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Vanaf 1 mei as. gaat de VNV een nieuw presidentieel team krijgen. Dit team bestaat altijd uit
2 mensen, normaliter KLM-vliegers. Dit jaar hebben zich 2 teams gemeld om de VNV aan te
voeren.

Unieke situatie: Team 'Verhagen-Went'
Voor het eerst in de geschiedenis strijdt er een gemengd groen-blauw team mee in deze
verkiezingen. Een team met een Transavia-vlieger als Vice-President! Dit team 'Steven
Verhagen en Hille Went' staat voor een beleid gericht op Collectiviteit, Continuïteit en
Stabiliteit. Een beleid waar (meer) rekening wordt gehouden met de belangen van de
Transavia-vlieger. En dat wordt hoog tijd.

Een beleid waar (meer) rekening wordt gehouden met de belangen van de
Transavia-vlieger

Bergafwaarts
De veranderingen die het team van de KLM-vliegers 'den Hudding-Schmid' voorstaat zullen

de invloed van de Transavia-vlieger en van alle andere maatschappijen significant beperken.
Ik vind dat de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers onwaardig. De ?N? in de VNV staat
voor ALLE Nederlandse vliegers, niet alleen de KLM-vliegers. We werken er allemaal hard
voor, en betalen ook allemaal mee.

Actie
Op 15 februari krijgen alle VNV-leden een stembiljet thuis gestuurd. Gebruik je stem en laat
deze kans niet lopen. De stem van de Transavia-vlieger is dit keer van cruciaal belang.

Doe jezelf en alle Transavia-vliegers een plezier en ga stemmen!

Flyer
Download de flyer hieronder en lees zelf waar het team Verhagen-Went allemaal voor staat.
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