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INLEIDING
De eerste nieuwsbrief van de BLG in 2017! Vers van de pers…om te
informeren en aandacht te schenken aan de verscheidene initiatieven die ons
allemaal aangaan, want samen staan we sterker!

AGENDA
Zaterdag 25 februari
Herdenking Februaristaking 1941
Maandag 6 – Zondag 12 maart OR-verkiezingen
Dinsdag 7 maart
Vrouwendag ‘Vrouw en
Medezegenschap’ - Themalunch

Op zaterdag 25 februari 2017 wordt bij de
Dokwerker in Amsterdam herdacht dat 76 jaar
geleden de, toen illegale, CPN (Communistische
Partij van Nederland) de bevolking opriep in
verzet te komen tegen de Joden- vervolgingen.
In de tweedaagse staking die daarna volgde, op
25 en 26 februari 1941, speelde het
overheidspersoneel een zeer belangrijke rol.
Traditiegetrouw organiseert het Amsterdamse
FNV-comité, voorafgaand aan het defilé, een
eigen bijeenkomst.
Wil je meer weten? Neem contact op met de
Vakbondsfunctionaris.
Contactgegevens:
Régine Anmuth,
Vakbondsfunctionaris
Kamer: 15A-76
E-mail: fnv.vakbondsfunctionaris@vu.nl
Telefoon: 020-5989426
Website: www.fnv.nl

Samen staan we sterker! Maak een collega lid van de FNV en ontvang 10 euro. Een nieuw lid betaalt de eerste 4 maanden slechts € 25,- Kijk op
fnv.nl/iemand-anders-aanmelden.

OR-Verkiezingen -OPROEPOm goede arbeidsvoorwaarden
voor werknemers te kunnen
blijven garanderen is een sterke
bond noodzakelijk.
Een sterke bond is in staat om
daadkrachtig op te treden op
cruciale momenten. Daaraan
moeten we blijven bouwen. Dat
doen we met elkaar. En vooral
voor elkaar. Maar altijd samen.

Bouw jij mee?
Alle hulp en ideeën zijn welkom.

Van 6-12 maart worden de verkiezingen gehouden, komt allen
stemmen!
De FNV groep aan de VU heeft ook deze verkiezingen voor de
Ondernemingsraad een lijst met kandidaten gepresenteerd. Het is een
divers gezelschap van mannen en vrouwen, wetenschappers en
ondersteuners, ervaren en onervaren, maar vooral bevlogen
medewerkers die de medezeggenschap vorm willen geven.
In de annex kunt u meer lezen over de ambities en ervaringen van alle
kandidatenleden en verdere toelichting van de voorzitter BLG FNV-VU.
De kieslijst van FNV Vrije Universiteit
Naam: Henk Olijhoek
Leeftijd: 59 jaar
Werkzaam: Communicatie & Marketing

Naam: Josephien Sierag
Leeftijd: 53 jaar
Werkzaam: Faculteit der Economische
Wetenschappen en Bedrijfskunde VU

Wil jij deze nieuwsbrief
doorsturen of uitprinten en
ophangen?

Naam: Rick Vermunt, R.E.
Leeftijd: 55 jaar
Werkzaam: Universiteitsbibliotheek VU

Naam: Ida Sabelis
Leeftijd: 62 jaar
Werkzaam: Faculteit der Sociale Wetenschappen

Naam: J.W. Rebel
Werkzaam: Informatietechnologie

Naam: Eric-Jan Hartstra
Leeftijd: 53 jaar
Werkzaam: Cultuurcentrum Griffioen

Alleen een
sterke bond
heeft een
sterke stem.

Naam: Mohamed Boukabous
Werkzaam: Universiteitsbibliotheek VU

Naam: Aniko Kiss
Werkzaam: Student & Onderwijszaken

Naam: Dimitris Pavlopoulos
Werkzaam: Faculteit der Sociale Wetenschappen

Naam: Inge Trakzel
Leeftijd: 52 jaar
Werkzaam: Academisch Centrum Tandheelkunde
Amsterdam

Naam: Peter Stol
Leeftijd: 44 jaar
Werkzaam: IT Onderzoek

Alleen een
sterke bond
heeft een
sterke stem.

Naam: Bart Mulder
Leeftijd: 59 jaar
Werkzaam: Facilitaire Campus Organisatie

Naam: Mark Peters
Werkzaam: Facilitaire Campus Organisatie,
Voorztter BLG FNV-VU

Alleen een
sterke bond
heeft een
sterke stem.

FNV VU is nu online! …via http://fnv-vu.nl/

Check de nieuwe app!
FNV ‘workpower’ app, alles over je werk! Gratis te
downloaden, voor iPhone en Android:
https://www.fnv.nl/over-fnv/ons-werk/gastlessenfnv/workpower-app/”

Individuele Belangen Behartiging (IBB)
De IBB-medewerkers van FNV op de VU houden regelmatig
spreekuur en kunnen je helpen met diverse vraagstukken.
Maak een afspraak via FNV.vakbondsfunctionaris@vu.nl.

Alleen een
sterke bond
heeft een
sterke stem.

…want samen staan we sterker!

Je salaris. Je werktijden.
Je rechten en plichten bij ziekte, zwangerschap of een reorganisatie.
De mogelijkheden voor flexwerken of deeltijdwerk.
Jouw werk en inkomen.
Zaken die er toe doen.
Heb jij hier vragen over of signaleer je iets waar wij als vakbond
aandacht aan zouden moeten besteden?
Of vragen over deze nieuwsbrief?
Mail naar fnv.vakbondsfunctionaris@vu.n

