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Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 23 november 2017 

 
1.  Opening en inleiding 
De voorzitter, Bert Kiffen, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  Vervolgens 
wordt de agenda vastgesteld. 
 
Het programma bestaat uit een aantal huishoudelijke punten en presentaties: 

1. Presentatie door de heer Dick van der Windt, bestuurslid van de KNVG. 
2. Een presentatie door de heer Carel Raijmakers, Director Industrial & Production Solutions 

Imaging Supplies Canon Europe.  
3. Zorgcontract 2018: De heer Peter van Donk, Risk & Insurance Manager Océ-Technologies 

B.V. is wegens ziekte verhinderd. Wij hebben de heer Karel Pelgrim van IAK bereid gevonden  
u te informeren over het zorgcontract voor 2018. 

 

2.  Verslag vorige vergadering 
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 
3.  Bestuursmededelingen 

 Op 9 december wordt door de SOC een busreis georganiseerd naar de kerstmarkt in Münster. 
Men kan zich hiervoor opgeven. 

 Océ is hoofdsponsor van VVV Oldstars.  

 Wat is Oldstars?  
o Walking Football voor 60-plussers. Wandelvoetbal, dus niet rennen.  
o Initiatief van de Eredivisie, Ouderenbond en Vriendenloterij om mensen gezond te laten 

leven en met elkaar in contact te brengen. 
o Inmiddels meer dan 180 clubs die Walking Football aanbieden. Hieronder zijn 14 

eredivisieclubs. 

 Waarom steunt Océ Old Stars? 
o Océ wil initiatieven ondersteunen die bijdragen aan een psychische en lichamelijk 

gezonde levensstijl van zijn medewerkers en oud-medewerkers. 
o Océ wil een positieve bijdrage leveren aan initiatieven met een maatschappelijke 

doelstelling. 

 Hub Wetzels, oud bestuurslid, heeft zich kandidaat gesteld voor het Verantwoordings Orgaan 
van PME. Het bestuur staat hier volledig achter en heeft dit formeel kenbaar gemaakt bij VOG 
PME 

 De Nieuwjaarsbijeenkomst is op 12 januari 2018 in de Maaspoort. 

 VOG PME: Hub Wetzels is terug getreden als bestuurslid en onze voorzitter Bert Kiffen heeft 
zich kandidaat gesteld. 

 De nieuwe privacy wetgeving (AGV) treedt op 25 mei 2018 in werking. Verdere informatie 
hierover volgt t.z.t. 

 De Algemene Ledenvergaderingen in 2018 zijn op donderdag 26 april en 22 november. 
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4.  Financiële zaken  
 
4a Verwachting 2017 
Gerco Wilbrink geeft een toelichting op de financiën van 2017. 
Er zitten geen echte afwijkingen ten opzichte van budget.  
De verwachting is een break-even resultaat. 
Eventueel werkelijk overschot of tekort in 2017 komt ten gunste/ten laste van de Reserve 
Bijstandsfonds. De totale reserve (Reserve Bijstandsfonds plus Algemene Reserve bedraagt dan 
ultimo 2017 weer circa Euro 29.000. 
Voor de cijfers wordt verwezen naar de bijlage. 
 
Begroting 2018 
De begroting 2018 wordt toegelicht. Cijfers zijn in lijn met 2017. 
Op basis van deze cijfers blijft de totale reserve (Reserve Bijstandsfond plus Algemene Reserve) op 
hetzelfde niveau en bedraagt ultimo 2018 circa EUR 29.000  
 
De penningmeester vraagt akkoord voor: 
- begroting 2018 en 
- contributie van EUR 7,50 (= 2016 en 2017) 
- inning contributie in maart 2018.  
De vergadering gaat akkoord. 
 
Vervolgens geeft de penningmeester een toelichting op het incassogebeuren met het dringende 
verzoek aan de leden die nog geen automatische incasso hebben dit alsnog te doen. 
Wat zijn de voordelen hiervan: 
- U vergeet nooit te betalen 
- Lagere kosten VG-Océ 
- Eenvoudiger administratie  
- U kunt altijd het afgeschreven bedrag terug laten boeken of uw machtiging intrekken (maar dat 

natuurlijk liever niet) 
 
Formulier voor automatische incasso op te vragen via penningmeester@vg-oce.nl 
Bij wijzigingen graag een berichtje naar info@vg-oce.nl 
 
Vervolgens introduceert de voorzitter Dick van der Windt, bestuurslid KNVG (waarvan wij lid zijn). 
 
5  Presentatie Dick van der Windt 
Hij begint zijn presentatie met het mission statement van de KNVG: 
“De KNVG wil de belangen van de gepensioneerden behartigen en hun rechten in stand houden. 
De KNVG rekent het tot haar werkterrein om aandacht te schenken aan de financiële gevolgen voor 
ouderen van het overheidsbeleid alsmede in de gezondheidszorg. “ 
 
De KNVG heeft een bestuur, secretariaat, de Commissie Pensioenen, de Commissie Zorg, Welzijn, 
Wonen & Mobiliteit en de commissie Koopkracht & Inkomen. De lidverenigingen zijn opgedeeld in 
regio’s, die regelmatig bij elkaar komen. Er zijn 4 Algemene Ledenvergaderingen per jaar. 
 
Wat waren de acties in 2017: 
- Seniorvriendelijk Gemeentebeleid:  

Uitvoering van de WMO. Artikel in het AD van voorzitters NVOG en KNVG  

mailto:penningmeester@vg-oce.nl
mailto:info@vg-oce.nl
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- Oproep aan nieuw kabinet samen met de NVOG:  
betrek Jong en Oud bij het ontwerpen van een nieuw stelsel 

- Brief aan de Commissie SZ&W:  
Vervang de huidige volatiele rekenrente door de Macro Stabiele Rentevoet (MSR) 

- Brief van alle ouderenbonden aan Tweede Kamer over de rekenrente naar aanleiding van  de 
CPB-doorrekeningen 

- Brief aan de informateur over : AOW leeftijd niet verder verhogen en geen verlaging van de 
inkomensgrens voor aftrek pensioenpremie 

- Aanbieden van de Toetsingscriteria aan de SER (NB: goed ontvangen) 
- Brief aan de lijsttrekkers over rol van senioren in de (pensioencommissie van de) SER 
- Toegetreden in de Inner Circle van Beter Oud 
- Samenwerken van Jong en Oud samen met (ex)staatssecretaris Klijnsma 
- Nieuwsbrieven 2 x per maand 
 
Vervolgens legt hij uit hoe de KNVG en andere ouderenorganisaties zowel het huidige als een 
toekomstig pensioenstelsel beoordelen (criteria): 
- Ambitie 
- Vertrouwen en transparantie 
- Collectiviteit, solidariteit en verplichtstelling 
 
Daarnaast zijn de volgende principes van belang: 
- Het pensioenstelsel biedt alle werkenden de mogelijkheid tot participatie 
- Pensioen is een arbeidsvoorwaarde in de vorm van uitgesteld loon 
- Keuzemogelijkheden 
- Transitie 
- Rol van de overheid en DNB 
 
Wat zegt het Regeerakkoord? 
- Handhaven  van solidariteit, collectiviteit en verplichtstelling 
- Collectieve uitvoering 
- Risicodeling 
- Fiscale facilitering 
- Afschaffen doorsneepremie: 

Kosten tussen de 50 en 100 miljard. 
Wie betaalt de rekening? Niet de gepensioneerden 

- Sociale partners in the lead 
- Voorkeur voor "persoonlijk pensioenvermogen" 
 
Het KNVG standpunt voor een nieuw pensioenstelsel: 
- NIET “one size fits all” 
- Er moet keuze blijven tussen uitkerings- en premiestelsel 
- Te bepalen door Sociale Partners 
 
Als laatste geeft hij een korte toelichting op de samenwerking met zusterorganisatie NVOG. 
 
De voorzitter dankt hem voor zijn inleiding en is er een korte pauze. 
 
6  Presentatie Carel Raijmakers: Imaging Supplies and Canon EMEA “a perfect match” 
Carel geeft een boeiende presentatie over Imaging Supplies. 
Hij memoreert het rijke verleden van IS: Ozalid, Ciap, Sadia, Photosia, Ficut, etc. 
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Imaging Supplies in 2017: 
- Leverancier van media  
- Tegen competitieve prijzen 
- Binnen 24 uur geleverd 
- Met een stabiele kwaliteit voor probleemloos printen 
- Voor een brede range van applicaties 
- Eenvoudig te bestellen 
- Advies tbv een juiste media selectie 
 
De omzet in Europa bedraagt ca. Euro 155 miljoen. Het  betreft alleen media, geen inkten en toners. 
Er is een grote verschuiving in omzetverdeling. 
 
RSHQ in Venlo (45 FTEs , excl. warehousing)  
- Centrale warehouse (DB Schenker)     locatie Tjalkkade 
- Converting rollen en sheets (commercial) (2 plgd) 
- Inkoop 
- Supplies Knowledge Centre en QA  
- Product Management      locatie Urbanusweg 
- Business Process Management / E-Business (IT) 
- Business Development 
 
National Sales Organisations in Europe (EU19) 
- Direct sales (50 FTEs)  
- Telesales (50 FTEs)  
- Product Management, Business Development  
- Orderverwerking / Customer Service 
 
De integratie van Imaging Supplies binnen Canon-EMEA in fasen: 
1) Geleidelijke integratie: Groot formaat media: Océ support op gebied van waterbased inkjet 

media assortiment (ipv CINC). 
2) A4 media: samenvoeging a4 assortimenten. Focus op “efficiency” (inkoop, logistiek, 

artikelbestand, etc.).   
3) Synergie: op groei gerichte samenwerking met andere Business groepen op gebied van verkoop   
 
Na nog een aantal zaken te hebben toegelicht sluit een zeer enthousiaste Carel af met: 
 
Imaging Supplies en Canon: een perfect match 
- Het gaat uitstekend met Imaging Supplies! 
- Omzet groeit 
- Gezonde winstgevendheid 
- Voldoende groeipotentie voor komende jaren 
 
De voorzitter dankt Carel voor zijn boeiend verhaal. 
 
Vervolgens heeft hij het woord aan Karel Pelgrim. 
 
7  Presentatie zorgverzekering 2018 
Karel Pelgrim geeft een toelichting op de wijzigingen in de basisverzekering en de aanvullende 
verzekeringen. Zie de bijlage voor alle informatie. 
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8.  Rondvraag en sluiting 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering en nodigt eenieder uit voor de 
borrel. 
 
 
 

 
M. Verlinden 
Secretaris 

De voorjaarsvergadering van de VG-Océ wordt gehouden op  
donderdag 26 april 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  (lezen linkerkolom, dan rechterkolom) 
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Zorgverzekering 2018 
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