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Wie is wie bij STK Drenthe
Het is bij de meesten wel bekend wie
er op kantoor van STK Drenthe zitten:
Geesje Jonker (ma/di/do/vr), Janny
Grootjans (di/wo/vr morgen) en
Astrid Sijbring (ma/wo/do).
En dat het bureau geleid wordt door
een bestuur is ook niet nieuw.
Onlangs heeft het bestuur
echter
afscheid genomen van voormalig
penningmeester Jan Draaijer (14 jaar
in het bestuur gezeten) en van
secretaris Tineke Hartgers (ruim 20
jaar zitting gehad in het bestuur).
Het bestuur van STK Drenthe bestaat
vanaf eind oktober uit:
Hans van Markus (voorzitter)
Marcel Walvius (secretaris)
Jannes Pit (penningmeester)
Erik Veenstra (algemeen lid)
Eveline Bakker (algemeen lid)
Het vrijwillig bestuur waakt over de
stichting (zowel STK Drenthe als STK
Drenthe Pensioen), bepaalt het beleid
en vergadert maandelijks. In de
bestuursvergaderingen
worden
actuele
zaken
besproken
en
beleidskeuzes gemaakt, waarbij het
de laatste tijd zeker niet saai is met
alle
nieuwe
ontwikkelingen
en
gewijzigde wetgeving etc. Het doel van
STK Drenthe is al meer dan 41 jaar
ongewijzigd, namelijk het behartigen
van belangen van de sport en de
deelneming aan sport en alles wat
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daarmee verband houdt, waarbij in
het verlengde van dit doel dienst- en
serviceverlening plaatsvindt.

Collectieve verzekeringen
STK Drenthe heeft collectieve (zorg)
verzekeringen bij Zilveren Kruis en
Univé voor haar werknemers.
Voor zorgverzekeringen geldt dat je 1
keer per jaar mag wisselen van
zorgverzekering en wel op 1 januari
van elk jaar. Wilt u een nieuwe
verzekering afsluiten dan dient de
oude verzekering vóór 1 januari te
zijn opgezegd.

Hiervoor kunt u op internet via de
website
zk.nl/stk
uw
premie
bekijken.

Hiervoor kijkt u op
www.unive.nl/zorgverzekering/pre
mieberekenen-en-afsluiten
en
vermeldt u de naam STK Drenthe.

CAO
De CAO Sportverenigingen loopt per
31-12-2016 af en met de FNV zijn er
al meerdere gesprekken geweest over
de cao in 2017.
Het lijkt erop dat binnenkort een
onderhandelingsakkoord getekend zal
worden, maar hierbij zijn de volgende
zaken van toepassing:
-

-

-

Er zal waarschijnlijk een
werkgeversvereniging worden
opgericht die deze cao afsluit
in plaats van de 5 STK’s
Er zal waarschijnlijk een
salarisverhoging per 1-9-2017
van 1,8% worden afgesproken
De huidige verruiming op de
ketenbepaling krijgt wellicht
een ander jasje, maar wij gaan
er nog steeds van uit dat deze
behouden blijft

Hoewel al vanaf 2014 geen periodieke
verhogingen
automatisch
meer
worden toegekend, is de werkwijze
niet altijd bij iedereen bekend.
Het
instrument
voor
de
beoordeling/functionering van een
sportleider of trainer en de daarmee
in
verband
staande
periodieke
verhoging is vanaf 2014 de “tool”
waarbij aan de hand van een
beoordeling
(door
de
materieel
werkgever = vereniging/organisatie)
bepaald kan worden of de trainer in
aanmerking komt voor een verhoging.
Het formulier wat hiervoor gebruikt
kan worden vindt u op onze website
(onder het item “formulieren”). Wij
adviseren verder ook om jaarlijks
functioneringsgesprekken te houden.

Wij kunnen uiterlijk tot en met 8
januari 2017 mutaties verwerken die
betrekking hebben op 2016. Na die
tijd zullen mutaties in het loonjaar
2017 vallen en kan er niets meer over
2016 gecorrigeerd worden.
Controleer daarom uw laatste nota of
salarisstrook
extra
en
stuur
contracten met ingangsdatum in
2016 tijdig naar ons toe. Omdat de
postverwerking in deze periode ook
vaak vertraging oplevert is ons advies
om eerst een scan te maken en deze
aan ons per e-mail te sturen alvorens
u het fysieke contract op de post doet.
Jaaropgaves worden in 2017 niet
meer per post verstrekt, maar deze
treffen werknemers aan in het
slarisportaal.
Behalve
voor
de
werknemers
die
intussen
geen
toegang meer hebben tot ons portaal
omdat zij uit dienst zijn. Zij krijgen de
jaaropgaves eind januari 2017 per
post.
Het bestuur en medewerksters van
STK Drenthe wensen u tenslotte fijne
feestdagen en een sportief en
succesvol 2017 !!!

Decembersluiting en meer
Het bureau van STK is gesloten van
Vrijdagmiddag 23 december 2016 om
12.00 uur t/m zondag 1 januari 2017.
Ziek- en hersteld meldingen in deze
periode graag melden via ons emailadres: post@stk-drenthe.nl
Op maandag 2 januari 2017 zijn we
weer aanwezig.

Deze nieuwsbrief wordt op papier verstrekt aan
verenigingen en de sportleiders ontvangen deze
nieuwsbrief in het (salaris)portaal.
Tevens kunt u alle nieuwsbrieven nalezen op
onze website www.stk-drenthe.nl

