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***** COR IS AKKOORD MET DE VERHOGING AVOM-UREN VAN 80 NAAR 120 VOOR 2008 ***** 

 
Door via AVOM verlofuren te verkopen kunt u uw inkomen vergroten en uw verlofoverschot 
verkleinen. In 2008 kunt u maximaal 120 uur verkopen i.p.v. 80 uur vorig jaar, doordat de 
COR heeft ingestemd met het verhogen van dit maximum. (Aantallen gelden voor een fulltime 
werknemer.) Indien u in 2008 reeds 80 AVOM-uren heeft laten uitbetalen en u wilt graag ook 
de resterende 40 uren nog uit laten betalen dan kunt u op onze website het aanvraagformulier 
downloaden (www.fom.nl/live/personeelsinformatie/formulieren/avom.pag). 
Gebruik deze mogelijkheid om uw verlofsaldo aan het eind van 2008 onder de 80 uur te 
brengen! 
 
 

***** COR APPROVED RAISE OF CCE-HOURS FROM 80 TO 120 IN 2008 ***** 
 
CCE makes it possible to raise your income and to lower your holiday surplus by selling 
holiday hours. In the year 2008 you can sell up to 120 hours i.o. 80 hours last year, because the 
Central Works Council (COR) has recently agreed on raising the maximum. (Numbers are 
lowered proportionally for part-time workers). If you want to participate in the AVOM-
scheme you can download the application form at the FOM-website. Even if you have sold 
80 hours already it is possible to sell an additional 40 hours.  
(www.fom.nl/live/english/personnel/forms/avom.pag). 
We strongly advise you to use this opportunity to reduce your holiday surplus below 80 hours 
at the end of 2008! 
 
 
 

***** NIEUWE BEDRAGEN ETMAALVERGOEDINGEN BUITENLAND ***** 
 
Per 1 april 2008 zijn er wijzigingen in de etmaalvergoedingen buitenland. In Bijlage C van de 
UVR (www.fom.nl/live/attachment.db?52470) kunt u altijd de actuele bedragen raadplegen. 
Meer informatie kunt u vragen aan Renee Spigt (e-mail: renee.spigt@fom.nl, tel.: 
(030) 600 12 43). 
 
 

*****ALLOWANCES FOR BUSINESS TRIPS UPDATED ***** 
 

As of 1 April 2008 some of the allowances for business trips abroad have been changed. 
Current amounts are listed on our website (www.fom.nl/live/attachment.db?52470). For 
further information please contact: Renee Spigt (e-mail: renee.spigt@fom.nl, tel.: 
(030) 600 12 43). 
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ATTENTIE ***** FOM SPORTDAG 6-6-2008 ***** ATTENTIE  
 
SAF/NIKHEF organiseert, met een knipoog naar het olympische jaar, de 'FOMOLYMPICS' , 
de FOM-sportdag 2008, waarbij de nadruk iets meer dan gebruikelijk op sport wordt gelegd 
zoals bijvoorbeeld atletiekonderdelen en balsporten.  
Het sportieve gebeuren wordt als vanouds afgesloten met een feestelijke barbecue. 
Zowel voor de planning van de sport/spelonderdelen als voor de barbecue gaarne zo spoedig 
mogelijk de deelnemende teams aanmelden! Dit kan via: 
www.nikhef.nl/sportdag2008/index.php 

 
 

 
 
 

***** FOM-SPORTS DAY 6-6-2008 ***** 
 
This year the FOM-sports day will be organized by SAF/NIKHEF and will be held on Friday 
6-6-2008 in Amsterdam. In this Olympic year “real sports” like athletic numbers and ball 
sports will be emphasized stronger than in other years.  
After the games there will be a barbecue. Please register your team as soon as possible so the 
organization can start planning etc. 
For more information and registration you can check: 
www.nikhef.nl/sportdag2008/index.php  
 
FOM-employees working at the universities who want to join and don't have a team please 
contact the organization (e-mail: sportdag2008@nikhef.nl ) so they can make team(s) out of 
individuals. 
 
 

***** OHRA AANBIEDING AUTOVERZEKERING ***** 
 
Van OHRA ontvingen wij de -voor- aankondiging dat er vanaf 12 mei 2008 een voordeelactie 
start bij het afsluiten van een nieuwe autoverzekering. Kijk voor de voorwaarden en de extra’s 
op www.ohracollectief.nl/sfom of bel met OHRA op: (026) 400 40 40. 
 
 

***** SPECIAL OFFER CAR-INSURANCE OHRA ***** 
 
FOM has a contract with OHRA for insurances which results in lower premiums for FOM-
employees. Starting May 12th 2008 OHRA has a special car-insurance offer. For details and 
conditions you may contact OHRA by phone via (026) 400 40 40 or via 
www.ohracollectief.nl/sfom. 
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***** SLUITING FOM-BUREAU ***** 
 
Vanaf woensdag 30 april tot en met maandag 5 mei 2008 is het FOM-bureau gesloten. Ziek- en 
herstelmeldingen kunt u doorgeven via het e-mailadres ziekmelding@fom.nl. 
 
 

***** CLOSURE OF THE FOM-BUREAU ***** 
 
From Wednesday 30 April till Monday 5 May 2008 the FOM-bureau is closed. Please report 
illness or recovery through the e-mail address ziekmelding@fom.nl. 
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