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Doelstelling van de Vereniging - Missie
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➢Belangenbehartiging van de leden:

• Zakelijk

• Pensioen

• Verzekeringen (Zorg, Schade)

• Politiek

• Ontwikkeling pensioenen (Rekenrente, Kortingen, Nieuwe

Pensioenstelsel)

• Ouderenproblematiek (Wonen, Zorg en Welzijn, Veiligheid)

• Sociaal

• Contact Gepensioneerden onderling

• Betrokkenheid bij het bedrijf behouden

• Contact met werknemers behouden



Sterkten / Zwakten Analyse
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Sterkten

• Grote vereniging met ca. 850 gepensioneerde leden

• Sterke betrokkenheid bij wel en wee van Océ / Canon PP en 

sterke sociale banden onderling

• Druk bezochte ALV’s ( > 200 Leden) in R&D Restaurant

• Relevante en Interessante onderwerpen belicht door goede en 

bekende sprekers met goed verzorgde borrel

• Océ / Canon Production Printing als sponsor



Sterkten / Zwakten Analyse
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Sterkten

• Betrokken, enthousiaste en integere bestuursleden (7)

• Sterke band met Koepel Gepensioneerden en VG-PME

• Goede communicatie naar de leden

• Financieel gezond

• Lage contributie



Sterkten / Zwakten Analyse

Zwakten

• Door overdracht Océ pensioenfonds naar PME geen aanwas meer

van nieuwe leden met kennis van pensioenen en verzekeringen.

• Vergrijzing leden

• Afnemend ledental

• Geringe interesse voor VG-Océ bestuurstaken onder de leden

• Aantal bestuursleden wellicht te klein voor realisatie van de ambities

(Bestuur en Verenigingsraad VG-PME)



Sterkten / Zwakten Analyse

Zwakten

• Afnemende band met management Canon PP

• Bezuinigingen bij Océ / Canon PP  

• Geen sponsoring meer van lidmaatschap 1e jaar

• Geen sponsoring meer van SOC activiteiten voor werknemers en

gepensioneerden (nieuwjaarsbijeenkomst, gepensioneerden

uitstapje, etc..)

• SOC opgeheven



Bedreigingen en Kansen

Bedreigingen

• Afnemende betrokkenheid en minder sociaal contact

• De naam Océ als verbindend element verdwijnt

• Management PP minder toegankelijk voor overleg

• Door AVG krijgt VG-Océ geen informatie over mensen die met 

(vervroegd) pensioen gaan

• Geen fysieke bijeenkomsten van de leden door Corona



Bedreigingen en Kansen

Kansen

• Ingang zoeken bij de OR en Mangement van Canon PP

• Actief participeren in nieuwe opzet VOG-PME → VG-PME t.b.v. 

betere belangenbehartiging bij Bestuur en Verantwoordingsorgaan

PME

• Verbeterde behartiging belangen gepensioneerden door nieuwe

Koepel Gepensioneerden

• Actieve(re) ledenwerving

• Ontwikkeling sociale activiteiten en voordeel acties



Leden

Wie kunnen lid zijn van VG-Océ

• Océ gepensioneerden met pensioenuitkering door PME (Océ-

Technologies/Océ Nederland, Canon PP)

• Mensen met vertrekregeling van Océ tot aan pensioenuitkering door 

PME, 

….Maar ook….:

• Gepensioneerden die pensioen uitkering krijgen door PME uit

vroeger dienstverband bij Océ 

• Nabestaanden van gepensioneerden met pensioenuitkering door 

PME

Laatste 2 categorieen zijn minder bekend --> leden werven uit deze

groep



Interne relaties

• Directie Canon Production Printing

• Diverse functionele afdelingen

• Ondernemingsraad (OR)

• Océ museum



Externe relaties

Zakelijk

• VG-PME (VGM - oud Stork, VG Siemens, VG Océ)

• Verantwoordingsorgaan PME 

• Bestuur PME

Politiek

• Koepel Gepensioneerden

Sociaal

• Zie interne relaties



Leden

Waarom zijn onze leden lid van VG-Océ?

• Vanwege emotionele band met Océ

• Gezelligheid (Borrel) en periodiek contact met oud-collega’s op 

ALV’s (Reunie karakter)

• Behartiging van Pensioen- en andere ouderenbelangen door 

Bestuur, Koepel Gepensioneerden en VG PME 

• Informatieverstrekking over gang van zaken bij Océ /Canon PP  en 

over andere voor ouderen belangrijke onderwerpen (pensioen, 

wonen, zorg en welzijn, verzekering, veiligheid etc..)



Taakverdeling Bestuur 

• Gerco Wilbrink Voorzitter

• Marij Verlinden Secretaris + 

Secretariaat Koepel Gepensioneerden

• Jo Feron Penningmeester

• John Gaal Notulist + 

VG-Océ vertegenwoordiger Koepel Gepensioneerden

• Henk Mariën Communicatie en Websitebeheer +

VG-Océ vertegenwoordiger Regio Zuid Koepel 

Gepensioneerden

• Martin Oomens VG-Océ vertegenwoordiger in bestuur VG-PME +

VG-Océ vertegenwoordiger Regio Zuid Koepel

Gepensioneerden

• Enwieke van 

Herwaarden Sociale activiteiten en ledenvoordelen



Adviesraad Pensioenen

• Bert Kiffen Pensioendeskundige 

Oud-Voorzitter VG-Océ

• Hub Wetzels Pensioendeskundige 

Oud-Penningmeester VG-Océ

Lid Verantwoordigingsorgaan PME



Middelen

Contributie

• 2021 door ALV vastgesteld op Euro 7,50

• 2022 afhankelijk van ontwikkelingen en activiteitenplan 2022

• Nieuwe leden: Contributie gaat in op eerstkomende 1 januari na 

datum aanmelding (Bestuursbesluit 09-01-20) 

Reserves (Besluit ALV)

• Reserve bijstandsfonds per ultimo 2019 maximeren op 

Euro 20.000 

• Resultaten 2019 e.v. ten gunste/-laste van Algemene Reserve 



Middelen

Vergoeding bestuur (vastgesteld 09-01-2020)

• Algemene onkostenvergoeding per bestuurslid Euro 25,00 per jaar

• Secretaris en Penningmeester mogen eventuele werkelijk gemaakte

meerkosten declareren (nota’s bijvoegen)

• Kilometervergoeding bijwonen bestuursvergaderingen, en ALV’s (indien

afstand > 10 km) Euro 0,30 per km 

• Overige reis- en verblijfkosten voor activiteiten t.b.v. vereniging Euro 

0,30 per km.

• Vergoeding sprekers, adviseurs etc. o.b.v. afspraak



Communicatie naar leden

ALV’s

• Handhaven op 2x per jaar

• Invulling sprekers als voorheen

• Uitnodigingen/verslagen als voorheen (e-mail + post)

Nieuwsbrieven / - flitsen

• Frequenter; meer gebruik makend van communicatie PME, Koepel 

Gepensioneerden en VG-PME

• Vanwege hoge portokosten verspreiding alleen per e-mail

Website

• Behoeft update (Inhoud, Structuur, Doelmatigheid) 



Wettelijke eisen

Bewaarplicht

• Bewaarplicht financiele gegevens / jaarstukken maximaal 5 jaar (geen

fiscale verplichtingen)

• Machtigingen automatische incasso van oud-leden vernietigen

Beveiling persoonsgegevens

• Voldoen aan eisen AVG

Wet Betuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

• Voldoen aan eisen WBTR



Activiteitenplan 2021-2022

Wat gaan we niet doen!

• Naamswijziging

• Concept ALV’s incl. Borrel bij R&D veranderen, wel bijdrage leveren

als dat nodig is

• Overleg met Vereniging Gepensioneerden Canon Nederland – Den 

Bosch (krijgen geen Pensioen via PME) 



Activiteitenplan 2021-2022

Wat gaan we wel doen!

• Uw zakelijke pensioen - en andere belangen goed behartigen en u daarover

goed informeren

• Actief participeren in de Koepel Gepensioneerden

• De VG-PME actief mede vormgeven als primair kanaal voor

belangenbehartiging richting Pensioenfonds PME om onze

belangenbehartiging in bestuur en verantwoordingsorgaan structureel te

optimaliseren

• Onze website in een moderner jasje steken

• In gesprek met de OR en het management van Canon Production Printing

• Als Covid 19 regels het toelaten een sociale activiteit organiseren

• Een ledenwervingsactie opzetten

• Kijken of we iets kunnen doen voor ver weg wonende leden (bijeenkomst)


