelen & vraagtekens 
De voordelen die men verwacht te 
behalen met GoA 2 zijn energiebespa-
ring, minder kans op een STS, minder 
roodsein-naderingen, nauwkeurig 
halteren en meer capaciteit. Maar 
behalve voordelen zijn er ook vraag-
tekens: hoe kan de veiligheid worden 

Deurbediening gebeurt door de begelei-
der. Denk hierbij aan sommige metro’s.

Tenslotte GoA 4. Dat betekent volledig 
autonoom rijden; tractie, remmen, deu-
ren enzovoorts zijn geautomatiseerd. 
Denk hierbij aan shuttle services op 
vliegvelden. De infrastructuur is volle-
dig gesloten en de afstanden zijn kort.

de mensen die nu het werk uitvoeren? 
Ook hier wordt uitvoerig onderzoek 
naar gedaan. Bij de NS wordt dit 
gedaan door het ATO projectteam, 
samen met Human Factor specialisten 
en QHSE (safety). Ze kijken hier ook 
naar de bevindingen van andere Eu-
ropese landen. Gezamenlijk wordt er 
gekeken naar de beste oplossingen.

De machinist moet onder GoA 2 over 
net zoveel kennis en bekwaamheid 
beschikken als nu, omdat de machinist 
te allen tijde de trein moet kunnen 

overnemen. En als je niet regelmatig 
een trein rijdt of training volgt kan dat 
lastiger worden. De vraag blijft of het 
daadwerkelijk eenvoudiger wordt voor 
de machinist. De machinist zal vanuit 
het niets plots moeten excelleren als 
het systeem het begeeft of als er iets 
gebeurt op het spoor. 

Voorlopig is het nog niet zo ver. Weet 
wel dat er wereldwijd getest wordt 
met ATO. Als ATO zijn intrede doet zal 
er best wat veranderen. Dit gebeurt 
niet van de een op andere dag. Tot die 
tijd, rij veilig en geniet van onze mooie 
baan. 

remmen, de tractie, opent de deuren, 
handelt calamiteiten af en speelt in op 
situaties. Bij GoA 2 is de bediening semi 
automatisch, tractie en remmen zijn ge-
automatiseerd. De machinist kan ieder 
moment de trein overnemen en handelt 
calamiteiten af. GoA 3 is machinistloos 
rijden; tractie en remmen zijn geauto-
matiseerd. 

gewaarborgd als de machinist de 
bediening moet overnemen als bij-
voorbeeld de automaat faalt of tekort 
schiet?  Op welke manier dient de ma-
chinist te monitoren of de automaat 
de taken correct uitvoert? Wat bete-
kent dit voor opleiding/herinstructie? 
(hoe hoger de automatiseringsgraad 
op weg naar volledige automatisering, 
des te intensiever dient de training te 
zijn?). Hoe belangrijk is uniformiteit in 
de schermen en de bediening? Hoe 
kan onder- en overbelasting van de 
machinist worden voorkomen? Op 

welke manier wordt automatisering 
aantrekkelijk voor de machinist en 
wat is het arbeidsmarktperspectief bij 
toenemende automatisering?

 Uitvoerig onderzoek 
Al deze vragen blijven eigenlijk onbe-
antwoord. Innovatief worden alle zei-
len bijgezet. Maar wat gebeurt er met 

aTO (automatic Train Operation) 
Automatic Train Operation, beter bekend onder het acroniem ATO, wordt steeds vaker opgepikt door de massamedia en 
genoemd in krantenartikelen. Ook horen we dat NS, Arriva en ProRail testen uitvoeren met ATO. Maar wat is het eigenlijk? 
Wat is er voor nodig? En wat betekent het voor de collega’s die in de spoorbranche werken? Kan het ook in Nederland en 
hoe ver zijn ze ermee in het buitenland?

‘Wat is het arbeidsmarktperspectief 
bij toenemende automatisering?’

oftewel automatische Treinbesturing

Automatiseringsgraad Treinbesturing Deurbediening
Trein in beweging 

zetten
Trein stoppen

Treinbesturing 
bij verstoring

GoA 1 Rijden met treinbeïn-
vloeding Machinist Machinist Machinist Machinist

GoA 2 Automatische besturing 
met machinst (STO)

Machinist 
(automatisch is 

optioneel)
Automatisch Automatisch Machinist

GoA 3 Automatische besturing 
met machinst (STO)

Conducteur of 
automatisch Automatisch Automatisch Conducteur

GoA 4
Automatische besturing 

zonder bemanning 
(UTO)

Automatisch Automatisch Automatisch Automatisch

‘Bij NS wordt uitvoerig 

onderzoek gedaan door het ATO 

projectteam, samen met Human 

Factor specialisten en QHSE’
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JOR: een nieuwe cao

 Belang van een goede cao 
Een overeenkomst met arbeidsvoor-
waarden: in een cao is schriftelijk vast-
gelegd welke afspraken werkgeversorga-
nisaties (bijvoorbeeld NS, Arriva, Keolis) 
en werknemersorganisaties (vakbonden) 
hebben gemaakt over de arbeidsvoor-
waarden voor een bepaalde periode. 
In dit geval gaat het om een cao enkel 
voor NS, maar een cao kan ook voor 
meerdere werkgevers tegelijk gelden. 
Dit is bijvoorbeeld het geval bij de CAO 
Multimodaal Vervoer. De afspraken in 
een cao kunnen onder andere gaan over 
het loon, de toeslagen, de werktijden, 
het pensioen, het verlof of over de beta-
ling van overwerk. Deze afspraken zijn 
meestal gunstiger dan wat de Neder-
landse wetgeving voorschrijft. Zo zijn de 
lonen over het algemeen hoger dan het 
minimumloon. Het is dus erg belangrijk 
voor iedereen om stil te staan bij het 
belang van een goede cao. 

 Onze huid ige cao 
JOR raadt je aan om eens een kijkje 
te nemen in de huidige cao. Deze is te 
vinden op: https://vvmc.nl/caos-ed/ 
Hierin staat duidelijk omschreven welke 
afspraken er gelden tot en met 31 maart 
2020. De onderhandelingen die nu wor-
den gestart moeten leiden tot een cao 
die geldig is vanaf 1 april 2020.

onderhandelingen aanwezig zijn. Het 
traject om tot een nieuwe cao te komen 
duurt lang en vergt uithoudingsvermo-
gen. Steun is dan ook erg belangrijk. 
Zonder een goede vertegenwoordiging 
van de vakbonden zouden de onder-
handelingen totaal anders verlopen. We 
willen natuurlijk niet dat de werkgever 
vrij spel krijgt bij de totstandkoming van 
een nieuwe cao. Een groot ledenaantal 
is zeer belangrijk voor de vakbond. Hoe 
meer draagvlak, hoe sterker wij staan in 
de onderhandelingen. 

Tot slot is de cao een schriftelijke over-
eenkomst die geldt voor veel verschil-
lende werknemers. Van jong tot oud 
of van collega ś met weinig dienstjaren 
tot collega ś met veel dienstjaren. Niet 
iedereen vindt dezelfde onderwerpen 
even belangrijk. De JOR VVMC staat 
bijvoorbeeld volledig achter het behoud 
van de RO-regeling, terwijl de JOR-leden 
het waarschijnlijk niet bovenaan hun 
lijstje hebben staan. Dit maakt meer dan 
duidelijk dat de input van alle leden van 
groot belang is. Om deze reden sluiten 
we dit artikel af met een oproep aan alle 
leden: laat je mening niet ongehoord!

 Geef jij ons input? 
De onderhandelingen doen wij sa-
men met onze leden. Zoals hierboven 
beschreven zijn het de vakbonden die 
onderhandelen over onze arbeidsvoor-
waarden. Bij de VVMC zijn het de leden 
die bepalen wat er belangrijk is en 
waarover moet worden nagedacht. Zo 
is er begin november 2019 begonnen 
met standplaatsbezoeken om erachter 
te komen welke onderwerpen iedereen 
belangrijk vindt. Natuurlijk begrijpen 
wij dat het niet altijd mogelijk is om 
bij een standplaatsbezoek aanwezig te 
zijn. Daarom zijn er meerdere kanalen 
via waar je je cao-wensen kunt delen. 
Dit kan bijvoorbeeld per e-mail naar de 
VVMC of de JOR VVMC. Speciaal voor de 
cao-onderhandelingen is ook het Insta-
gram-account ´vvmccao´ aangemaakt. 
Erg handig als je goed op de hoogte wilt 
blijven van de laatste ontwikkelingen. 
Heb je vragen of opmerkingen waarvan 
je graag wilt dat het bij de onderhande-
lingen op tafel komt, deel ze dan met de 
VVMC. Alle input van alle leden wordt 
erg serieus genomen!

 JOR in de achterkamer 
Ook dit keer is de JOR VVMC aanwezig 
in de achterkamer bij de cao-onder-
handelingen. Max Pellikaan maakt deel 
uit van de cao-commissie en zal bij de 

Nog een paar maanden en dan loopt de huidige cao bij NS af. Een onderwerp dat iedere keer weer veel aandacht krijgt en te-
recht! Voor veel ´jongere´ collega ś is het nog een beetje onduidelijk wat er nu precies aan de hand is. Binnen de spoorwereld 
zijn de vakbonden gelukkig zeer actief als het gaat om cao-onderhandelingen. In dit artikel willen we duidelijk maken hoe be-
langrijk een cao is, voor jong en oud. Voor collega ś met weinig dienstjaren tot collega ś met heel wat dienstjaren op de teller…

Recent was in alle media te lezen dat het aantal vakbondsleden in ons land blijft 
dalen. In de laatste twee jaar hebben meer dan 100.000 leden hun lidmaatschap 
opgezegd. In de laatste 10 jaar is het aantal vakbondsleden gestaag gedaald. 
Sterker nog: sinds 1988 is het aantal vakbondsleden niet zo laag geweest. Er wordt 
zelfs geschreven dat het onmogelijk lijkt die trend nog te doorbreken.

Zou je ook meer inspraak willen in je toekomst? Denk je serieus na over je toe-
komst? Wil je ervaring opdoen als kaderlid van de JOR VVMC? Aarzel dan niet en 
neem contact met ons op. Bij ons is het altijd gezellig. Ook vragen of opmerkingen 
horen wij graag. Stuur een mail naar JOR@vvmc.nl.

‘Laat je 
mening niet 
ongehoord!’

‘Anno 2019 
is VVMC de 
toonaangevende 
categorale 
vakbond in de 
spoorsector’

 39% meer leden 
Hoe bijzonder is het dan dat de VVMC, 
tegen die beweging in, nog altijd 
groeit? In 1971 opgericht en anno 
2019 dé toonaangevende catego-
rale vakbond in de spoorsector. In de 
laatste 10 jaar heeft de VVMC juist de 
grootste groei doorgemaakt. Van 2009 
tot heden groeide het aantal leden 
met maar liefst 39%. Natuurlijk, ook bij 
de VVMC zeggen mensen hun lidmaat-
schap op. Omdat ze bijvoorbeeld geen 
lid meer willen zijn van een vakbond, 
omdat ze ontslagen worden, omdat 
ze worden afgekeurd, omdat ze het 
niet eens zijn met, of teleurgesteld zijn 
in het beleid van de VVMC, omdat ze 
overstappen naar een andere vakbond 
of omdat ze met pensioen gaan. Dat 
zal ook niet veranderen, maar het 
aantal mensen dat lid wordt, is geluk-
kig nog altijd veel groter dan het aantal 
leden dat hun lidmaatschap beëindigd. 

werkelijk iedereen die bij de VVMC be-
trokken is - dagelijks op de werkvloer 
aanwezig zijn. Als geen ander weten zij 
wat er leeft en wat er speelt onder de 
mensen. Ook wordt er, op regelmatige 
basis, overleg gevoerd met collega-
vakbonden uit Europa. 

De VVMC blijft zich op alle mogelijke 
gebieden inzetten voor onze leden. 
We spreken de hoop en de verwach-
ting uit dat de huidige groei zich 
doorzet. 

 Ook lid tijdens pensioen 
We vinden het overigens erg jammer 
dat mensen hun lidmaatschap beëin-
digen als ze met pensioen gaan. Zo 
heeft de VVMC zitting in het bestuur 
én in het verantwoordingsorgaan van 
het Spoorweg-pensioenfonds (SPF) en 
komen we op die manier op voor hun 
belangen. Gepensioneerden kunnen 
voor een gereduceerd tarief van 4 
euro per maand lid worden of blijven 
van de VVMC. 

De VVMC heeft leden bij 24 verschil-
lende (goederen-)vervoerders, in 76 
verschillende functies. Onze leden zijn 
woonachtig in Nederland, België en 
Duitsland.
Dé kracht van de VVMC is dat onze 
vakbondsbestuurders, onze bestuurs-
leden, onze mensen in de medezeg-
genschap, onze kaderleden, onze 
Persoonlijk Belangenbehartigers – 

De VVMC groeit nog steeds!
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Meeruren (MT), overuren (OT) en Rust Terug (RT) 
Een parttimer met een arbeidsover-
eenkomst van 24 uur per week, rea-
geert op een SMS-bom en werkt in 
die week 32 uur om bijvoorbeeld een 
zieke collega te vervangen. Bestaat 
er dan aanspraak op een toeslag voor 
die 8 overuren?

Het antwoord op deze vraag is terug te 
vinden in de cao NS 2017-2020.

 Meeruren en overuren? 
Meeruren en overuren lijken misschien 
hetzelfde, maar er bestaat wel degelijk 
een verschil.

Meeruren
Van meeruren is sprake als een part-
timer meer uren werkt dan is overeen-
gekomen in zijn arbeidsovereenkomst. 
Zoals de parttimer uit het voorbeeld 
met een arbeidsovereenkomst voor 
24 uur per week, die in een week 32 
uur werkt. De uren tot 36 uur zijn 
meeruren. De uren daarboven zijn 
overuren.

ven dat ze hun meeruren in tijd willen. 
Een dergelijk verzoek wordt in principe 
ingewilligd, tenzij er bij de betref-
fende medewerker sprake zou zijn van 
een ‘stuwmeer’ aan verlof. Met deze 
werkwijze wordt tegemoet gekomen 
aan de bepaling ‘Indien mogelijk kan 
werkgever de meergewerkte uren in 
tijd compenseren.’

 Overuren Terug (OT) 
In Artikel 115 van de cao NS staat dat 
je OT in tijd krijgt.

 Rust Terug (RT) 
In de CAO NS staat dat wanneer je op 
je R-dag komt werken, er recht op een 
Rust Terug (RT) ontstaat. Dat is gere-
geld in artikel 99, lid 6. Voor streepjes-
dagen bestaat een dergelijke afspraak 
niet. Wanneer je een extra dienst 
draait op een streepjesdag, dan geldt 
dat je alleen gecompenseerd wordt in 
de vorm van Meeruren (die uren die 
een parttimer werkt vanaf zijn/haar 
contracturen tot aan 36 uur (MT)) en 
eventueel Overuren Terug (de uren die 
je boven de 36 uur hebt gewerkt (OT)).

Overuren
Er is sprake van overuren als een part-
timer meer uren werkt dan de arbeids-
tijd die in een organisatie gebruikelijk 
is. Als normaal gesproken bijvoorbeeld 
36 uur wordt gewerkt, dan is er sprake 
van overuren als de parttimer méér 
dan 36 uur werkt.

 Meeruren Terug (MT) 
In artikel 116, lid 4 van de cao NS 
staat dat meergewerkte uren worden 
vergoed tegen het uurloon (ver-
meerderd met een percentage voor 
vakantiebijslag, decemberuitkering en 
verlof). Indien mogelijk kan werkgever 
de meergewerkte uren in tijd compen-
seren. De toevoeging: ‘Indien mogelijk 
kan werkgever de meergewerkte uren 
in tijd compenseren’ staat vanaf 1 
januari 2007 in de cao NS. 

In de praktijk werden tot 2018 op veel 
standplaatsen van NS de meeruren 
standaard in tijd gecompenseerd. In 
2018 wilde NS er toe overgaan dat de 
meeruren standaard uitbetaald zou-
den worden. Na overleg is besloten dat 
parttimers bij hun TM kunnen aange-

Wat mij opvalt, is dat de cao’s nooit een 
thema dragen. Zo’n thema kan bijvoor-
beeld iets zeggen over de richting; 
‘sociaal en innovatief’ of over de sfeer 
waarin de onderhandelingen plaatsvon-
den; ‘schouder aan schouder’ en zo kun 
je er meer bedenken.

Maar goed, hoewel zo’n thema de lezer 
in een bepaalde stand kan zetten zal het 
bedenken ervan waarschijnlijk weer twee 
extra onderhandelingsdagen kosten en 
de planning schiet de looptijd (alweer) 
voorbij. De titel geeft nu al problemen, 
aangezien het de looptijd van het cao 
aangeeft. Het is helaas niet anders.

(F inanciële) uitdagingen
Wat ook een vast ritueel is, is dat NS op 
de één of andere manier altijd voor (fi-
nanciële) uitdagingen staat, net op het 
moment van de onderhandelingen. En 
hoewel onze eerste burger medio sep-
tember heeft opgeroepen om de lonen 

 Minder menselijke maat 
Voor NS zal ‘anders’ verder vertaald 
worden naar het uitkleden van de 
organisatie om met minder mensen 
en meer techniek hetzelfde resultaat 
te behalen. De reiziger vraagt ook om 
meer moderne middelen. Althans dat 
wordt betoogd. De huidige maatschap-
pelijke trend is er immers één van 
individualisering en minder mense-
lijke maat. Een trend die ik juist graag 
doorbroken zie worden. Dat geldt 
bijvoorbeeld ook voor de zorg en het 
onderwijs, waar wordt gestreden voor 
minder bureaucratie en werkdruk. 

Ik hoop niet dat wij ons na de pensi-
oenacties ook op het Malieveld melden 
vanwege de hoge werkdruk. Gezien 
het feit dat de cao-onderhandelingen 
vóór de uitkomsten van de mid-term 
review zijn gepland stel ik voor om het 
thema voor deze keer ‘Het Zwaard van 
Damocles’ te laten zijn.

flink te laten stijgen, zal dat allang weer 
vergeten zijn en zullen deze onderhan-
delingen vooral in het teken staan van 
de uitkomsten van de mid-term revue 
(in het Nederlands: tussenevaluatie). 
Want ongeacht wat daar uitkomt, zal 
iedereen zijn eigen conclusies trekken. 
Dat geldt voor de politieke partijen, de 
spoorvervoerders en de vakbonden. 

Je kunt nu al aan je theewater aanvoe-
len dat het niet anders kan dan dat de 
medewerkers het hartstikke goed doen. 
Dat zal elke politieke partij aan het be-
gin van hun betoog in de tweede kamer, 
traditiegetrouw, ook beamen. Maar… 
het moet wel anders, meer marktwer-
king (lees concurrentie op arbeidsvoor-
waarden) of juist minder marktwerking. 
Helaas zit die laatste groep vooral in 
de oppositie. Mocht de uitkomst meer 
marktwerking zijn, dan zal de oproep 
van onze eerste burger voor ons een 
holle kreet zijn, want met een duurdere 
cao komt de marktpositie in gevaar.

cao 2020-20??
Het is weer zover: 31 maart 2020 loopt de NS cao af dus het warmlopen is begonnen! Zo is de VVMC-delegatie op het mo-
ment van dit schrijven bezig met zijn rondgang door het land om duidelijk te krijgen wat onze achterban belangrijk vindt, of 
eigenlijk waar ze zich zorgen over maken. De laatste onderhandelingsdag staat vooralsnog gepland op 9 april, met de datum 
van 26 april als blessuretijd.

09 10aRTikel



Hoe kun je ons helpen? 

Zie of hoor jij ook weleens een bijzondere of indrukwekkende gebeurtenis? We 
zijn geïnteresseerd in jouw verhaal, idee, suggestie of mening en horen deze dan 
ook graag. Uiteindelijk doen we het samen. Heb je een verhaal of idee? Mail ons 
op persvoorlichting@vvmc.nl. Alvast bedankt!
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2019: VVMC zichtbaar in de media 
Sinds de zomer van 2014 vormen 
Caroline Ubachs en Marike Timmer-
mans onze externe afdeling Pers-
voorlichting. Door de media actief 
te benaderen en vragen van jour-
nalisten snel te beantwoorden is de 
VVMC vanaf toen veel zichtbaarder 
geworden. Deze keer vertellen 
Caroline en Marike over duurzame 
inzetbaarheid en hoe de gesprekken 
met vervoerders smakelijke kost 
zijn (geworden) voor de media.

 Zichtbaarheid bij pensioenakkoord 
Het jaar 2019 is bijna ten einde. Een 
jaar waarin de VVMC zich weer hard 
heeft gemaakt voor jullie belangen. En 
wij zijn trots daar als jullie persvoor-
lichters aan te mogen bijdragen, door 
het informeren van de media over ver-
schillende onderwerpen. In dit geval 
bijvoorbeeld over jullie mening naar 
aanleiding van het principeakkoord 
pensioenen, die uit de poll kwam. On-
danks dat onze vakbond bij dit onder-
werp geen partij was aan de landelijke 
onderhandelingstafel, vond de VVMC 
het waardevol om aan de partijen die 
hier wel aan deelnamen, de mening 
van onze leden te laten horen. En 
een mening hadden jullie: 88% was 
tegen! Dit hebben we half juni actief 
gecommuniceerd aan de pers. Tijdens 
de landelijke actie in mei belden wij 
actief naar verschillende regionale en 
landelijke media om ze te laten weten 

waar Wim Eilert zich op die dag en op 
welk tijdstip bevond. Zo lukte het om 
hem voor de microfoon of camera te 
krijgen van verschillende media en zo 
ons standpunt duidelijk te maken.
 

 Druk op de ketel zetten 
In februari starten de cao-onderhan-
delingen met de NS. Ook dan wordt 
het weer belangrijk om de media op 
het goede spoor te zetten richting de 
VVMC. Door de pers actief te infor-
meren weten ze ons beter te vinden, 
waardoor we zichtbaarder worden. 
Vooral op de spannende momenten 
staat de pers zelfs bij de vervoerder 
voor de deur. Het is dan van belang 
dat wij ervoor zorgen dat de vak-
bondsbestuurders als eerste een re-
actie geven. Want wie het eerst komt, 
wie het eerst maalt. En dat weten 
de niet-categorale vakbonden met 
een grote pr-afdeling als geen ander. 
Maar voor de pers is de mening van 
de VVMC, als dé vakbond voor rijdend 
personeel, die altijd eerst ruggespraak 
houdt met de achterban, interessan-
ter. Want daar zitten de mensen die 
ook daadwerkelijk werken op en rond 
het spoor. Deze zichtbaarheid in de 
media zorgt voor meer druk aan de 
onderhandelingstafel. 

Wij, Marike en Caroline, wensen alle 
leden van de VVMC hele fijne feestda-
gen en een gezond en gelukkig 2020!
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Vanuit het hoofdbestuur
 Diploma-uitreik ing STC 
Op 26 september was een delegatie van 
de VVMC aanwezig bij de diploma-uit-
reiking van de STC-opleiding Machinist 
Railvervoer. De VVMC heeft de nieuwe 
machinisten gefeliciteerd met het beha-
len van hun diploma en hen een informa-
tiepakketje van de VVMC overhandigd.

 Samenwerkingsverband 
 europese vakbonden 
De VVMC is één van de vier vakbonden 
die in 1988 de ALE (Autonome Loko-
motivführer-Gewerkschaften Europas) 
heeft opgericht. De andere drie vak-
bonden waren de GDL (Duitsland), de 
SMA (nu FAST FerroVie, Italië) & VSLF 
(Zwitserland). Inmiddels zijn er 16 landen 
aangesloten. De ALE verenigt autonome 
Europese vakbonden en professionele 
organisaties, die machinisten en ander 
spoorwegpersoneel vertegenwoordigen. 
Het doel van ALE is de professionele, so-
ciale en materiële belangen van individu-
ele leden op Europees niveau vertegen-
woordigen en erkend worden als sociale 
partner. De ALE wil invloed op politieke 
besluiten van de Europese Unie.

In 2019 zijn meerdere vakbonden, 
waaronder de VVMC, echter uit de 
ALE gestapt vanwege onvrede over 

zijn die iemand willen voordragen voor 
het erelidmaatschap van de VVMC. 
Wanneer je iemand voordraagt moet 
de voordracht door minimaal 5 leden 
zijn ondertekend. De voordracht moet 
voorzien zijn van een schriftelijke argu-
mentatie waaruit blijkt dat de kandidaat, 
volgens de voordragers, aan de criteria 
voldoet. De aanmeldingen moeten 
voor 31 maart 2020 binnen zijn bij het 
hoofdbestuur. Het hoofdbestuur zal de 
voordracht(en) beoordelen op grond 
van de criteria en selecteert zo mogelijk 
een kandidaat erelid. Vervolgens legt 
het hoofdbestuur de voordracht voor 
aan de Algemene Ledenvergadering, 
voorzien van een schriftelijk advies. De 
Algemene Ledenvergadering zal dan 
schriftelijk stemmen over de kandidaat. 

het gevoerde beleid bij de ALE. Samen 
met de Duitse GDL, de Kroatische SSH, 
de Zwitserse VSLF en de Deense DJF is 
er een nieuw samenwerkingsverband 
aangegaan. De ‘Letter of Intent’ is door 
de genoemde partijen op 30 augustus 
2019 getekend in Zagreb (Kroatië).

 Reminder Villandry  
In Trekhaak.magazine van september 
hebben we een artikel gewijd aan de 
welzijnsvereniging Villandry. Hierbij een 
reminder. Villandry is in 1907 opgericht 
als herstellingsoord voor OV-personeel. 
Inmiddels zijn zij uitgegroeid tot een 
professionele welzijnsvereniging die een 
bijdrage levert aan het welbevinden van 
de medewerkers binnen het openbaar 
vervoer. Dit doen ze door middel van 
passende zorgvoorzieningen en een 
tegemoetkoming in de zorgkosten, vol-
gens het overzicht vergoedingen. Ieder-
een die in het openbaar vervoer of een 
daaraan gelieerde onderneming werkt, 
kan voor 3 euro per maand lid worden. 
Aanmelden gaat heel eenvoudig. Kijk op 
Villandry.nl/lid-worden.

 Voordragen erelid VVMC 
Ter voldoening aan het bepaalde in de 
statuten en het huishoudelijk reglement 
van de VVMC vragen wij of er leden 

 Vier voorzitters na de ondertekening van de 
“Letter of Intent”

Sluit ing feestdagen

In verband met de feestdagen is 
het kantoor van de VVMC gesloten 
van 24 december t/m 1 januari.

Onze PB’ers zijn gewoon bereik-
baar. Vanaf 2 januari zijn we jullie 
weer graag van dienst.

Het hoofdbestuur VVMC heeft 
op donderdag 28 november 2019 
het treurige bericht ontvangen 
dat erelid dhr. Sjaak van Gastel 
op 85 jarige leeftijd is overleden.

Wij wensen familie en vrienden 
veel sterkte toe.
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LANDELIJK COÖRDINATOR
Jan de Jonge
06 – 81 51 23 23
jandejonge@vvmc.nl 

ALKMAAR
Ronald Loffeld (Regio Pb’er)
06 – 53 96 89 07
ronaldloffeld@hotmail.com 

Paul Thomas
06 – 23 57 71 73
pthomas76@me.com

AMERSFOORT
Peter Weijgertze
06 – 16 88 05 51
Peter_weijgertze@casema.nl 

Henk Pieneman
06 – 16 88 23 94
hjpieneman@gmail.com

Rudy van Nieuwamerongen
06 – 83 77 02 53
rudyvna@gmail.com

AMSTERDAM
René Bruggink
06 – 16 88 59 29
rene.rosito@ziggo.nl 

Joey Portier
06 – 16 88 10 78
joey.portier@ns.nl

AMSTERDAM REGIO
Wera Bleiksch
06 – 16 88 95 00
w.bleiksch@gmail.com 

ARNHEM
Jos van der Sanden
06 – 16 88 21 07
Jos.vandersanden@ns.nl 

DEN HAAG
Jan Auke van Dijken
06 – 41 23 68 85
Janaukevandijken1982@hotmail.com 

Vincent Westfa
06 – 57 35 38 92
vincentwestfa@hotmail.com 

Andre Rog
06 – 16 43 14 14
Schol2586@gmail.com

DEN BOSCH
Roel van Dongen
06 – 16 88 90 10
Roel.vandongen@ns.nl 

Martin Claassen
06 – 16 88 56 22
Martin.claassen@ns.nl 

EINDHOVEN
John Pfaff
06 – 16 88 73 63
John.pfaff@ns.nl 

Richard Peters
06 – 16 88 34 08
Richard.peters@ns.nl 

ENSCHEDE/HENGELO
Hans Faas
06 – 16 88 03 69
hansgeralda@gmail.com 

Jan-Paul Meijer
06 – 16 88 08 48
Paul.meijer001@gmail.com 
 
GRONINGEN
Johan Strootman
06 – 16 88 92 89
Jb03071961@gmail.com
  
Hans Schonewille
06 – 16 88 90 84
hanschelsy@gmail.com

Trudy de Boer-Engelen
06 – 16 88 70 04
trudy.engelen@ns.nl

Chad Giskes
06 – 16 88 56 36
cgiskes@gmail.com 

HAARLEM
Jolanthe Singh-Bink
06 – 16 88 75 85
Jolanthesingh235@hotmail.com 

Menno Peperkoorn
06 – 16 88 92 29
Menno.peperkoorn@ns.nl 

HEERLEN
Marion Ederveen
06 – 16 88 19 47
marion.ederveen@ns.nl 

HOOFDDORP
Vacature

LEEUWARDEN
Wilco Gijsbertsen
06 – 16 88 58 62
w.gijsbertsen@gmail.com

Taede Jongkind
06 – 16 88 04 94
Taede1987@hotmail.com 

Arjan Stoker
06 – 16 88 98 79
arjan.stoker@ns.nl 

LELYSTAD
Jan de Haas
06 – 16 88 77 52
jan.dehaas@live.nl 

Marco Lemmers
06 – 16 88 42 61
marco.lemmers@gmail.com 

MAASTRICHT
René Geraerts
06 – 16 88 17 87
rgeraerts@ziggo.nl

Michel Lemmens
06 – 16 88 48 05
Michel.lemmens@ns.nl 

NIJMEGEN
Vacature

ROOSENDAAL / BREDA
Henk de Kok
06 – 16 88 91 40
kokje@ziggo.nl

Wilfred Lauwen
06 – 16 88 70 82
Wilfred.lauwen@ns.nl 

Toine Aarts
06 – 16 88 82 96
aartspbvvmc@xs4all.nl

ROTTERDAM
Jelle Nauta
06 – 16 88 08 24
jelle.poc@gmail.com

Danny Huisman
Danny.huisman@ns.nl 

UTRECHT
Jan de Jonge
06 – 16 88 76 89
jan41bru@gmail.com

Rached de Boom
06 – 16 88 38 35
rached1986@gmail.com 

Erwin Nieuwendijk
06 – 16 88 76 49
erwin.nieuwendijk@ns.nl 

Max Pellikaan
06 – 16 88 23 30
maxpellikaan.mp@gmail.com 

VENLO 
Richard van de Velden
06 – 16 88 75 44
Richard.vandevelden@ns.nl 

VLISSINGEN
Willem Ruys
06 – 16 88 92 55
wruys@zeelandnet.nl 

ZUTPHEN
Simon Geltink (Regio Pb’er)
06 – 16 88 58 30
s.geltink@chello.nl 

Johan van Rossum
06 – 16 88 10 48
j.rossum22@chello.nl 

ZWOLLE
Paul Derks
06 – 16 88 93 98
vvmczwolle@ziggo.nl 

Koos Horstman
06 – 16 88 41 60
koosjh@hotmail.com 

Colette Schipper
06 – 16 88 31 93
Cschipper40@gmail.com 

DB SCHENKER
Peter Hanssen
06 – 55 84 55 71
palhanssen@home.nl 

REGIONAAL VERVOER
Ties Wildeboer
06 – 21 85 76 56
tieswildeboer@home.nl 

Sietze Kuiper
06 – 29 08 79 03
kuipmolen@ziggo.nl 

REGIONAAL VERVOER DORDRECHT
Evelon Bisdom
06 – 14 17 27 37
Evelon.bisdom@gmail.com 

Werner Muller
06 – 31 69 59 91
w.r.muller.91@gmail.com 

Persoonlijke belangenbehartigers VVMC 

Fijne Kerstdagen en een voorspoedig
en gezond 2020 toegewenst!

Namens het hoofdbestuur van de VVMC en de medewerkers van de SOVV.



De beste wensen!
We naderen het einde van het jaar en dan is het een goed gebruik dat we even terugkijken op wat het 
jaar ons heeft gebracht. Uiteraard kijken we ook even vooruit. Want er staat natuurlijk wel het één en 
ander te gebeuren in 2020. Laten we met het laatste beginnen. 

Nieuwe stappen
Bij zowel NS als bij Arriva, Keolis en Qbuzz staan er cao onderhandelingen te wachten. Die van 
de hierboven genoemde regionale bedrijven zijn al op 28 november gestart en lopen dus al. De 
onderhandelingen voor een nieuwe NS cao beginnen in februari 2020. Bij beide zullen de afspraken 
uit het onlangs gesloten pensioenakkoord een rol gaan spelen. Bij de regionale vervoerders zal ook de 
discussie over een trein cao op tafel komen. We weten dat onze leden dit toejuichen, want dat betekent 
specifieke aandacht voor de steeds groter groeiende treintak binnen bijvoorbeeld Arriva. En voor de 
VVMC betekent het dat we nieuwe stappen kunnen zetten om meer aansluiting bij de NS cao te krijgen. 

een andere wind
Terugkijkend op het jaar 2019 valt het me bij NS op dat de teugels richting het personeel veel strakker 
zijn aangetrokken. We zien het onder andere in het steeds maar groeiende aantal PB-zaken. Het is 
werkelijk te zot voor woorden hoe dit bedrijf, dat naar buiten toe graag laat zien dat ze een leuk, sociaal-
maatschappelijk bedrijf zijn, met zijn mensen omgaat. Hiermee zeg ik niet dat iedereen er een zooitje van 
maakt, maar de grote hoeveelheid PB-zaken laat wel zien dat er sinds een paar jaar een heel andere wind 
waait, die veel slachtoffers maakt. Gelukkig kunnen wij onze leden helpen door ze te ondersteunen door 
PB’ers. Ik doe hierbij een oproep aan onze leden om bij problemen direct en vanaf het begin de hulp van 
een PB’er in te roepen. Ga niet alleen naar gesprekken! Roep onze hulp in, daar zijn we immers voor. Dat 
doen we nu en dat zullen we uiteraard ook in 2020 blijven doen. 

Rest mij nog u fijne en veilige feestdagen te wensen en een gezond en gelukkig 2020!

W!M
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Fijne Kerstdagen en een voorspoedig
en gezond 2020 toegewenst!

Namens het hoofdbestuur van de VVMC en de medewerkers van de SOVV.


