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Het Fonds Sociale Zorg (FSZ), dat in
2021 één van de in totaal drie verzoeken
om financiële bijstand honoreerde,
zocht ondertussen naarstig naar nieuwe
ledenbezoekers …

HET JAAR
IN EEN NOTENDOP

↓
De structuur van de
Marechausseevereniging, die bestaat
uit een Hoofdbestuur en Kringen die
elkaar regelmatig ontmoeten in het
Kaderberaad, voldeed ook in 2021.
De Kaderleden werden binnen deze
Kringen betrokken bij zaken die de
individuele belangenbehartiging raken.
Hierdoor is de onderlinge band extra
verstevigd. Het motto ‘Samen sterk’
kwam hierbij uit.

MARVER-voorzitter Sven Schuitema
reageerde in september opgetogen na
de uitspraak van de rechtbank in
Den Haag dat de KMar zich niet te buiten
is gegaan aan etnische profilering …

In 2021 hebben wij onze leden
nadrukkelijk betrokken bij de vraag
hoe de Marechausseevereniging ook
in de toekomst de beste vakbond voor
marechaussees kan zijn en blijven …

+

+

+
Veranderingen in de structuur van
de MARVER zorgden in 2021 voor
een (concept-)statutenwijziging.
Hoogstwaarschijnlijk wordt deze
wijziging in 2022 definitief bij een
notaris gepasseerd.

In 2021 behartigde de MARVER de
individuele belangen van 475 leden.
Sommige leden kregen juridische
adviezen, andere leden werden
bijgestaan tijdens hoorzittingen …

De MARVER en AFMP voerden in
2021 een strategische discussie over
de samenwerking binnen FNV
Veiligheid. Deze constructie biedt
nog steeds veel voordelen en sinds
het vertrek van de NPB bestaat nu
nog meer de mogelijkheid om de eigen
sector Defensie te versterken.

De besturen van de MARVER en AFMP
hebben besloten om beide verenigingen
in 2022 financieel van elkaar te
ontvlechten. Hierdoor ontstaan twee
gelijkwaardige verenigingen die
hun samenwerking in de toekomst
voortzetten.

De sinds een paar jaar gehanteerde
naam Interventie voor ons vier keer
per jaar verschijnende ledenmagazine
burgerde in 2021 definitief in …

+

+
Nadat in 2020 de onderhandelingen
hierover stukliepen, deden de bonden
in 2021 een nieuwe poging om een
arbeidsvoorwaardenakkoord
te bereiken …

+

De FNV bleef ook in 2021 de meest
invloedrijke vakcentrale van
Nederland. De MARVER volgde het
beleid van de FNV positief-kritisch.

Onze ledenwervers slaagden er het
afgelopen jaar in om 80 tot 90%
van de cursisten die bij de KMar in
opleiding zijn genomen te werven als
nieuwe leden.

Om onze internationale solidariteit
met collega’s van Europese
(gendarmerie-)organisaties te
benadrukken, bleef de MARVER in 2021
aangesloten bij EUROMIL …

+
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−

Nadat in 2020 de onderhandelingen hierover
stukliepen, deden de bonden in 2021 een nieuwe
poging om een arbeidsvoorwaardenakkoord te
bereiken. Helaas mislukte ook deze poging, omdat de
achterban van alle vakbonden, waaronder die van de
MARVER, ontevreden was over het karige cao-bod van
de minister van Defensie. Uiteindelijk kon daarom geen
arbeidsvoorwaardenakkoord over 2021 worden bereikt.
Desondanks vroegen wij leden in een cao-enquête
naar hun mening hierover. Uiteindelijk spraken zij zich
massaal uit tegen de cao 2021.
←
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↓
In 2021 behartigde de MARVER de individuele
belangen van 475 leden. Sommige leden kregen
juridische adviezen, andere leden werden bijgestaan
tijdens hoorzittingen. Ons team van vrijwillige
raadsmannen was hierbij onmisbaar. Tijdens de
langdurige ziekte van de MARVER-voorzitter hielpen
ook kaderleden vanuit de Kringen mee om individuele
zaken tot een goed einde te brengen.

−

←
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Het Fonds Sociale Zorg (FSZ), dat in 2021 één van
de in totaal drie verzoeken om financiële bijstand
honoreerde, zocht ondertussen naarstig naar nieuwe
ledenbezoekers. Een punt van zorg was namelijk de
vergrijzing onder de bestaande ledenbezoekers. Helaas
slonk in 2021 het aantal donaties voor de traditionele
verjaardagsactie. Onder het motto ‘Elke ontvangen
euro is er één’ bleven we ons hiervoor echter inzetten.
Mede dankzij de ontvangen donaties kon het FSZ
gelukkig nog steun bieden aan diverse collega’s!
←
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MARVER-voorzitter Sven Schuitema reageerde in
september opgetogen na de uitspraak van de
rechtbank in Den Haag dat de KMar zich niet te
buiten is gegaan aan etnische profilering bij het
controleren van ons land binnenkomende burgers.
De rechtbank liet weten dat het letten op etniciteit
bij controles niet in strijd is met het verbod op
discriminatie. Daarom hoefde de KMar niets aan de
controles te veranderen.

−

←
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↓
In 2021 hebben wij onze leden nadrukkelijk
betrokken bij de beantwoording van de belangrijke
vraag hoe de Marechausseevereniging ook in de
toekomst de beste vakbond voor marechaussees
kan zijn en blijven. Op basis van hun input bracht de
Werkgroep Toekomst MARVER hierover in het najaar
een advies uit.

−

←
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↓
De sinds een paar jaar gehanteerde naam Interventie
voor ons vier keer per jaar verschijnende ledenmagazine
burgerde in 2021 definitief in bij onze leden. Zij toonden
zich enthousiast over de lay-out en de inhoud van
Interventie. Zij waren ook zeer te spreken over het via
de website, de MARVER-ledenapp en onze social mediakanalen verspreide (bonds-)nieuws.

−

←
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Om onze internationale solidariteit met collega’s van
Europese (gendarmerie-)organisaties te benadrukken,
bleef de MARVER in 2021 aangesloten bij EUROMIL,
de Europese Organisatie van Militaire Verenigingen.
Een belemmerende factor bij het contact met militaire
collega’s uit andere landen waren de ingestelde
reisbeperkingen vanwege het coronavirus.

−

←

