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Veel actienieuws dit keer:
over de eerstvolgende actie op 15 september a.s.,

de informatie-bijeenkomsten in het land en over de petitie.
Heeft u al getekend?

DEFENSIEBONDEN IN ACTIE
15 september 2017   *   Den Haag

Sta op voor betere arbeidsvoorwaarden!
De actie, die het karakter zal hebben van een demonstratie, heeft tot doel

aandacht te vragen voor de verbetering van de arbeidsvoorwaarden door een
verhoging van de defensiebegroting.

Binnenkort volgt meer informatie – ook over de wijze van aanmelden – over de actie op
15 september a.s. in Den Haag.

Houdt deze dag vrij in uw agenda!

Kijk ook geregeld op de site www.defensiepersoneelinactie.nl
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Meer actienieuws
Defensiebonden komen naar u toe
De defensiebonden gaan de komende weken de kazernes langs.
Meer weten over de acties? Kom naar één van de bijeenkomsten bij u in de buurt.*

Check ook www.defensiepersoneelinactie.nl want de lijst wordt steeds bijgewerkt.

Donderdag 7 september Schaarsbergen
Oranjekazerne, Filmzaal geb. N
Aanvang 09.15 uur

Dinsdag 12 september Garderen
Gen. Kootkazerne, KEK-gebouw, Jeroen vd Brinkzaal
Aanvang 09.30 uur

Dinsdag 12 september Woensdrecht
Vliegbasis, Schuttershof, MFR 2
Aanvang 11.00 uur

Donderdag 14 september ’t Harde
Lkol Tonnetkazerne, Gebouw 35, Filmzaal
Aanvang 09.30 uur

Donderdag 14 september Wezep
Prinses Margriet kazerne, KEK-gebouw, Geb. 205
Aanvang 09.30 uur

Donderdag 14 september Apeldoorn
Koning Willem III kazerne, Auditorium
Aanvang 1e sessie 09.30 uur
Aanvang 2e sessie 10.45 uur

* Op dinsdagmorgen 5 september hebben de bijeenkomsten in Den Helder, Soesterberg
en Havelte plaatsgevonden.

LEES DE WEBLOG 'STA OP' VAN ONZE VOORZITTER
KVMO

Subscribe Past Issues RSSTranslate



Petitie voor een goede
CAO en up-to-date
defensieorganisatie

Namens het defensiepersoneel én
het thuisfront zijn de gezamenlijke
vakbonden in juni een petitie gestart.

Hiermee kan extra druk worden
gezet op de minister en de politiek.

Opdat er betere arbeidsvoorwaarden
komen voor het defensiepersoneel
en de defensieorganisatie weer up-
to-date wordt.

Klik op de afbeelding en

Teken de petitie!

www.kvmo.nl   | info@kvmo.nl  |  070-3839504
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