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Algemene Ledenvergadering 3 december 2020 

 
Beste Leden van de VG-Océ, 
 
 
Zoals reeds aangekondigd in onze laatste nieuwsbrief en op onze website hebben wij helaas moeten 
besluiten de Algemene Ledenvergadering van 19 november af te gelasten. Om in deze abnormale 
tijden toch aan onze statutaire verplichtingen te voldoen ontvangt u bij dezen alle stukken die wij 
normaliter aan de ALV ter informatie en goedkeuring zouden voorleggen als wij fysiek zouden 
kunnen vergaderen.  
Wij doen dit omdat wij thans niet kunnen overzien wanneer fysiek vergaderen weer geoorloofd en 
zonder Coronabesmettingsrisico mogelijk zal zijn. 
 
Het zal u duidelijk zijn dat wij er van uit gaan dat wij onder deze omstandigheden als vereniging op 
deze schriftelijke manier toch rechtsgeldige door de ALV bekrachtigde besluiten kunnen nemen. U 
bent natuurlijk wel in de gelegenheid om vragen te stellen, opmerkingen te plaatsen of ergens tegen 
te stemmen, mits u dit per omgaande schriftelijk (post of e-mail) en met redenen omkleed aan ons 
secretariaat (info@vg-oce.nl) kenbaar maakt. Wij zullen u daarop antwoorden en uw visie notuleren 
voor alle leden; en als 50% van de leden van het minimaal vereiste quorum (aantal leden) te kennen 
geeft dat zij tegen enig voorstel stemmen dan zal dit zijn afgewezen. Wij rekenen evenwel op uw 
steun.  
 
Bestuursmededelingen 
 
Via onze recente nieuwsbrieven en -flitsen en ook via de door Henk Mariën vorige week met een 
nieuwe openingspagina “Nieuws” uitgebreide website (http://www.vg-oce.nl/ hebben wij u reeds 
deelgenoot gemaakt van de recente ontwikkelingen in de discussie van de uitwerking van het 
pensioenakkoord, de vele activiteiten van de Koepel Gepensioneerden, en de voorgenomen 
samensmelting van de VGM (Vereniging van Gepensioneerden in de Metalektro).  
 
Ook bij ons pensioenfonds PME komen er veranderingen. PME heeft aangekondigd de 
pensioenadministratie en -uitvoering te zullen gaan onderbrengen bij TKP pensioen in plaats van MN 
Services zoals tot nu toe; dit om de veranderingen in de administratieve systemen die noodzakelijk 
zijn voor de uitvoering van het pensioenakkoord beter te kunnen doorvoeren. 
De dekkingsgraad van PME (13 november: 96.2%) beweegt zich vooralsnog ruim boven de vereiste 
90% om niet te hoeven korten. Wij hopen dat dit op 31 december nog zo zal zijn en ons pensioen 
niet gekort gaat worden. 
 
Wij zijn blij dat onze Océ-gepensioneerde Hub Wetzels (namens de huidige VOG-PME) zitting heeft in 
het Verantwoordingsorgaan van ons pensioenfonds PME. Echter, als Bestuur van de VG-Océ zijn wij 
vooralsnog niet onder de indruk van het kritisch functioneren van dit gremium als geheel richting het 
bestuur van PME, met name vanwege de geringe feedback over de besproken punten, de 
stellingnames en de bereikte resultaten. Wij proberen hierin, mede door de nieuwe opzet van de  
VG-PME, verandering aan te brengen. Wel krijgen wij gelukkig wekelijks inzicht in de ontwikkeling 
van de dekkingsgraad van PME. 
 
Kijk vooral van tijd tot tijd op onze website om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws op 
www.vg-oce.nl. 
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In Memoriam  
 
Zoals gebruikelijk willen wij de ons in 2019 ontvallen leden met eerbied en compassie gedenken; 
deze keer moeten wij dat helaas doen door een trieste lijst mee te sturen.  
Wij gedenken hen in stilte. 
 
 
Toelichting bij de Agenda 
 
Punt. 3. Begroting en Contributie 2021 en verwachting resultaat 2020 
 
Zie toelichting van de Penningmeester Jo Feron 
 
Punt 4. en 5. Voorstel tot uitbreiding van het bestuur en de voorgestelde benoeming van Enwieke 
van Herwaarden 
 
a. Door het opheffen van de SOC en ten gevolge van het wegvallen van de door Canon PP 

gesubsidieerde sociale activiteiten wil het Bestuur van de VG-Océ bekijken of en hoe wij deze 
ontstane leemte kunnen opvullen. (Zie ons beleidsplan van januari 2020: https://www.vg-
oce.nl/index.php/beleidsplan 

b. Door de beoogde samensmelting van de VOG-PME en de VGM zullen 1 of meer leden van het 
VG-Océ bestuur als vertegenwoordigers van onze leden zitting moeten nemen in de ledenraad 
van de VG-PME.  
 

De extra belasting voor het bestuur die dit met zich brengt willen wij opvangen door de uitbreiding 
met 1 nieuw bestuurslid.  
 
Wij zijn van mening dat wij in de persoon van Enwieke van Herwaarden de meest geschikte 
kandidaat voor deze taken hebben gevonden. U kent Enwieke allemaal als de oud-voorzitter van de 
SOC. 
 
Graag hiervoor uw steun. Mochten wij geen reacties binnenkrijgen, dan nemen wij aan dat u het 
eens bent met onze voordracht. Reacties graag naar het secretariaat van de VG-Océ op het 
welbekende emailadres. 
 
Punt 6. Benoeming Faas Pijpers als lid van de Kascontrole commissie. Benoeming Faas Pijpers in de 
kascontrole commissie Benoeming Faas Pijpers in de kascontrole commissie 
Na controle van de jaarrekening 2019 is Hans Eikelenberg statutair afgetreden als lid van de 
kascommissie. Faas Pijpers heeft zich bereid verklaard in zijn plaats het lidmaatschap van de 
kascontrole commissie voor de komende 3 jaar op zich te nemen. 
 
Graag ook voor deze benoeming uw steun. Hiervoor geldt hetzelfde als hierboven.  
 
Punt 7. Rondvraag 
 
Uw vragen en suggesties over het reilen en zeilen van de vereniging zijn, zoals u weet, altijd welkom! 
Nu alleen graag schriftelijk via onze secretaris Marij Verlinden, info@vg-oce.nl. 
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Slotwoord 
 
Wij vertrouwen erop u met deze schriftelijke Algemene Ledenvergadering in voldoende mate te 
hebben geïnformeerd. Het Bestuur dankt u oprecht heel hartelijk voor uw steun en betrokkenheid bij 
de VG-Océ, ook in deze bizarre tijden.  
 
Wij proberen ons steeds beter te organiseren om uw belangen via de Koepel Gepensioneerden en de 
(toekomstige) VG-PME zo optimaal mogelijk te behartigen en u continu met nieuwsflitsen, 
nieuwsbrieven en via onze website op de hoogte te houden.  
De website hebben wij dit jaar al toegankelijker gemaakt en tevens recent uitgebreid met een 
nieuwspagina.  
Wij overleggen thans om onze website in 2021 een mooie “facelift” te geven om deze nog 
inzichtelijker te maken en om uw bezoeken daaraan verder te stimuleren. 
 
Juist nu is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen. Er staat veel te gebeuren. 
Blijf ons volgen! 
 
Rest mij u veel sterkte te wensen bij het “uitzitten” van deze Coronabeperkingen en veel creativiteit 
bij de alternatieve aanwending van uw tijd, energie en passie. 
 
Blijf vooral voorzichtig en gezond! 
 
Namens het bestuur van de VG-Océ 
 
 
 
Gerco Wilbrink, 
Voorzitter 
 


