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Jaarverslag van de Vereniging van Gepensioneerden Océ 1 januari t/m 31 december 2020 
 
Algemene Ledenvergaderingen 
 
Door Corona is het in 2020 helaas niet mogelijk geweest fysiek bij elkaar te komen voor de Algemene 
Vergaderingen. Het bestuur vindt dit zeer jammer, want de bijeenkomsten van de VG-Océ hebben 
behalve het officiële gedeelte ook een sociaal karakter. 
Beide vergaderingen hebben in 2020 schriftelijk plaatsgevonden. 
 
Algemene ledenvergadering 3 juli 2020 
Tijdens deze vergadering kwamen de volgende huishoudelijke punten aan de orde:  
 Jaarverslag van de Secretaris en Financieel verslag van de Penningmeester 2019 
 Verslag van kascontrolecommissie over de jaarrekening 2019 
Op beide documenten zijn geen bezwaren binnen gekomen bij de Secretaris en deze zijn derhalve 
goedgekeurd door de ALV. 
Tevens werd decharge verleend aan het bestuur voor het gevoerde beleid. 
 
Algemene ledenvergadering 3 december 2020  
Tijdens deze vergadering kwamen o.a. de stand van zaken financiën 2020 en begroting 2021 aan 
de orde.  

De begroting 2021 en de contributie voor 2021 zijn goedgekeurd door de ALV (er zijn geen 
bewaren binnen gekomen bij de Secretaris). 

Ten aanzien van de voorgestelde benoemingen van Enwieke van Herwaarden als bestuurslid en 
Faas Pijpers als lid van de Kascommissie zijn geen bezwaren binnen gekomen en deze zijn dus 
door de Algemene Ledenvergadering bekrachtigd. 

Van beide schriftelijke vergaderingen is een verslag gemaakt. De verslagen zijn te vinden op onze 
website www.vg-oce.nl 
 
Bestuur VG-Océ 
In 2020 vergaderde het bestuur 5x, waarvan een aantal digitaal plaats vonden.  
In 2020 is Enwieke van Herwaarden benoemd in het bestuur en het bestuur bestaat per 3 december 
2020 uit: Gerco Wilbrink (voorzitter), Marij Verlinden (secretaris en bestuursondersteuning Koepel 
Gepensioneerden), Jo Feron (penningmeester), Martin Oomens (contactpersoon voor VOG-PME en 
de regiobijeenkomsten van de Koepel Gepensioneerden), Henk Mariën (webmaster en 
contactpersoon voor de regiobijeenkomsten van de Koepel Gepensioneerden), John Gaal 
(vertegenwoordiger bij Algemene Vergaderingen van de Koepel Gepensioneerden) en Enwieke van 
Herwaarden (sociale activiteiten). 
 
Website VG-Océ 
De website wordt up-to-date gehouden door onze webmaster Henk Mariën. 
 
Contributie 
Over 2020 werd een contributie geheven van Euro 7,50.  
 
Publicaties 
In 2020 ontvingen de leden 2 uitgebreide nieuwsbrieven, 6 nieuwsflitsen en 2 berichten van de 
voorzitter. 
De digitale nieuwsbrieven van de Koepel Gepensioneerden werden op onze website geplaatst. 
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Lidmaatschappen 
VOG-PME 
De VG-Océ is lid van de VOG-PME. Twee afgevaardigden van de VG-Océ hebben zitting in het bestuur 
van de VOG-PME. Hub Wetzels is lid van het Verantwoordingsorgaan PME. 
Het doel van VOG-PME is de belangenbehartiging van degene die een pensioen ontvangt van het 
Pensioenfonds van de Metalektro PME. Dit doel wordt bereikt door onder meer: 
- de kandidaatstelling van gepensioneerden voor het Bestuur en Verantwoordingsorgaan van PME; 
- regelmatig overleg met Bestuur en staf van PME; 
- aansluiting bij koepelorganisaties van gepensioneerden, die zich vooral richten op de actieve 
beïnvloeding van de politieke besluitvorming op het gebied van pensioenen. 
In 2019 is veelvuldig overlegd over een nieuwe structuur van de VOG-PME. Een besluit over de 
nieuwe organisatiestructuur is nog niet genomen. 
 
Koepel Gepensioneerden  
Vanaf 1 januari 2020 is de fusie tussen de KNVG en NVOG een feit en is de VG-Océ lid van de Koepel 
Gepensioneerden, de grootste seniorenorganisatie in Nederland. De Koepel Gepensioneerden blijft 
aandacht besteden aan pensioen, inkomen en koopkracht en zorg, welzijn en wonen. 
De VG-Océ was sinds 1 januari 2013 van de KNVG. 
 
De VG-Océ en alle andere lidverenigingen worden deskundig vertegenwoordigd bij relevante 
discussies op landelijk niveau voor de terreinen die voor gepensioneerden en senioren relevant zijn: 
 De Koepel Gepensioneerden is nauw betrokken bij de totstandkoming en verdere invulling van 

de nieuwe pensioenwetgeving en treedt op als gesprekspartner van politici en wetgevers.  
 Ook vertegenwoordigt Koepel Gepensioneerden haar achterban,  op hoog politiek niveau bij het 

Ministerie van Zorg, Welzijn en Sport, op de terreinen Zorg, Welzijn en Wonen met zetels in de 
Raad van Ouderen. Hier is onze voornaamste ambitie om een betaalbare, toegankelijke en 
kwalitatief hoogwaardige zorg en adequate huisvesting van gepensioneerden en andere senioren 
te bevorderen.  

 De Koepel overlegt direct met het Ministerie van Financiën over praktische zaken in relatie tot 
betalingsverkeer. 

 Onze standpunten zijn gebaseerd op de adviezen van onze zeer deskundige specialisten op de 
bovengenoemde beleidsterreinen. 

 Door speciale regelingen met aanbieders kunnen bij de Koepel Gepensioneerden aangesloten 
lidverenigingen gebruik maken van kortingen voor hun leden op het gebied van 
zorgverzekeringen, schadeverzekeringen en aanbiedingen van consumentenproducten. 

 Koepel Gepensioneerden biedt een organisatiestructuur die kennisuitwisseling tussen 
verschillende lidverenigingen faciliteert; dit kan door middel van uitwisseling tussen verenigingen 
met een gelijke sectorachtergrond (bv banken) of juist in regionaal verband met verenigingen 
met verschillende achtergrond. 

 
Aantal leden 
Per 31 december 2020 bedroeg het aantal leden 855 personen. 
 In 2020 hebben we 15 nieuwe leden mogen verwelkomen. 
 Volgens informatie van nabestaanden en PME zijn in 2020 45 leden overleden.  
 20 leden hebben het lidmaatschap opgezegd om uiteenlopende redenen. 

 
Marij Verlinden  
Secretaris VG-Océ 


