Vereniging van Gepensioneerden Océ – Secretariaat: Hogeschoorweg 21, 5911 EJ Venlo – 077-354 1050

Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 25 april 2019

1. Opening en inleiding
Bij afwezigheid van de voorzitter Bert Kiffen opent de dagvoorzitter Gerco Wilbrink de vergadering,
heet iedereen van harte welkom en licht de agenda toe.
Het programma voor vandaag bestaat uit een aantal huishoudelijke punten en Harry Keusters zal
ons meenemen in zijn show ‘Bakken met Data Special’: Bitcoin en Blockchain’.
2. Verslag vorige vergadering
Het verslag wordt goedgekeurd.
3. Bestuursmededelingen
Onze overleden oud-collega’s
Allereerst wordt aandacht geschonken aan onze oud-collega’s die in 2018 zijn overleden, zover die
bekend zijn bij PME en de VG-Océ.
De dames:
C. Bühl-van Leeuwen
I. Cohen-Riedel
J.H. Launy-Bierman

C. van Gerwen-Duijzer
T.J.M. Huijs-Stappers

M.T. Beerens-Hauser
M.G.C. Boon-Huibers

G. Hagen
M.H.M. Hendriks
H.A.J. Schattefor
L.J.J. van Ulft
P.H.G. Peters
B.K. Nederlof
G.J.J. van Wijlick
H. Doornbos
E.R. van den Worm
R.P. Hartog
W.L.M. Grijseels
F.H.J. Stappers
A.E.G. Vugs
L.A. Bol
A.B.J. Prinsen
W.J.G.M. Peeters

G.C.J. Engelen
J.J. Eijkemans
J.M. Stakenburg
J.W.I. Vermeulen
R. Huizinga
J.M.M. Hamers
H.M.A. Klaassen
A.J. van der Schoot
W.J. van Rhijn
L.H.H. Probst
H.F.W. Poeth
J.M. Claessen
W.J.H.M. Sanders
P.J.M. Opheij
S.B.T.M. de Jong
T.J.M. Keijsers

De heren:
J.C. Zijerveld
W.A. van Senten
H.M.A. Ebus
M.J.G.P. Dings
A.L. Kranenburg
A.G.J.M. Strous
W.T. Basten
H.A.J. Tax
H.A.C. Vrients
H.H.P.M. van Hoorn
T.M. Hendricks
S.H.A. Raemakers
G.H.J. Rovers
E. Odenthal
J.J.M. Botden
F.M. Stöger
B.H.P. Abbing

De overledenen worden herdacht met een minuut stilte.
Nieuwe leden
De dagvoorzitter doet een oproep aan de aanwezigen om de VG-Océ onder de aandacht te
brengen van Océ medewerkers die met pensioen gaan of via een vertrekregeling Océ verlaten.
We hebben gehoord dat er in het afgelopen jaar oud-medewerkers zijn die niet van het bestaan
van de VG-Océ op de hoogte zijn. We hebben H.R. van Océ gevraagd de flyer bij te voegen bij de
informatie die vertrekkende medewerkers ontvangen. Dit is een reeds bestaande afspraak die we
hadden met Océ, maar niet iedere H.R. afdeling was hiervan op de hoogte.
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Tot nu toe betaalde Océ-Technologies de contributie voor het eerste jaar voor nieuwe leden. OcéTechnologies heeft ons laten weten dit in de toekomst niet meer te doen. De suggestie uit de zaal
dat de VG-Océ de contributie voor het eerste jaar voor haar rekening neemt, zal worden
besproken in het bestuur.
Ons pensioenfonds PME
In het kwartaalbericht van 18 april meldt PME dat een pensioenverlaging in 2020 nog dichterbij
komt, terwijl tegelijkertijd het pensioenvermogen naar recordhoogte is gegaan.
In het eerste kwartaal van 2019 werd een beleggingsrendement behaald van 7,8%. Daardoor
steeg het vermogen van het fonds van € 46,5 miljard naar een record van € 50,1 miljard. De
actuele dekkingsgraad steeg van 97,7% naar 99,0%. De beleidsdekkingsgraad is echter in het
eerste kwartaal gedaald van 101,3% naar 100,6%. Daarmee komt een daadwerkelijke verlaging
van de pensioenen steeds dichterbij. De beleidsdekkingsgraad moet eind 2019 minimaal 104,3%
zijn om verlaging af te wenden. PME blijft met kracht kabinet en sociale partners oproepen om
snel afspraken te maken over herziening van het pensioenstelsel.
Voorzitter uitvoerend bestuur Eric Uijen zegt dat hij het de deelnemers en gepensioneerden niet
kan uitleggen als PME in 2020 de pensioenen moeten verlagen, terwijl we aan de vooravond
staan van een nieuw pensioenakkoord. Dat zou het vertrouwen in ons pensioenstelsel enorm
beschadigen. PME doet er alles aan wat zij kunnen om haar deelnemers en gepensioneerden
hiertegen te beschermen. Kabinet en sociale partners zijn zich bewust van de ernst van de zaak en
weten wat ze te doen staan. In de komende weken zullen ze tot een akkoord moeten komen.
PME behaalt goede rendementen en hebben nu, met ruim € 50 miljard, meer vermogen dan ooit.
Dit is niet het moment om zo’n drastische maatregel te nemen met grote gevolgen voor de
deelnemers.
VOG-PME
Op dit moment is de organisatiestructuur van de VOG-PME onderwerp van discussie. Het bestuur
van de VG-Océ heeft VOG-PME laten weten dat de VG-Océ lid wil blijven als vereniging en er geen
voorstander van is dat alle VG-Océ leden individueel lid worden van VOG-PME. De VG-Océ hecht
zeer aan haar eigen identiteit.
KNVG
Zoals bij u bekend zijn wij lid van de KNVG, die probeert landelijk invloed uit te oefenen op de
politiek op het pensioendossier. De KNVG zit met andere seniorenorganisaties bijna iedere maand
aan tafel met Minister Koolmees. Dit betekent niet dat de seniorenorganisaties aan de
onderhandelingstafel zitten met de andere partijen. Dit is wel het doel van de
seniorenorganisaties, het gaat tenslotte over “ons” geld waarover gesproken wordt.
Omdat de KNVG en NVOG druk willen uitoefenen op de pensioenonderhandelaars zijn zij een
petitie gestart, “Niet korten, wel indexeren. Geen pensioenakkoord zonder gepensioneerden”.
Henk Mariën geeft een korte toelichting hoe de petitie te tekenen. Er zal nog een nieuwsflits
uitgaan over dit onderwerp. Verzoek aan allen om de petitie te ondertekenen, een goed pensioen
is voor iedereen belangrijk, oud en jong.
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Ook wordt er door de KNVG veel aandacht besteed aan Zorg, Wonen en Welzijn.
De KNVG en haar zusterorganisatie NVOG zijn op dit moment druk doende om de voorgenomen
fusie af te ronden. Het ziet ernaar dat uit eind van dit jaar de nieuwe vereniging operationeel is.
Aansluitend bedankt de dagvoorzitter namens het bestuur en de leden Océ voor haar gastvrijheid.
4. Verslag 2018 van de secretaris
Het verslag wordt goedgekeurd.
5. Financiële zaken
5a. Financieel overzicht
De penningmeester geeft een toelichting op de cijfers van 2018.
Met toevoeging van het resultaat van 2018 ad Euro 1.434 komt de totale reserve (Reserve
Bijstandsfond plus Algemene Reserve) op EUR 30.993.
De presentatie is bijgevoegd als bijlage.
5b. Verslag van de kascommissie en decharge bestuur
De kascommissie, bestaande uit Rob Breikers, Hans Eikelenberg en Frans Vogelzangs hebben op
14 maart 2019 de financiële stukken van de vereniging over het jaar 2018 gecontroleerd.
Steekproefsgewijs zijn zij de inkomsten en uitgaven nagegaan en hebben geconstateerd dat die op de
juiste wijze in de boeken zijn vastgelegd. De controle verliep gemakkelijk, omdat alle gegevens heel
ordelijk en overzichtelijk zijn vastgelegd. Dit geldt ook voor de totaaloverzichten.
Het overschot over 2018 bedraagt Euro 1.434. De totale reserves per 31 december 2018 bedragen
Euro 30.993.
De kascommissie kan de ledenvergadering zonder enig voorbehoud adviseren om de
penningmeester c.q. het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid in 2018 onder
dankzegging voor het vele bijzonder correct uitgevoerd werk.
De vergadering stemt hiermee in.
5c. Benoeming nieuwe kascommissie
De heer Rob Breikers treedt volgens de statuten af. Het Bestuur stelt voor de heer Henk Janssen te
benoemen en de vergadering gaat hiermee akkoord.
De penningmeester dankt Rob Breikers voor zijn werk als lid van de Kascommissie.
5.d Decharge bestuur
Het bestuur vraagt de vergadering akkoord te gaan met
− het financieel verslag van 2018 inclusief instemming met overboeking van het positief saldo 2018
van Euro 1.434 naar het Reserve Bijstandsfonds en
− het gevoerde beleid van het bestuur over 2018 en het bestuur decharge te verlenen.
De vergadering stemt hiermee in.
6. Verkiezing nieuwe bestuursleden
In april 2018 zijn een aantal bestuursleden afgetreden. Naar aanleiding van onze oproep voor nieuwe
bestuursleden hebben wij Martin Oomens bereid gevonden ons bestuur te komen versterken.
Het bestuur stelt voor Martin Oomens te benoemen. De vergadering gaat hiermee akkoord.
Vervolgens stelt Martin zich voor aan de vergadering.
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7. Harrie Keusters
Na de pauze houdt Harrie Keusters (oud Océ medewerker) een boeiend relaas over “Bakken met
data special: Bitcoin en Blockchain”. Het lijkt alsof hij van de hak op de tak springt, maar hij weet op
ludieke wijze alle onderwerpen met elkaar te verbinden.
Voor wie geïnteresseerd is https://harriekeusters.nl/over/do-it-yourself/bakken-met-data-specialbitcoin-en-blockchain/
8. 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 21 november 2019 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)
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