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De groei van LBV gaat zo hard dat ik heb besloten om mijn functie als voorzitter van 
LBV na 26 jaar neer te leggen. Ik heb geconcludeerd dat LBV zo groot is geworden, dat 
een dubbelfunctie van voorzitter en coördinator bijna niet meer haalbaar is. Tijdens 
de Algemene Leden Vergadering ben ik teruggetreden en in het nieuwe bestuur zal ik 
voortaan de functie van penningmeester gaan bekleden. Uiteraard zal ik mijn functie 
als coördinator van het team van LBV gewoon voortzetten.

Naast alle successen die we dit jaar hebben geboekt, hebben we helaas ook afscheid 
moeten nemen van twee oud bestuurders van LBV. In februari van  dit jaar is Jan 
Akkerman overleden en eind november is helaas ook Jim Stavinga ons ontvallen. 
Beide heren hebben veel bijgedragen aan het fundament waarop LBV is gebouwd. Ik 
ben erg dankbaar dat ik al die jaren met Jan en Jim heb mogen samenwerken en ik 
koester de herinneringen en speciale band die ik met ze heb opgebouwd.   

Omdat dit het laatste voorwoord is dat ik schrijf, wil mijn dank uitspreken naar alle leden 
die mij 26 jaar lang als voorzitter hebben gesteund! Ik heb de functie van voorzitter 
altijd met veel liefde, passie en trots vervuld. Daarnaast heb ik er alle vertrouwen in 
dat mijn opvolger, Ger IJzermans, LBV nog verder zal brengen dan waar LBV nu al is.

Met vriendelijke groet,

>�Voorwoord

>
>�Colofon
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In memoriam:
Jim�Stavinga

Jim werd in 1993 actief voor LBV, maar was daarvoor al een grote naam in de 
‘vakbondswereld’ en vooral in de Rotterdamse haven. Tijdens de befaamde 
havenstakingen van zowel 1970 als 1979 was hij één van de stakingsleiders en 
vertegenwoordigde hij de ongeorganiseerde werknemers. 

Na jaren lang ongeorganiseerd te zijn geweest, vond Jim in LBV de vakbond 
die bij hem paste. Als bestuurslid van LBV heeft hij er mede voor gezorgd dat 
LBV is uitgegroeid tot de vakbond die zij nu is. LBV is erg dankbaar dat zij al 
die jaren gebruik heeft mogen maken van Jim zijn kennis en ervaring.

Enkele jaren geleden besloot Jim vanuit gezondheisredenen een stapje 
terug te doen. Hij legde zijn bestuursfunctie neer en werd senior-bestuurder 
van LBV. Tot op het laatst bleef hij erg betrokken bij LBV. Ook naarmate de 
gezondheid van Jim verder achteruit ging bleef hij sterk en strijdlustig. De 
laatste strijd heeft hij nu beëindigd, maar wat heeft hij er in het verleden veel 
gewonnen. Bedankt Jim, we zullen je missen!

Het bestuur, team en de leden van LBV wensen zijn vrouw Elly en zoons Marco 
en Léon, familie en vrienden heel veel sterkte toe met het verwerken van dit 
verlies.

Op�vrijdag�18�november�2016�is�Jim�Stavinga�(oud�bestuurslid�van�
LBV)�op�75-jarige�leeftijd�overleden.�



De�nieuwe�AOW-leeftijd�wordt�in�2022�67�jaar�en�drie�maanden.�De�leeftijd�gaat�omhoog�
omdat� Nederlanders� steeds� langer� leven.� De� levensverwachting� stijgt� in� 2022.� Het� CBS�
maakte�vandaag�de�nieuwe�raming�van�de�macro�gemiddelde�levensverwachting�bekend.
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AOW-leeftijd�gaat�in�2022�
met�drie�maanden�omhoog

Een grote meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer 
stemde in 2012 op voorstel van het vorig kabinet in met 
de automatische koppeling van de AOW-leeftijd aan de 
levensverwachting van mensen.

Levensverwachting
De AOW-leeftijd wordt vanaf 2022 op gezette tijden 
 automatisch aangepast aan de stijging van de gemid-
delde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd 
in stappen van drie maanden per jaar. Dat gebeurt aan 
de hand van een in de wet vastgelegde formule. Neder-
land staat in de top van de wereldranglijst bestendige 
 pensioenstelsels, mede door de koppeling van de oude-
dagsvoorziening aan de gemiddelde levensverwachting.

De verhoging van de AOW-leeftijd moet volgens de 
wet vijf jaar voor de inwerkingtreding bekend worden 
 gemaakt.

Overbruggingsregeling
Onder bepaalde voorwaarden is er een overbruggings-
uitkering voor mensen met een laag inkomen die al 
deelnemen aan een vut- of prepensioenregeling, en zich 
niet hebben kunnen voorbereiden op de AOW-leeftijds-
verhoging. Er geldt onder meer een inkomensgrens 
van 200% van het wettelijk bruto minimumloon voor 
een alleenstaande (€ 3.074,40) en 300% voor paren 
(€ 4.611,60). De vermogensgrens van € 24.437,- (alleen-
staande) respectievelijk € 48.874,- (paar) is exclusief 
 eigen woning en pensioenvermogen.

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank kunt u 
uw AOW-leeftijd berekenen. Op deze site kunt u tevens 
nagaan of u in aanmerking komt voor de overbruggings-
regeling.       n 
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in het werkaanbod op te vangen te verminderen 
en de daling van het aantal schilders een halt toe 
te roepen.

•  Vanwege het opzeggen van de bedrijfstak eigen-
regelingen CAO voor het Schilders-, Afwerkings- 
en Glaszetbedrijven stopt het Vakantiefonds en de 
 diverse aanvullingsregelingen die vanuit dit fonds 
werden bekostigd. Deze afschaffing heeft helaas 
nadelige gevolgen voor een aantal regelingen 
in de CAO. Zo wordt de seniorendagenregeling 
afgeschaft. Werknemers die nu al gebruik maken 
van de  seniorendagenregeling worden hiervoor 
(deels) gecompenseerd. Daarnaast worden de 
reiskosten- en reisurenvergoeding versoberd.

•  Ter compensatie van deze versoberingen gaan 
 OnderhoudNL en LBV zwaar inzetten op de 
duurzame inzetbaarheid van werknemers, zodat 
werknemers op een goede en gezonde manier 
kunnen blijven werken tot aan hun pensioenge-
rechtigde leeftijd via loopbaanbegeleiding, per-
soonlijke keuringen en om-, her- en bijscholing. 
Om deze activiteiten te bekostigen richten LBV 
en OnderhoudNL een nieuw fonds in dat volledig 
wordt bekostigd door de werkgevers.

•  Tevens gaan Onderhoud NL en LBV werk maken 
van handhaving en toezicht op naleving van de 
CAO.  Hiervoor richten LBV en OnderhoudNL een 
apart controleorgaan op. De kosten van dit con-
troleorgaan worden gedeeld tussen werkgevers 
en werknemers.

Een periodieke uitgave van uw vakbond, LBV�visie�4�-�2016

CAO�nieuws

CAO�VOOR�SCHILDERS-,�AFWERKINGS-�
EN�GLASZETBEDRIJVEN

Zoals u wellicht niet is ontgaan, hebben de werk-
geversvereniging OnderhoudNL en LBV een nieuwe CAO 
voor  Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijven (SAG) 
 gesloten.

Nadat de onderhandelingen tussen OnderhoudNL en de 
andere bonden na een onderhandelingsproces van ruim 
18 maanden volledig vast was gelopen, heeft onderhoud-
NL via de landelijke media aangegeven op zoek te zijn 
naar een nieuwe gesprekspartner. Op deze uitnodiging is 
LBV ingegaan. LBV heeft op initiatief van de schilders die 
lid zijn bij LBV zelf contact op genomen met OnderhoudNL 
om eens met hen te praten. Dit verkennend gesprek heeft 
uiteindelijk geleid tot onderhandelingen met als resultaat 
de nieuwe CAO SAG. In deze CAO SAG zijn de volgende af-
spraken gemaakt:
 
•  De nieuwe CAO wordt afgesloten met een looptijd van 

drie jaar, van 1 oktober 2016 tot en met 30 september 
2019.

•   De uurlonen in de loonschalen en, indien van toe-
passing, de FUWA-toeslag, worden als volgt  verhoogd: 
week 41 van 2016 met 0,75 procent van het bruto jaar-
loon in de vorm van een eenmalige uitkering (waarbij 
geldt naar rato van aantal maanden in 2016 gewerkte 
maanden bij betreffende werkgever), week 1 van 2017 
met 3,25 procent structureel en week 41 van 2017 
met 1,5 procent structureel. In 2017 in totaal dus 4,75 
procent. Voor 2018 en 2019 worden afzonderlijk loon-
afspraken gemaakt.

•  LBV en OnderhoudNL zijn overeengekomen voor 
werknemers in functiegroepen 1 tot en met 6 af te 
wijken van de standaardregelingen in de Wet werk en 
zekerheid (WWZ). Dit vanwege het feit de schilders-
sector te maken heeft met seizoensinvloeden, met 
een piek in de werkzaamheden in het hoogseizoen en 
een dal in de werkzaamheden in het laagseizoen (de 
wintermaanden). Dit betekent dat er in afwijking van de 
WWZ gewerkt wordt met 6 contracten in 4 jaar tijd en 
onderbrekingen tussen de contracten van 3 maanden. 
LBV en onderhoudNL verwachten met deze afspraken 
het gebruik van uitzendkrachten om de pieken en dalen 
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CAO�VOOR�VAKWERKBEDRIJVEN�
IN�DE�BEDRIJFSTAK�NATUURSTEEN

LBV en de werkgeversvereniging DI-Stone hebben voor 
het eerst de CAO voor Vakwerkbedrijven in de Bedrijfs-
tak Natuursteen gesloten. De werkgeversvereniging 
DI-Stone werd door toenmalige Partijen bij de CAO voor 
het Natuursteenbedrijf niet betrokken bij de onder-
handelingen over een nieuwe CAO, terwijl dit vanwege 
een uitspraak in Kort Geding wel had gemoeten. Partijen 
bij de CAO voor het Natuursteenbedrijf zijn inmiddels 
gefuseerd met partijen bij de CAO Afbouw en DI-Stone is 
daarbij wederom genegeerd.

Als gevolg hiervan heeft DI-Stone besloten voor haar 
leden en hun werknemers een eigen CAO op te richten 
voor Vakwerkbedrijven in de Bedrijfstak Natuursteen. 
De CAO die LBV en DI-Stone nu hebben gesloten is daar 
het resultaat van. In de CAO voor Vakwerkbedrijven in 
de Bedrijfstak Natuursteen zijn de volgende afspraken 
gemaakt:

•  Deze CAO is aangegaan voor een tijdvak van 3 jaar dat 
aanvangt op 1 januari 2016 en eindigt op 31 december 
2018.

•  De (garantie)lonen worden verhoogd met 1,5% met 
ingang van 1 september 2016, met 1,5% met ingang 
van 1 januari 2017, met 0,5% met ingang van 1 juli 
2017 met 1% met ingang van 1 juli 2018.

•  De werknemer met 10 of meer dienstjaren ontvangt 
over het garantieloon een dienstjarentoeslag van  
1 procent, behalve wanneer het loon dat individueel 
met de werknemer is overeengekomen 5 procent of 
meer hoger is dan het voor hem geldende garantie-
loon.

•  Partijen bij de CAO voor Vakwerkbedrijven in de 
 Bedrijfstak Natuursteen maken gebruik van de 
 afwijkingsmogelijkheden die de Wet werk en 
 zekerheid biedt waarbij de totale duur van de ar-
beidsovereenkomst voor bepaalde tijd dan wel een 
keten van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd 
 maximaal 48 maanden bedraagt. Onderbrekingen 
worden, voor het bepalen van de totale duur van een 
keten van arbeidsovereenkomsten, met een maximum 
van 6 maanden meegeteld. 
 

 
 

•  Partijen bij de CAO voor Vakwerkbedrijven in de 
Bedrijfstak Natuursteen kunnen gebruik maken van 
een urenregister, waarbij het aantal meer of minder 
gewerkte uren dan de gebruikelijke 37 uur per week 
in overleg met de werknemer worden bijgehouden in 
een urenregister om deze op een later tijdstip in over-
leg met de werknemer als roostervrij in te  kunnen 
plannen. 

•  Bij een hogere arbeidsduur per week wordt de 
 arbeidstijdverkorting verhoudingsgewijs aangepast: 
bij 38 uur: + 6,8 dagen, bij 39 uur: + 13,3 dagen en bij 
40 uur: + 19,5 dagen. De werknemer heeft het recht 
om de extra arbeidstijdverkorting in een hoger uur-
loon op te laten nemen.

•  Partijen bij de CAO voor Vakwerkbedrijven in de 
Bedrijfstak Natuursteen hebben afspraken gemaakt 
over duurzame inzetbaarheid waarbij de werknemer  
ten minste 1 keer in de 5 jaar recht heeft op een 
PAGO en op een adviesgesprek waarin de duurzame 
inzetbaarheid centraal staat. Indien uit het advies dan 
wel uit een PAGO blijkt dat verkorting van de arbeids-
duur in de huidige functie de beste optie is om een 
werknemer duurzaam inzetbaar te houden, komt de 
werknemer in aanmerking voor een extra vakantiedag 
per week. Hierbij geldt de 80/90/100 regeling, waarbij 
de werknemer 80 procent werkt van de oorspron-
kelijke arbeidsduur, de werkgever betaalt over de 
extra vakantiedagen 90 procent van het brutoloon en 
de pensioenopbouw blijft gebaseerd op 100 procent. 
Wordt hiervan gebruik gemaakt dan vervalt het recht 
op de overgangsregeling vakantiedagen voor werk-
nemers van 55 jaar en ouder.

•  In geval van arbeidsongeschiktheid heeft de werk-
nemer onder aftrek van wachtdagen recht op een 
doorbetaling van het brutoloon gedurende: de 1e 
periode van 26 weken: 100 procent, de 2e periode van 
6 maanden (27e tot en met de 52e week): 90 procent, 
met inachtneming van het wettelijk minimumloon, 
de 3e periode van 6 maanden (53e tot en met de 78e 
week): 80 procent en de 4e periode van 6 maanden 
(79e tot en met de 104de week): 70 procent.  
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Bij de 1e ziekmelding zullen geen wachtdagen in  
rekening  worden gebracht. Vanaf de 2e ziekmelding  
in hetzelfde kalenderjaar heeft de werkgever het 
recht voor elke ziekmelding 1 wachtdag in rekening  
te brengen.

•  De werkgever is verplicht met ingang van 1 januari 
2017 per kalenderjaar 0,5 procent van de brutoloon-
som te besteden aan scholing die verzorgd wordt 
door een externe partij. De werkgever heeft de keuze 
om de scholingsinspanning van 0,5 procent in eigen 
beheer uit te voeren of in plaats daarvan af te dragen 
aan de fondsregeling in oprichting.

•  Partijen bij de CAO voor Vakwerkbedrijven in de 
 Bedrijfstak Natuursteen zijn verplicht de CAO 
 onverkort te handhaven en in voorkomende gevallen 
naleving te vorderen en een methode vast op basis 
waarvan deze CAO handhaving en naleving in de 
 bedrijfstak gerealiseerd en gehandhaafd kan worden 
om zo oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden 
te voorkomen en het gebruik van (schijn)constructies 
tegen te gaan om zodoende uiteindelijk te streven 
naar een duurzame bedrijfstak met duurzame 
arbeidsverhoudingen. Om dit mogelijk te maken 
zullen partijen bij deze CAO een nalevingsorgaan 
oprichten.
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CAO�VOOR�POSTVERSPREIDERS

Op 31 december 2016 loopt de huidige CAO voor Post-
verspreiders af. LBV en de werkgeversvereniging Post-
verspreiders Nederland (WPN) hebben inmiddels een 
verkennend gesprek met elkaar gehad om te bepalen 
of zij tot een nieuwe CAO kunnen komen. Dit gesprek is 
 positief verlopen en LBV en WPN gaan onderhandelen 
over een nieuwe CAO voor Postverspreiders.

NBBU-CAO�VASTE�MEDEWERKERS

Zoals gebruikelijk bepalen LBV en NBBU jaarlijks de 
loonsverhoging voor vaste medewerkers van uitzend-
bureaus die voor het komende jaar moet gaan  gelden. 
Vaste medewerkers van uitzendbureaus zijn de inter-
cedenten en het overige kantoorpersoneel van 
 uitzendbureaus. Deze CAO geldt dus niet voor uitzend-
krachten. Aangezien de uitzend-sector de laatste tijd 
flink is gegroeid verwacht LBV met NBBU tot meer 
dan acceptabele loonafspraken te kunnen komen. De 
 onderhandelingen over de loonsverhoging vinden eind 
november 2016 plaats.

DE�CAO�VOOR�UITZENDKRACHTEN

Het komende jaar gaan de werkgeversorganisaties 
NBBU en ABU en de vakbonden LBV, FNV Flex, CNV 
 Vakmensen en De Unie met elkaar in overleg om te 
 bepalen of zij tot één gezamenlijke uitzend-CAO kun-
nen komen. Ondanks het feit dat de NBBU-CAO en de 
ABU-CAO voor Uitzendkrachten op veel punten met el-
kaar overeenstemmen, zijn er toch een behoorlijk aantal 
punten waar beide CAO’s van elkaar verschillen. Het zal 
dus nog heel wat puzzelwerk vergen om op die punten 
tot overeenstemming te komen. In de komende Visies 
wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen 
in dit CAO-overleg.

CAO�nieuws



Verrekeningen en inhoudingen op het minimumloon zijn niet 
meer toegestaan. Op dit verbod gelden wel uitzonderingen. 
Inhoudingen op kosten voor huisvesting en zorgverzekering 
zijn mogelijk, wanneer de werknemer hiervoor een 
schriftelijke volmacht verleent aan de werkgever. Voor 
huisvesting geldt hierbij een maximum van 25% van het 
minimumloon. De huisvesting moet ook voldoen aan 
bepaalde vastgestelde kwaliteitsnormen. Voor inhouding 
van zorgverzekeringskosten moet een kopie van de zorgpolis 
overlegd worden, waarbij een maximum geldt van de 
geschatte gemiddelde premie.

Voor werknemers  met een arbeidsbeperking zijn naast 
de hiervoor vermelde inhoudingen ook inhoudingen 
mogelijk voor nutsvoorzieningen, rioolheffing en 
waterschapsbelasting. De werknemer moet hiervoor een 
schriftelijke volmacht verlenen aan de werkgever. Bij 
inhoudingen op het minimumloon van arbeidsbeperkte 
werknemers geldt geen maximum bedrag of percentage. 
Doordat werkgevers van arbeidsbeperkte werknemers deze 
kosten kunnen inhouden, wordt bereikt dat de belangrijkste 
vaste lasten voor hen worden betaald. Daarmee kan 
worden voorkomen dat zij bijvoorbeeld schulden krijgen en 
uiteindelijk in de schuldhulpverlening of schuldsanering 
komen.      n

Een periodieke uitgave van uw vakbond, LBV�visie�4�-�2016

Op�1�januari�2017�treedt�het�verbod�op�inhoudingen�op�het�minimumloon�in�werking.�Dit�
is�geregeld�in�de�Wet�Aanpak�Schijnconstructies.

Verbod�op�inhoudingen�op�het�
minimumloon�vanaf�1�januari�2017
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Wettelijk�minimumloon�
per�1�januari�2017

10

Leeftijd� �������werkweek:�36�uur� werkweek:�38�uur� werkweek:�40�uur
  minimumloon per uur: minimumloon per uur: minimumloon per uur: 
23 jaar en ouder € 9,95 € 9,43 € 8,96
22 jaar € 8,46 € 8,01 € 7,61
21 jaar € 7,22 € 6,84 € 6,49
20 jaar € 6,12 € 5,80 € 5,51
19 jaar € 5,23 € 4,95 € 4,70
18 jaar € 4,53 € 4,29 € 4,08
17 jaar € 3,93 € 3,73 € 3,54
16 jaar € 3,44 € 3,26 € 3,09
15 jaar € 2,99 € 2,83 € 2,69

Bruto�minimumloon�per�uur�per�1�juli�2017�bij�een�gebruikelijke�arbeidsduur�van:

Leeftijd� %�van�het�minimumloon� Per�maand� Per�week� Per�dag

23 jaar en ouder 100 % € 1.551,60 € 358,05 € 71,61
22 jaar 85 % € 1.318,85 € 304,35 € 60,87
21 jaar 72,5% € 1.124,90 € 259,60 € 51,92
20 jaar 61,5% € 954,25 € 220,20 € 44,04
19 jaar 52,5% € 814,60 € 188,00 € 37,60
18 jaar 45,5% € 706,00 € 162,90 € 32,58
17 jaar 39,5% € 612,90 € 141,45 € 28,29
16 jaar 34,5% € 535,30 € 123,55 € 24,71
15 jaar 30% € 465,50 € 107,40 € 21,48

Wettelijk�bruto�minimumloon�en�minimumjeugdloon�per�1�juli�2017

Vanaf�1�januari�gaat�het�bruto�
minimumloon�met�0,94�procent�
omhoog.�De�minimumlonen�worden�
twee�keer�per�jaar�aangepast�aan�de�
ontwikkeling�van�de�CAO-lonen.

Volgens artikel 12 van de WML is bij een kortere 
arbeidstijd dan de gebruikelijke het minimum(jeugd) 
loon naar evenredigheid lager. Dit is bijvoorbeeld van 
toepassing als werknemers in het kader van de partiële 
leerplicht een aantal dagen per week onderwijs volgen.

De minimumloonbedragen worden uitgedrukt per 
maand, per week en per (werk)dag. Een landelijk 
wettelijk minimumuurloon kent de wet niet. Het 
uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het 
aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt. Onder 

normale arbeidsduur wordt verstaan de arbeidsduur 
die in de desbetreffende sector is afgesproken als 
volledige dienstbetrekking. In de meeste CAO’s is deze 
arbeidsduur voor een fulltime dienstverband gesteld 
op 36, 38 dan wel 40 uur per week.

Onderstaand schema geeft de afgeronde bruto 
bedragen per uur aan, berekend op basis van het 
wettelijk minimumweekloon bij een arbeidsduur van 
respectievelijk. 36, 38 en 40 uur per week.
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De�Fietstour
De fietstour vertrekt uiteraard altijd vanaf Camping  
de Posthoorn en gaat zo`n 30 a 35 km per dag door 
het mooie Brabant. Tijdens de tour wordt regelmatig 
gestopt om wat te eten en te drinken en worden er 
natuurlijk de alom bekende spelletjes gedaan. 

Na 2 dagen fietsen was het tijd voor de prijsuitreiking. 
Alle kinderen hebben wat gewonnen en sommigen 
hebben een echte beker gekregen. De gevulde tas-
sen van LBV vielen bij de kinderen goed in de smaak. 
Buiten de Visie en pen zat er namelijk ook een reuze 
yahtzee met dieren in, voor de volwassenen bevatte 
de tas een handdoek in de vorm van een wijnfles.

Promotiemateriaal
Afgelopen jaar had LBV aan alle kinderen en alle be-
geleiders die meededen al een extra rugtas gegeven. 
Deze tassen hebben we het afgelopen jaar ook regel-
matig terug gezien in het straatbeeld van Rucphen en 
omstreken. Dit jaar heeft LBV gekozen voor (een soort 
van opvouwbare) tas. Dit omdat mensen in de winkel 
geen plastic tas meer krijgen. Op deze manier kan je 
de tas vaker gebruiken wat dan ook weer beter is voor 
het milieu, iets waar LBV ook erg mee begaan is.

Al met al was het weer een prachtige tour waar bijna 
100 kinderen aan mee hebben gedaan. Het weer was 
perfect, de sfeer was prima en de stemmen waren 
weg door het vele zingen onderweg.

Ik hoop dat het volgend jaar net zo leuk wordt als dat 
het dit jaar was. Bedankt en tot volgend jaar!       n 

Marcel van de Stigchel

Fietstour�van�Camping�
de�Posthoorn

Op�woensdag�23�en�donderdag�24�juli�2016�was�het�weer�
zover.�De�jaarlijkse�fietstour�van�Camping�de�Posthoorn,�
welke� nu� al� voor� het� 2e� jaar� mede� gesponsord� wordt�
door�LBV.�Vorig�jaar�is�LBV�hier�mee�begonnen,�omdat�
LBV�zich�inzet�voor�meer�beweging�bij�de�jeugd.
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Naam m/v :  ..............................................................................................

Adres :  ..............................................................................................

PC/Plaats :  ..............................................................................................

Geboortedatum :  ..............................................................................................

Telefoon prive :  ..............................................................................................

Werkgever :  ..............................................................................................

Beroep :  ..............................................................................................

Datum :  ..............................................................................................

Giro/bankrek.nr. :  ..............................................................................................

Handtekening :  ..............................................................................................

Nadat mijn eerste contributie binnen is, ontvang ik mijn lidmaatschapspakket.
Benader mij wel / niet * voor een ambassadeursfunctie bij LBV.
*Doorhalen wat niet van toepassing is.

Een periodieke uitgave van uw vakbond, LBV�visie�4�-�2016

Lid worden?
Wilt u lid worden van de LBV, vul dan onderstaande gegevens in 
en stuur deze coupon op in een envelop naar: 
LBV,�Antwoordnummer�80556,�3080�WB�Rotterdam (postzegel is niet nodig).

!

Annie heeft net als iedere werknemer wel eens werkgerelateerde vragen 

en/of problemen. Samen met LBV worden deze allemaal opgelost!

”Annie�en�de�LBV”
   Een nieuw avontuur van:

Riesjart! 2016

WIJ DANKEN U OOK 
DIT JAAR WEER VOOR U STEUN 
EN WENSEN U ALVAST 
EEN GELUKKIG 2016!

LBV HEEFT WEER 
EEN GOED JAAR 
ACHTER DE RUG

.. . WE ZITTEN 
DIT JAAR WEER AAN MEER 

ONDERHANDELINGSTAFELS .. .

. . . ONZE FACEBOOKACTIES 
ZIJN EEN GROOT SUCCES ...

. . . EN HET TEAM 
VAN LBV IS WEER FLINK 

UITGEBREID!


