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JAARVERSLAG 2011

VOORWOORD
Voor zowel de medezeggenschap in onze branche als voor
onze vereniging was 2011 een jaar met meerdere gezichten.
De leden van POGGL zijn het afgelopen jaar binnen hun
organisaties
geconfronteerd
geweest
met
allerlei
ontwikkelingen. De druk op de organisaties blijft groot als
gevolg van de sterke onderlinge concurrentie. Hoewel de
Eurocrisis niet direct zichtbaar is in de bestedingen binnen
levensmiddelen ondervinden de bedrijven daarvan wel
degelijk hinder. Voor de ondernemingsraden zaak om alert te
blijven
op
de
ontwikkelingen
waarbij
zowel
werknemersbelang als organisatiebelang voortdurend in het
oog gehouden moeten worden.
Binnen POGGL is het jaar 2011 een jaar van veranderingen
geweest. Inmiddels hebben wij afscheid genomen van onze
vicevoorzitter Piet Dijkstra, van onze secretaris Hans Peer en
van onze ambtelijk secretaris Frits Jans. Het bestuur is
inmiddels versterkt met Ton Teklenburg voorzitter van de OR
van Jumbo Groep Holding B.V. die binnen POGGL de taak
van vicevoorzitter/secretaris op zich genomen heeft.
POGGL bestaat voor en door de leden. Om deze reden zijn er
in de loop van 2011 plannen ontwikkeld en deels in gang
gezet om het “van elkaar leren” te versterken. De
vergaderingen krijgen een andere opzet en middels
themabijeenkomsten trachten wij het leereffect te versterken.
Ook de organisatie van trainingen is het afgelopen jaar
succesvol geweest en voor 2012 willen wij deze activiteit voor
onze leden doorzetten.
Rest mij dank te zeggen aan al diegenen die het werk van
POGGL mogelijk gemaakt hebben met daarbij een speciaal
woord van dank aan de dit jaar afgetreden functionarissen.

Bestuursleden die in
2011 afscheid hebben
genomen:
Hans Peer
Piet Dijkstra
Frits Jans

Cor Filippini
Voorzitter
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Van de
Penningmeester

Jaarverslag 2011 van de penningmeester.
Voor 2011 zie ik meer licht in de duisternis.
Dat waren de laatste woorden in het jaarverslag over 2010.
Het licht is inderdaad aangegaan want, met een negatieve begroting en uiteindelijk toch
een behoorlijk positief resultaat eindigen is het werk van ons allen.
Enerzijds een besparing in de uitgaven van bestuurskosten, anderzijds een meeropbrengst
van trainingen.
Onvoorziene kosten bestaan uit het afscheid van vicevoorzitter Piet Dijkstra, secretaris
Hans Peer en ambtelijk secretaris Frits Jans.
Nico Sleeuwenhoek
penningmeester
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BALANS per 31 DECEMBER 2011
Liquide middelen
Vorderingen korte termijn
Voorraad notitieblocs en pennen

€
€
€

€

6.915,67
2.175,00
100,00

Eigen vermogen
Reservering jubileum
Schulden korte termijn

€
€
€

767,62
4.000,00
652,40

Resultaat

€

3.770,65

€

9.190,67

9.190,67

Het bestuur heeft in 2010 goedkeuring gehad de reservering Jubileum te verhogen met € 1.000,00

Winst en Verlies 2011
Contributies
Sponsorgeld
Trainingen

Werkelijk
€ 9.000,00
€
287,70
€ 13.567,50

Verlies
€ 22.855,20

Begroot was
€ 9.000,00
€
€ 16.000,00

€
65,00
€ 25.065,00

overzicht

Trainingen
Themadag
Web Hosting
Vrijwilligers bijdrage
/Ambt.secr.
Bankkosten
Kamer van
Koophandel
Lidmaatschappen
/Verzekeringen
Onvoorzien
Reservering jubileum
Winst

Werkelijk
Begroot was
€ 10.646,95 € 14.000,00
€ 1.785,00 € 1.800,00
480,00
€
303,45 €
€ 3.768,76
€
77,94

€ 5.750,00
€
85,00

€

€

29,62

€
579,10
€
893,73
€ 1.000,00
€ 3.770,65
€ 22.855,20

100,00

€
600,00
€ 1.250,00
€ 1.000,00
€ 25.065,00

Toelichting op de Winst en Verlies rekening;
Ontvangsten:
Trainingen gelden van de deelnemers

Uitgaven:
Trainingen kosten voor de gehouden trainingen.
Themadag bijeenkomst over de werkkostenregeling
Web Hosting POGGL website onderhoud
Vrijwilligersbijdrage i.v.m. minder kosten besprekingen en lagere reiskosten
Bankkosten kosten aan transacties en pashouder
Kamer van Koophandel verplichte bijdrage
Vergaderingen vergoeding km-, telefoon-, porto- en computerkosten en jaarvergadering
Lidmaatschappen/Verzekeringen noodzakelijke/verplichte posten
Onvoorzien i.v.m. afscheid drie bestuursleden.
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BEGROTING POGGL 2012
Begroot
2011
Contributies € 9.000,00
Sponsorgeld €
Trainingen
€ 16.000,00

Verlies

€
65,00
€ 25.065,00

Werkelijk
2011
€ 9.000,00
€
287,70
€ 13.567,50

€ 22.855,20

Begroot
2012
€ 8.500,00 Trainingen
€
500,00 Themadag(en)
€ 12.000,00 Web Hosting
Vrijwilligers
bijdrage
Bankkosten
Kamer van
Koophandel
Lidmaatschappen/
Verzekeringen
Onvoorzien
Reservering
jubileum
Winst
€ 21.000,00

Begroot
2011
€ 14.000,00
€ 1.800,00
€
480,00

Werkelijk
2011
€ 10.646,95
€ 1.785,00
€
303,45

Begroot
2012
€ 10.400,00
€ 1.800,00
€
480,00

€ 5.750,00
€
85,00

€ 3.768,76
€
77,94

€ 5.250,00
€
85,00

€

100,00

€

29,62

€

100,00

€
600,00
€ 1.250,00

€
€

579,10
893,73

€
€

600,00
750,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00
€ 3.770,65
€ 22.855,20

€ 25.065,00

€ 1.000,00
€
535,00
€ 21.000,00

Toelichting op de begroting.
Contributie te ontvangen
Sponsorgeld sponsoring op de website
Trainingen inkomsten en uitgaven zullen elkaar redelijk in evenwicht houden
Themadag gepland twee bijeenkomsten
Web Hosting POGGL website onderhoud
Vrijwilligersbijdrage niet vergoede kosten bij werkgever/of geen werkgever meer
Bankkosten niet beïnvloedbare kosten
Kamer van Koophandel i.v.m. bestuurmutaties en de daaraan verbonden kosten hogere kosten
Vergaderingen de vergaderingen/reiskosten
Lidmaatschappen/Verzekeringen niet beïnvloedbaar
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Jaaroverzicht 2011

2011 kenmerkte zich door veel veranderingen in het bestuur.
Nam in 2010 Eli Draaisma afscheid, dit jaar volgden Piet Dijkstra en Frits Jans. Deze heren waren
medeoprichter van POGGL en vanwege hun verdiensten zijn beide tot erelid benoemd.
Ook Hans Peer vertrok als bestuurslid. Ton Teklenburg treedt aan als secretaris en vicevoorzitter.
Op 8 februari 2011 organiseerden we de eerste themadag met als onderwerpen:
• Werknemers 2020 door Andy van Doorn en Joyce Rosenthal;
• Trends winkellandschap door Patrick Manning;
• Ontwikkelingen en toekomst webwinkelen door Jan-Willem Janssen;
• Winkelcriminaliteit en overvallen door Hendrik-Jan Kaptein.
De opkomst van 35 OR-leden van onze bedrijven was erg positief zo ook hun reacties.
In de ledenvergadering van 8 maart 2011 werd er door Elanda de Wit een presentatie gegeven over
de WAJONG. Hans Heerings presenteerde de “Navigator” en de digitale OR verkiezingen.
31 maart 2011 werd er een workshop gehouden met als thema “Werkkostenregeling”. Bijna alle
bedrijven waren vertegenwoordigd en spraken over goede presentaties en nuttige informatie.
In de ledenvergadering van 17 mei 2011 spraken we onze ongerustheid uit over het beëindigen van
het GBIO per 1 januari 2013. Er is een brief uitgegaan naar de SER.
In de middag werden door Peter Kelleter en Reinier Hoogendorp presentaties gegeven met als
thema’s: ”Onderhandelingen met de bestuurder” en “Relatie met de bestuurder en het belang van
de WOR daarin”.
20 september 2011 vond de jaarvergadering plaats. Decharge werd verleend.
Het agendapunt “Rondje Bedrijven” werd in ere hersteld. De aanwezigen brachten elkaar op de
hoogte van de belangrijke onderwerpen die men op dat moment behandeld in de OR. Met deze
kruisbestuiving helpen we elkaar.
In de middag hebben Mia Buma en René Hoppener van Stimegro een presentatie gegeven.
Deze ledenvergadering, waarin ook afscheid genomen werd van Piet Dijkstra, werd matig bezocht
en het bestuur gaat zich beraden over een nieuwe koers.
In de ledenvergadering van 18 oktober 2011 bespraken we wat de wensen zijn van de leden. Het
bestuur zal deze wensen meenemen in de te overwegen nieuwe koers.
In de middag was er een presentatie van Trainingsbureau Blooming.
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VERSLAG VAN DE
SCHOLINGSCOMMISSIE

Trainingen

2011

door:
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VERSLAG VAN DE
SCHOLINGSCOMMISSIE

Scholing via POGGL
2010 was een enorm succes schreef ik in het jaarverslag van 2010.
2011 was niet veel anders. We begonnen met een training Financiën. Er was voldoende belangstelling om
deze door te laten gaan. Het resultaat was uiteindelijk niet helemaal wat de meesten ervan hadden
verwacht. De scholingscommissie heeft deze signalen uiteraard niet genegeerd en is een gesprek
aangegaan met het trainingsinstituut Mede. Na een goed gesprek waarbij zowel ondertekende, een
deelnemer en de directeur van Mede aanwezig waren, is besloten om de verdere samenwerking te
beëindigen en hebben we de andere trainingen die gepland stonden in 2011 van Mede ondergebracht bij
Odyssee en SBI.

Erwin Napjes van het gelijknamige bureau heeft een discussiemiddag

De training daarop ging het helaas mis. Slechts 7 aanmeldingen en we moesten deze dan ook annuleren.
gehouden over hoe je als OR dient om te gaan met Risico Inventarisatie en Evaluatie
Verder in het jaar hebben we nog twee trainingen met resp. 6 en 3 aanmeldingen moeten afblazen.
In totaal zijn er uiteindelijk tien trainingen wel doorgegaan. 132 keer heeft een OR lid deelgenomen en
26 keer is er te laat afgezegd, of bleef men zonder bericht weg. Jammer, want dan hadden misschien
anderen toch deel kunnen nemen. Wat ook voorgekomen is, is dat op het laatste moment iemand verstek
moest laten gaan, maar dat het bedrijf dan een andere deelnemer stuurde.
Vijftien van de aangesloten bedrijven hebben deelnemers gestuurd naar één of meerdere trainingen.
We mogen dan ook spreken van het voorzien in een behoefte. Uiteindelijk wordt een training gegeven aan
een deel, of soms maar aan één van de OR leden van het bedrijf die belangstelling en behoefte
hebben/heeft aan een extra stukje opleiding.
Mede door de inzet van de scholingscommissie leden Hugo Thijssen (C1000), Ton Teklenburg (Jumbo
Supermarkten) en ondergetekende is voor 2012 weer een aantrekkelijk programma neergezet welke
verzorgd zal worden door:
Odyssee Medezeggenschap BV ;
SBI training en advies BV.
Wij willen de aangesloten OR’en dankzeggen voor het vertrouwen dat ons is gegeven om deze trainingen
te mogen verzorgen.
In 2011 hebben we 1x bij Makro Breda, 2x bij Jumbo Supermarkten in Veghel, 2x bij AH in Zaandam, 2x
bij C1000 in Woerden en 3x bij AS Watson in Renswoude mogen trainen. Wij zijn hen daar bijzonder
erkentelijk voor.
We vertrouwen er op dat in 2012 niet alleen deze 5 maar ook andere bedrijven ons een dag de
gelegenheid geven om een training in huis te kunnen laten verzorgen.
Nico Sleeuwenhoek
Voorzitter scholingscommissie

.
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DOELSTELLING POGGL
• Samenwerking bevorderen tussen ondernemingsraden
van groothandel- en grootwinkelbedrijven binnen de
levensmiddelenbranche en aanverwante bedrijven
• Het uitwisselen van kennis en het bundelen van informatie
tussen de leden
• Het behartigen van gezamenlijke belangen van de leden
bij overleg met derden
• Het behartigen van gezamenlijke belangen van de leden
door deelname aan politieke en/of maatschappelijke
discussies, aangaande branche gerelateerde onderwerpen

SECRETARIAAT POGGL
Asterstraat 9
2761 GS Zevenhuizen
Telefoon
06-42810899
mail
secretariaat@poggl.nl
website
www.poggl.nl
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HUIDIGE POGGL LEDEN

Samenstelling en redactie jaarverslag
POGGL SECRETARIAAT
Reacties en op of aanmerkingen? Mail naar: secretariaat@poggl.nl
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