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ATTENTIE ***** FOM 60 JAAR: PERSONEELSFEEST OP 25 NOVEMBER 2006 ***** ATTENTIE 
 

Gaarne vóór 1 november 2006 aanmelden! 
 
Iedere FOM-medewerker heeft inmiddels de uitnodiging voor het personeelsfeest ter gelegen-
heid van het 60-jarig FOM-jubileum ontvangen. In verband met de organisatie verzoekt de 
feestcommissie om je voor 1 november 2006 aan te melden. 
Mocht je onverhoopt geen uitnodiging hebben ontvangen, neem dan contact op met 
Yvonne Kerkhof, telefoon (030) 600 12 59, e-mail: party@fom.nl. 
 
Veelgestelde vragen 
Waarom moet ik mijn geboortedatum opgeven? 
Dan kunnen we je gegevens opzoeken in ons personeelsbestand. 
Waarom moet ik opgeven of ik met openbaar vervoer kom? 
Bij voldoende belangstelling organiseren wij transport van en naar treinstation Maarssen. 
Wordt er ook voor een maaltijd gezorgd? 
Ja, daarom worden we graag geïnformeerd over eventuele dieetwensen van jou of je partner. 
Waarom moet ik mijn favoriete dansplaten opgeven? 
Dan kunnen deze gedraaid worden. Je hoeft niet bang te zijn dat je ze voor moet zingen of dat 
je verplicht moet dansen. 
Is er ook een ruimte op het feest waar je rustig kunt toeven? 
Daar wordt voor gezorgd. 
 

Tot 25 november! 
 
 

***** EMPLOYEE PARTY ON 25 NOVEMBER 2006 ***** 
 

Please respond before 1 November 2006! 
 
All FOM-employees have received their invitation for the employee party on the occasion of 
the 60th anniversary of FOM. The organising committee requests that you send in the response 
card before 1 November 2006.  
In case you did not receive an invitation, please contact Yvonne Kerkhof,  
telephone (030) 600 12 59, e-mail: party@fom.nl. 
 

 



 
 
 

 
 

Frequently asked questions 
Why do I have to fill in my date of birth? 
In order to be able to look up your data in our employee database. 
Why do I have to tell whether I will come by public transport? 
In case of an adequate response we will organise transport to and from Maarssen train station. 
Is a meal included in the programme? 
Yes, that is why we ask if you or your partner have any diet restrictions. 
Why do I have to fill in my favourite dance records? 
In order to play them. You don't have to be afraid to be asked to dance (solo) on them. 
Will there also be a quiet room at the party? 
Yes, there will be a lounge bar. 
 

See you on the 25 November! 
 
 

***** ZIEKTEKOSTENVERZEKERING FOM/OHRA ***** 
 
Wij maken u er nu reeds op attent dat FOM-werknemers die nu nog niet collectief verzekerd 
zijn bij de OHRA voor ziektekosten, indien zij dat wel willen, de huidige ziektekostenverzeke-
ring kunnen opzeggen en per 1 januari 2007 kunnen overstappen naar het collectieve contract 
van FOM met de OHRA. Voor informatie en voorwaarden verwijzen wij u naar: www.ohra.nl. 
 
 

****** MEDICAL CARE INSURANCE FOM/OHRA ***** 
 
FOM-employees who do not have a medical care insurance with OHRA can cancel their cur-
rent medical care insurance per January 1st 2007 and join the collective medical care insurance 
with OHRA if they would like to. See the OHRA website (www.ohra.nl) for information and 
conditions. 
 
 

***** AVOM (ARBEIDSVOORWAARDENOPMAAT) ***** 
 
Heeft U al deelgenomen aan AVOM dit jaar? Zo neen, dan is het goed om even dóór te lezen! 
 
Wie tevreden is met de samenstelling van zijn arbeidsvoorwaardenpakket kan het gewoon zo 
laten als het is, maar wie zijn arbeidsvoorwaarden wil aanpassen heeft daar 1 x per jaar de 
gelegenheid voor. Bij FOM bestaat immers de mogelijkheid om via AVOM arbeidsvoorwaar-
den te ruilen: 
 
- U kunt een deel van uw verlofuren of brutosalaris inzetten. 
- Er kunnen maximaal 80 verlofuren worden gekocht of verkocht. Werknemers die gebruik 

maken van kinderopvang mogen daarbovenop 16 extra verlofuren verkopen*). 
- Andere 'doelen' zijn: fietsprivé, vermindering reiskosten woon-werkverkeer, studiekosten, 

kinderopvang en vakbondscontributie (nieuw!). 
- De AVOM-keuze kan 1 x per jaar worden gemaakt. 
- Op het moment van deelname moet u een dienstverband hebben dat tenminste nog 

6 maanden voortduurt. 
 

 



 
 
 

 
 

Alle informatie en de benodigde formulieren staan op de FOM-website onder 'personeels-
informatie', 'arbeidsvoorwaarden', en dan onderaan: 'arbeidsvoorwaarden op maat'. De tekst 
van de AVOM-regeling staat ook integraal in bijlage 6 van de CAO-OI. Indien u in 2006 nog 
gebruik wenst te maken van AVOM dient u de aanvraag voor 1 december 2006 ingediend te 
hebben.  
 
*) naar rato omvang dienstverband 
 
 

***** AVOM/CCE ***** 
 
Did you already used one of the possibilities of CCE this year? For instance: buying or selling a 
part of your holiday-hours, an additional travel allowance or a bicycle scheme? 
If not and you are interested please see our website (www.fom.nl, employment regulations, 
AVOM) for more information. If you want to make use of AVOM/CCE in 2006 please send in 
your request form before 1 December 2006. 
 
 

FOM 60 JAAR ***** WIN DE TOEKOMST 20 NOVEMBER 2006 ***** FOM 60 JAAR 
 
FOM bestaat 60 jaar en viert dat met een feestelijke manifestatie op 20 november aanstaande in 
het Kurhaus Hotel in Scheveningen. Een belangrijk onderdeel van die manifestatie is de finale 
van de wedstrijd Win de toekomst, speciaal georganiseerd voor FOM-oio's en technici. 
De aanwezigen zullen de winnaar kiezen, uit de drie finalisten. Minister Van der Hoeven zal 
de hoofdprijs uitreiken. 
 
Bij de salarisstrook van september hebben alle werknemers een uitnodiging gekregen voor 
deze jubileummanifestatie met het verzoek de antwoordkaart vóór 15 oktober 2006 op te 
sturen.  
Belangstellenden, die zich door omstandigheden nog niet hadden aangemeld, willen wij 
alsnog graag de mogelijkheid bieden zich aan te melden voor de jubileummanifestatie. 
Dit kan tot uiterlijk 10 november via 60@fom.nl; vermeldt uw voornaam, achternaam en 
instelling waaraan u verbonden bent, waarbij wij ervan uitgaan dat uw aanmelding de 
instemming heeft van uw leidinggevende. 
 
Het programma en andere informatie over deze manifestatie kunt u raadplegen op de FOM-
website. 
 
 

FOM 60TH ANNIVERSARY **** TO WIN THE FUTURE! ***** FOM 60TH ANNIVERSARY 
 
The Foundation for Fundamental Research on Matter (FOM) celebrates its 60th anniversary by 
arranging a festive event at the 'Kurhaus' hotel in Scheveningen on 20 November 2006. Part of 
the programme is the final of the competition 'To win the future!' specially organized for FOM 
PhD students and FOM technical engineers. Please note that the public will choose the winner 
and Minister Van der Hoeven will present the first prize to the winner. 
 

 



 
 
 

 
 

Every FOM employee received with the salary-slip of September 2006 an invitation for this 
event. Due to the fact that some people could not react in the proper time we offer the 
employees who did't react yet the possibility to join us at the event by mailing your name (and 
first name) and working place to 60@fom.nl before 10 November. Getting your registration 
mail means your superior agrees with joining the event. 
 
The programme and other information about the event can be seen on: www. fom.nl. 
 
 

***** NIEUWE BEDRAGEN ETMAALVERGOEDINGEN BUITENLAND *****  
 
Per 1 oktober 2006 zijn er wijzigingen in de etmaalvergoedingen buitenland. Op de FOM-web-
site bij de Uitvoeringsregelingen (FOM-UVR), Bijlage C kunt u altijd de actuele bedragen 
raadplegen. 
Nadere informatie is verkrijgbaar bij Renee Spigt (e-mail: renee.spigt@fom.nl, tel.: (030) 
600 12 43). 
 
 

***** NEW AMOUNTS ***** 
 
Per 1 October 2006 there are some changes in the twenty-for-hours allowances for foreign 
countries. On our website www.fom.nl, at the Uitvoeringsregelingen (FOM-UVR), Bijlage C 
you can always find the current amounts. 
 
For further information you can contact: Renee Spigt (e-mail: renee.spigt@fom.nl, telephone: 
(030) 600 12 43). 
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