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VAKBOND ABC
Aan de leden van Vakbond ABC, collega’s en geïnteresseerden,
NIEUW HOOFDBESTUUR ABC :
Na de recente interne vertrouwenskwestie en de daaropvolgende uitspraak van
de Rechter, is het Hoofdbestuur van ABC, op één Hoofdbestuurslid na, geheel
vernieuwd. Het nieuwe Hoofdbestuur bestaat uit de voorzitter John Koster, de
secretaris Will Somers, de penningmeester Emiel van Garderen en algemeen
Hoofdbestuurslid Maaike Hoexum. Het nieuwe Hoofdbestuur blijft als
(waarnemend) Hoofdbestuur aan tot de reguliere ALV in juni 2016. Naast de
reguliere hoofdbestuurstaken zullen zij samen met vakbondsbestuurder Henk
van Engelen en de Kaderleden Vakbond ABC weer een nieuw en sterk elan
moeten gaan geven.
RECHTSZAAK PERIODIEKEN 2013 :
Op vrijdag 29 januari jl. diende na zeer lange tijd eindelijk de Rechtszaak over de
Periodieken 2013. De FNV-Jurist voerde namens de gezamenlijke drie vakbonden
het woord. Advocaat mr. Nabben voerde namens Holland Casino het woord en hij
bleef herhalen dat HC niets te verwijten valt. Helaas moeten we wederom geduld
hebben, daar de uitspraak van de Rechter, i.v.m. haar vakantie, pas volgt op 23
maart a.s. We wachten met vertrouwen de uitspraak van de Rechter af.
CAO : FNV en ABC samen één vuist !
Net als tijdens de grote stakingsacties in 2014 gaan de vakbonden FNV en ABC
ook nu weer intensief samenwerken om te komen tot goede afspraken over de
Cao en meer bij Holland Casino. ‘Eén vuist; dat willen we uitstralen.’ Oude tijden
herleven, zij het onder een totaal ander gesternte. Lees meer via de link:
http://fnvdiensten.one-company.nl
Ondanks de inzet van een externe bemiddelaar in het inmiddels langlopende
(tussen) Cao-conflict met Holland Casino, is het na 2-weken helaas nog niet
gelukt om met Holland Casino tot een akkoord te komen. Vrijdag 29 januari jl.
heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen ABC en de externe bemiddelaar. De
externe bemiddelaar is nog niet uitgepraat en blijft achter de schermen alles op
alles zetten om op korte termijn (toch) tot een akkoord te komen, tussen Holland
Casino, FNV en ABC.
We houden jullie op de hoogte van de laatste (Cao) ontwikkelingen.
Met collegiale vakbondsgroet,
Het Hoofdbestuur van Vakbond ABC
Kijk ook eens op onze Website www.vakbondabc.nl Like onze FaceBook pagina en blijf op de
hoogte van de laatste nieuwtjes.

