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Partijgenoten, 
 
Ik ben al zo’n tien jaar lid van de 
SP. Ik was ook zo’n tien jaar lid 
van de vakbond het CNV. 
 
Ik blijf voorlopig nog even lid van 
de SP maar mijn lidmaatschap van 
het CNV heb ik onlangs opgezegd.  
Ik had de vakbond gebeld waarom 
zij hun leden niet opriepen om op 
vrijdag 13 maart het kabinet 
alvast te laten weten dat een 
onderhandeling over een sociaal 
akkoord niet zonder slag of stoot 
zal gaan.  
 
De arbeiders, gepensioneerden, 
mensen die afhankelijk zijn van 
een uitkering krijgen mogelijk de 
rekening van de kredietcrisis 
gepresenteerd.  
Het zijn juist de gewone mensen 
die met het kopen van hun 
voedsel en gebruiks- en verbruiks-
goede ren  deze  e conomie 
draaiende hebben gehouden.  
 
Ik ben van mening dat wanneer er 
een minister spreekt van het 
openbreken van CAO's een 
vakbond (welke dan ook) meteen 
zijn stekels moet opzetten. 
(Vakbonden weten zelf hoe 
moeizaam CAO-onderhandelingen 
zijn). Het FNV riep wel zijn leden 
dan ook op om 13 maart naar den 
Haag te komen.  
 
Radicaal? Welnee! Aan de telefoon 
kreeg ik een beleidsmedewerker 
die ik de vraag voor legde waarom 
het CNV zijn leden niet opriep.  
Als antwoord kreeg ik dat er nog 
geen akkoord was en het dus 
beter was om af te wachten.  
 
Afwachten? Wat een onzin! Dan 
ben je gewoon weer te laat! Dat is 
wat ik miste in de CNV.  

Braaf afwachten terwijl kabinet en 
coalitie plannen smeden om de 
crisis te lijf te gaan. Inkomen 
afnemen van mensen die dit land 
opgebouwd hebben. Die werkelijk 
geen schuld aan deze kredietcrisis 
hebben.  
 
Radicaal? Welnee! De CNV heeft 
i mme r s  o ok  op l o s s i n gen 
aangedragen! 
 
Radicaal? Welnee! Als je zelf 
plannen hebt, en een geduchte 
onderhandelingspartner wil zijn 
dan mag je best een pro-actieve 
houding aannemen.  
 
Dan mag je het kabinet best laten 
zien dat je als Christelijk 
Vakverbond wel degelijk leden 
hebt! Juist nog voor dat zij hun 
snode plannen naar buiten 
brengen. En dan mag je best wel 
met de bek vooraan staan. 
 
Ik begreep dat het CNV voor een 
afwachtende houding koos en ik 
kon dat niet meer. 
 
Ik vind het een grote schande dat 
een neo-liberaal kabinet als dit 
huidige ook maar het lef heeft om 
burgers de prijs voor de crisis te 
laten betalen, een crisis waar zij 
weinig schuld aan hebben, terwijl 
de grote jongens nog steeds met 
de buit er van door gaan.  
 
Een kabinet dat bonden durft voor 
te stellen CAO's open te breken, 
pens ioenen te  bevr iezen, 
loonmatigingen (als het goed gaat 
moeten we matigen, als het slecht 
gaat ook) (begint trekjes van 
slavernij te krijgen), pensioen-
gerechtige leeftijd op te rekken.  
 
Een vakbond moet daar 
al in een vroeg stadium 
stelling tegen nemen! 
 

  
Ik heb die middag 
mijn lidmaatschap 

opgezegd en ben tien minuten 
later lid geworden van het FNV. 
 
Op de bewuste vrijdag 13 maart 
waren er dan ook maar zeer 
weinig CNV’ers te zien in Den 
Haag. 
 
Jan Voogdt 
 

Kindertoeslag 
 
Per 1 januari 2009 is de 
k i n d e r k o r t i n g  b i j  d e 
belastingaangifte komen te 
vervallen. 

In plaats daarvan is de 
kindertoeslag ingevoerd. 

Deze moet wel worden aange-
vraagd bij de belastingdienst. 

In aanmerking komt iedereen met 
minderjarige kinderen (tot 18 
jaar) en het gezamenlijk inkomen 
mag niet hoger zijn dan €46.700,- 

Ook moet u recht hebben op 
kinderbijslag, deze blijft naast de 
toeslag gewoon bestaan. 

Voor kinderen van 16 en 17 jaar is 
tevens de eis dat u ze in 
b e l a n g r i j k e  m a t e  m o e t 
onderhouden. 

Via de website www.toeslagen.nl 
kan een verzoek daartoe worden 
ingediend. 

Ook kunt u bellen met 0800 0543 
(gratis nummer) 

Volgens mij is dit niet erg bekend 
bij de mensen. 

De uitkering kan oplopen tot bijna 
1000,- euro op jaarbasis. 
 
Gathy Jacobs 
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De hulpdienst is een 
vraagbaak voor mensen 
die problemen hebben 
m e t  u i t k e r i n g e n , 
regelingen en procedures. 
Ook kunnen mensen 
terecht die conflicten 
hebben met bijvoorbeeld 
hun huisbaas. 
 

De Hulpdienst is 
bereikbaar op: 
Dinsdagavond 

Tel: 030-6955384 

BELANGRIJKE 
ADRESSEN 

 
VOORZITTER: 
Jan Voogdt 
Pr. Margrietlaan 289 
3708 WE Zeist 
030-6916968 
(na 18.00 uur) 
javoogdt@tomaatnet.nl 
 
ORGANISATIE- 

SECRETARIS: 
Jurien Veenhuis 
Brugakker 3184 
3704 LB  Zeist 
tel: 030-6994269 
e-mail:  
jurien@tomaatnet.nl 

RAADSFRACTIE: 
Jan Voogdt 
Pr. Margrietlaan 289 
3708 WE Zeist 
 
 
Lid Provinciale Staten: 
Pieter Wout Duquesnoy 
Ridderschapslaan 20 
3703 SN  Zeist 
tel: 030-6959716 /  
06-29430795 
e-mail:  
pieterwout@tomaatnet.nl 

Postbode moet niet uitgekleed worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Red de Postbode" (heeft u die sticker al op uw brievenbus?) was met een 
manifestatie op het Domplein in Utrecht. SP-ers samen met de mannen en vrouwen 
postbestellers van TNT.  

Terwijl de hogere loonschalen gewoon doorgaan met verdienen en de directeur zijn 
broekriem nog niet een gaatje strakker zet, moeten de eerste vier loonschalen 15% 
(VIJFTIEN !) loon inleveren. Uit solidariteit, zodat er geen mensen ontslagen worden. 
Dit is uiteraard belachelijk.  

Allereerst omdat het alleen de laagst betaalden zijn die gepakt worden. Maar ook 
omdat dit dus een mooie test is of dit straks bij andere beroepen ook kan worden 
toegepast. 

En dus is het zaak om de bonden te overtuigen dat dit een belachelijk CAO-bod is. 
Dus veel lawaai en toespraken van Agnes Kant, maar ook van internationale sprekers 
uit België en Engeland. Zij kijken toe hoe de Nederlandse postbodes stand houden. 
Want als de postbodes hier in Nederland zwichten, dan kan het voor die andere 
landen ook wel eens een groot probleem worden. 
 
Volg het verdere nieuws op ReddePostbode.NL  


