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Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 26 april 2018 

 

1.  Opening en inleiding 

De voorzitter, Bert Kiffen, opent de vergadering, heet iedereen van harte welkom en licht de agenda 

toe.  

Het programma voor vandaag bestaat uit een aantal huishoudelijke punten en Tjebbe Smit praat 

de vergadering bij over Océ. 

2.  Bestuursmededelingen 

 

 Allereerst wordt aandacht geschonken aan onze oud-collega’s die in 2017 zijn overleden. 

Vanwege het administratiesysteem bij PME is het mogelijk dat onderstaande lijst niet 

compleet is, maar het bestuur van de VG-Océ heeft desalniettemin besloten om alle, bij hen 

bekend zijnde, overleden oud-collega’s te herdenken. 

 
Mw. H. van Haren-Bonsel, Dhr. J.G. Verstappen, Dhr. F. Broersma, Mw. J. van Ulft-van Eijk, Dhr. J.J. 

Mellegers, Dhr. P. Groen, Dhr. C.T.H. Bergmans, Dhr. J.J. van Horssen,  

Dhr. K.W.T. Seelen, Dhr. J.G.H. Stroeken, Dhr. R.J.M. Brenninkmeijer, Dhr. M.J.M. Zandvliet, Mw. 

H.J.A. Houben-Janssen, Dhr. W.C.P. Trienekens, Dhr. H.H.W. Tunnesen,  

Dhr. J.P. Hoeben, Mw. C.P.J. Sanders, Dhr. J.W. Braak, Dhr. J.G.H. Achten,  

Dhr. G.T.P. Meerts, Mw. G.E. Wiegand, Mw. E.H.L.M. van den Hombergh-Nijssen,  

Dhr. A.C. van Gerven, Mw. M.E.J. Kivit van Haaften-Klinkers,  

Mw. A.W.G. Verlinden-van Zwamen, Dhr. H.J.M. Verlinden, Dhr. H.M.J. Jacobs,  

Dhr. P.J.A. Vissers, Dhr. J.T.M. van der Mars, Dhr. A.J.A. Schroeder, Dhr. J.H. Peulen,  

Mw. H.J.M. van de Wetering-van der Putten, Mw. B.S.M. Peulen-Dirks, Dhr. J.L. Vervoort, Mw. W.E. 

Bos-Schmidt, Dhr.J.I.M. Schellekens, Dhr. J.C.A. Vercoulen, Dhr. B.C. Pleit,  

Mw. C.J.M. Beijersbergen Van Henegouwen, Dhr. B.P.J. Nollen, Dhr. H.F.J. Duijsens, Dhr. A.G. van der 

Ark, Dhr. J.A. Kettenis, Mw. A.J.C. van der Sande,  

Mw. P.M.J. Siebgens-Denessen, Dhr. A.J. Dresens, Dhr. G.A.M. Nuij,  

Mw. J.P.E. Willers-Bouten, Dhr. J.W.M. Boots, Dhr. H.C. Kater, Dhr. J.M. Swinkels,  

Dhr. H. Meijer, Dhr. P.J.M. Vossen, Dhr. W.J. Heines, Dhr. K.W. Clever 

 

De overledenen worden herdacht met een minuut stilte. 

 

3.  Presentatie Tjebbe Smit 

 

Tjebbe geeft een toelichting op de Town Hall meeting 2018. In zijn presentatie geeft hij een indruk 

van het reilen en zeilen bij Océ in Venlo en de uitdagingen waarvoor Océ zich in de komende periode 

geplaatst ziet. Ook gaf hij een toelichting bij nieuwe projecten, b.v. het printen van 

verpakkingsmateriaal, die op stapel staan.  

 

Vanwege het vertrouwelijke karakter van de presentatie is dit verder niet genotuleerd en is de 

presentatie ook niet bijgevoegd. 

 

De voorzitter dankt Tjebbe hartelijk voor zijn presentatie. 
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4  VVV OldStars 

 

Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan Emile Hauser, oud Océ medewerker. Hij geeft 

informatie over het VVV OldStars programma, waarvan Océ hoofdsponsor is. Hijzelf is een 

enthousiast deelnemer van VVV OldStars. 

 

Wat is VVV OldStars? 

OldStars is de naam waaronder 60 plussers ‘Walking Football’ beoefenen. Het voetbalproject is in 

2014 opgezet door de KNVB en de Eredivisie en is inmiddels omarmd door het Nationaal 

Ouderenfonds. Momenteel beoefenen duizenden enthousiaste ouderen bij een kleine tweehonderd 

amateur- en betaald voetbal organisaties (bvo’s) deze nieuwe vorm van voetbal. 

In het kort: 

• Bij OldStars werken 60 plussers aan hun gezondheid en fitheid 

• OldStars draagt bij aan het voorkomen van sociaal isolement 

• Voetbal blijft leuk, ook als je 66 bent 

 

Als werkgever wil Océ ervoor zorgen dat medewerkers en oud-medewerkers zo lang mogelijk 

energiek en in goede gezondheid leven en werken. Een gezonde levensstijl is gebaseerd op (meer) 

bewegen en voldoende ontspanning. Deze twee aspecten komen samen bij het wandelvoetbal. 

Daarom heeft Océ zich sinds 2017 als shirt- en hoofdsponsor verbonden aan de OldStars van VVV-

Venlo. 

Emile Hauser en zijn mede-sporters zouden het leuk vinden als de groep wordt uitgebreid met nog 

meer mensen die willen wandelvoetballen.  Als je na zijn verhaal zin hebt om mee te doen, kun je 

contact opnemen met Annemieke Kiesel (tel. 077-3515806, e-mail: a.kiesel@vvv-venlo.nl) 

 

5.  Verslag vorige vergadering 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

6.  Verslag 2017 van de secretaris  

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

7.  Financiële zaken  

 

Gerco Wilbrink geeft een toelichting op de financiën van 2017.  

 Bij de baten ziet u dat iets minder contributie is geïncasseerd dan budget en ook minder dan in 

2016. 

 De rente is sterk onder budget, er was rekening gehouden met een iets te optimistische 

rentestand. 

 Specificatie lasten: wij hebben contributie afgedragen aan de KNVG en de VOG-PME. We 

hebben iets minder leden dan gebudgetteerd en zijn derhalve onder budget gebleven.  

 De bestuurskosten zijn hoger doordat een laptop is aangeschaft voor de financiële 

administratie. Er is ook een reservering opgenomen voor het afscheid van twee bestuursleden. 

mailto:a.kiesel@vvv-venlo.nl
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Dit afscheid wordt gecombineerd met het afscheid van Bert Kiffen en Faas Pijpers; dit betekent 

dat de kosten voor een deel op vorig jaar en voor een deel op dit jaar gaan drukken. 

 De reiskosten zijn hoger dan budget vanwege het bijwonen van vergaderingen van de KNVG en 

de VOG PME. 

 

Per saldo zijn de lasten onder budget gebleven, maar de opbrengsten ook. Blijft een voordelig saldo 

van Euro 450. 

 

Op de Balans staat een post voor nog te innen contributie.  

Te ontvangen bedragen betreft met name de rekening aan Océ-Technologies voor de nieuwe leden 

in 2017. Océ betaalt het eerste jaar de contributie. 

 

Met toevoeging van het resultaat van 2017 ad Euro 450 komt de totale reserve (Reserve 

Bijstandsfond plus Algemene Reserve) op EUR 29.559. 

 

De presentatie is bijgevoegd als bijlage. 

 

7b. Verslag van de kascommissie en decharge bestuur 

 

Frans Vogelzangs  

De kascommissie, bestaande uit Rob Breikers, Hans Eikelenberg en Frans Vogelzangs is op 10 april 

2018 bijeen geweest. Zij heeft de controle over 2017 uitgevoerd en geen onregelmatigheden 

geconstateerd. De boekhouding geeft een getrouw beeld van de financiën. Enorme waardering 

wordt uitgesproken voor Gerco Wilbrink, die dit voor het eerste jaar doet en dat is een behoorlijke 

klus, met name het innen van de contributie. Ook de ledenadministratie is in orde. De Kascommissie 

adviseert de vergadering het gevoerde beleid goed te keuren en decharge te verlenen aan het 

bestuur. De vergadering stemt hiermee in. 

 

7c.  Benoeming nieuwe kascommissie 

De heer Frans Vogelzangs treedt volgens de statuten af. Het Bestuur stelt voor de heer André 

Franssen te benoemen en de vergadering gaat hiermee akkoord. 

De penningmeester dankt Frans Vogelzangs voor zijn werk als lid van de Kascommissie. 

 

Het bestuur vraagt de vergadering akkoord te gaan met  

 het financieel verslag van 2017 inclusief instemming met overboeking van het positief saldo 2017 

van Euro 450 naar het Reserve Bijstandsfonds en  

 het gevoerde beleid van het bestuur over 2017 en het bestuur decharge te verlenen.  

De vergadering stemt hiermee in. 

 

De incasso van de contributie 2018 was gepland in de maand maart, maar dit is helaas niet gelukt. 

De contributie zal in ieder geval geïnd worden voor de zomervakantie. 

Nogmaals doet de penningmeester een oproep voor automatische incasso. 
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8.  AVG 25 mei 2018  

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat 

betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De 

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.  

 

Alle organisaties die met persoonsgegevens werken hebben hiermee te maken. 

Dus o.a. stichtingen en verenigingen met leden, abonnees, personeel en vrijwilligers, maar ook 

commerciële bedrijven (met gegevens van klanten) zullen hier (indringend) rekening mee dienen te 

houden. 

 

Door de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) krijgen mensen meer mogelijkheden 

om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens. Hun privacy rechten worden 

namelijk versterkt en uitgebreid. 

 

Zo moeten organisaties kunnen bewijzen dat zij geldige toestemming hebben gekregen. En moet 

het voor mensen net zo makkelijk zijn om hun toestemming in te trekken als om die te geven. 

 

De VG-Océ beschikt over de volgende gegevens: 

Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, email adres, bankrekeningnummer/machtiging 

automatische incasso (evt.), datum lidmaatschap, soort pensioen 

 

De VG-Océ is verplicht uw toestemming te vragen om de gegevens die zij heeft te gebruiken voor 

het doel waarvoor deze zijn verstrekt: 

 Informeren van de leden over Algemene Ledenvergaderingen 

 Versturen van nieuwsbrieven en nieuwsflitsen 

 Contributieberekening 

 Optreden als intermediair voor Océ-Technologies en de SOC 

 

Om aan bovenstaande te voldoen ontvangt u een email of brief (voor diegenen die geen emailadres 

hebben) waarin expliciet uw toestemming wordt gevraagd over het gebruik van uw gegevens. 

U wordt dringend verzocht deze mail/brief te beantwoorden. 

 

De VG-Océ is verplicht uw toestemming op een centrale plaats te bewaren (op straffe van een 

boete).  Ook is de VG-Océ verplicht te noteren wie er inzage heeft in uw gegevens. Dat zijn alleen de 

secretaris en de penningmeester. 

 

8.  Verkiezing nieuwe bestuursleden 

 

Volgens het rooster van aftreden zijn de volgende bestuursleden aftredend:  

Bert Kiffen, Faas Pijpers, John Gaal en Marij Verlinden . Bert Kiffen en Faas Pijpers stellen zich niet 

meer herkiesbaar. Bert Kiffen vertrekt in de 2e helft van dit jaar naar Curaçao.  

Het bestuur stelt voor John Gaal en Marij Verlinden te herbenoemen. De vergadering gaat hiermee 

akkoord.  
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Tot nu toe is het niet gelukt om een nieuwe voorzitter te vinden. Bert Kiffen doet ter vergadering 

een oproep. Hij zal aanblijven tot zijn vertrek als interim-voorzitter. 

Ook voor de bestuursfunctie van Faas Pijpers zijn we op zoek naar een opvolger. 

 

De voorzitter dankt Faas Pijpers voor zijn jarenlange inzet.  

 

Overige mededelingen 

 

KNVG: 

4x per jaar is er een ALV van de KNVG, die iedere keer door 2 bestuursleden wordt bezocht. 

 

9.  Rondvraag en sluiting 

 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering en nodigt eenieder uit voor de 

borrel. 

 

 

 

 
M. Verlinden 

Secretaris 

De najaarsvergadering van de VG-Océ wordt gehouden op  

donderdag 22 november 2018 in het R&D restaurant, aanvang 14.00 uur 

 

LET OP: we vergaderen op donderdag in plaats van woensdag 
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Bijlage 1 (lezen linkerkolom, dan rechterkolom) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


