BEREIDVERKLARING
Kandidaatstelling voor het vakbondsafdelingsbestuur
Ondergetekende stelt zich hierbij bereid om namens FNV Havens verkiesbaar te zijn als kandidaat voor het
vakbondsafdelingsbestuur van:
Naam Bedrijf: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Als VAB-lid van FNV Havens dien je het belang te behartigen van de leden van FNV Havens in het bedrijf en in de
sector. Als gekozen VAB-lid ben je de ogen en oren van de vakbondsbestuurder voor jullie bedrijf en ben je bereid
onder andere de volgende taken uit te voeren:
1. De collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) afsluiten
Als VAB-lid ben je mede verantwoordelijk voor het afsluiten van de cao’s. Samen met de vakbondsbestuurder bereidt
het VAB het cao-traject zorgvuldig voor door onder andere:
Ledenvergaderingen te houden;
Input te vergaren van de leden;
Leden informeren;
Overleggen te voeren met de werkgever over de cao.
Daarnaast ben je als VAB-lid het aanspreekpunt voor de leden over bijvoorbeeld de cao of andere onderwerpen die
te maken hebben met werk en inkomen.
2. Ledenontwikkeling
Als VAB-lid ben je mede verantwoordelijk voor het ledenbestand in het bedrijf. Het VAB heeft hierin de volgende
taken te vervullen:
In gesprek gaan met collega’s over het belang van lidmaatschap;
Nieuwe leden verwelkomen;
In overleg treden met leden die hun lidmaatschap hebben beëindigd met de vraag waarom zij FNV Havens
hebben verlaten.
VAB-leden dienen aanwezig te zijn bij VAB-vergaderingen en bij overleggen tussen het vakbondsafdelingsbestuur en
de vakbondsbestuurder. Als VAB-lid ben je bereid deel te nemen aan activiteiten en scholing die FNV Havens
organiseert en draag je, samen met je collega’s, het beleid van FNV Havens uit conform de besluiten die de leden
hebben genomen op het Havenwerkerscongres.
Bereidverklaring
Ik verklaar hierbij mij kandidaat te stellen voor de VAB-verkiezingen en indien ik gekozen word zitting te nemen in
het vakbondsafdelingsbestuur van het bedrijf waar ik werkzaam ben.
Naam

: …………….………………………………………………………………………………………………………

Adres

: …………………………………………………………………………………………………………………….

Postcode + woonplaats

: .………………………………………………………...………………………………………………………..

Lidnummer

: …………………………………………………………………………………………………………………….

E-mailadres

: .……………………………………………………………………………………………………………………

Bereikbaar op telefoonnummer

: …………………………………………………………………………………………………………………….

Datum: …………………………………………

Handtekening:……………………………………………………………….

De bereidverklaring dient voor vrijdag 16 december 2022 terug gestuurd te worden naar FNV Havens. Je kunt
hiervoor het volgende e-mailadres gebruiken: havens@fnv.nl

