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Jaarverslag (inclusief financiële cijfers) van de VG-Océ 1 januari t/m 31 december 2019 
 
Algemene Ledenvergaderingen 
 
Algemene ledenvergadering 25 april 2019 
Tijdens deze vergadering kwamen de volgende huishoudelijke punten aan de orde:  

• jaarverslag secretaris en financiële verslaglegging over het jaar 2019 

• benoeming bestuurslid 
 
Martin Oomens werd bij acclamatie benoemd als bestuurslid. 
 
Harrie Keusters (oud-Océ ér) wist de vergadering op een persoonlijke, boeiende en 
humoristischer wijze te vermaken met fragmenten uit zijn show ‘Bakken met Data Special’: 
Bitcoin en Blockchain’. 
 
Tijdens deze vergadering werden onze overleden collega’s herdacht. 
 
Algemene ledenvergadering 21 november 2019  
Tijdens deze vergadering kwamen o.a. de stand van zaken financiën 2019 en begroting 2020 aan 
de orde.  

De Algemene Ledenvergadering heeft per acclamatie de benoemingen van Gerco Wilbrink als 
voorzitter en Jo Feron als penningmeester bekrachtigd. 

Joop Blom, oud voorzitter van de Commissie Zorg, Welzijn en Wonen van KNVG/NVOG gaf een 
kijkje in de organisatie van de zorg in Nederland en Eric Uijen van PME praatte de vergadering bij 
over de stand van zaken bij pensioenfonds PME. 
 
Van beide vergaderingen ontvingen de leden een uitgebreid verslag. Tevens werden de verslagen 
met bijlagen op onze website geplaatst. 
 
Commissie Kas Controle 
De heer Rob Breikers is volgens de statuten afgetreden. Het Bestuur heeft voorgesteld de heer Henk 
Janssen te benoemen en de vergadering is hiermee akkoord gegaan. 
De financiële stukken 2019 zijn gecontroleerd door de Kascommissie. 
 
Bestuur VG-Océ 
In 2019 vergaderde het bestuur 5x.  
In 2019 zijn de vacatures in het bestuur vervuld en het bestuur bestaat per 21 november 2019 uit: 
Gerco Wilbrink (voorzitter), Marij Verlinden (secretaris), Jo Feron (penningmeester), Martin Oomens 
(contactpersoon voor VOG-PME) Henk Mariën (webmaster en contactpersoon voor de 
regiobijeenkomsten van de KNVG) en John Gaal (vertegenwoordiger bij Algemene Vergaderingen van 
de KNVG). 
 
Website VG-Océ 
De website wordt up-to-date gehouden door onze webmaster Henk Mariën. 
 
Contributie 
Over 2019 werd een contributie geheven van Euro 7,50.  
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Publicaties 
In 2019 ontvingen de leden 7 nieuwsflitsen. 
De digitale nieuwsbrieven van de KNVG werden op onze website geplaatst. 
 

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. 
 
KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden) 
Sinds 1 januari 2013 is de VG-Océ lid van de KNVG. 
Als koepel van verenigingen van gepensioneerden wil de KNVG de belangen van gepensioneerden 
behartigen en hun rechten in stand houden. Ook Zorg, Welzijn en Wonen hebben de aandacht. 
De KNVG tracht dit doel te bereiken door actieve beïnvloeding van beleidsmakers in de politiek, het 
bedrijfsleven, bij toezichthouders en bij alle andere stakeholders. Daarnaast wordt dit doel bereikt 
door advisering van bij de KNVG aangesloten verenigingen. De KNVG wil nadrukkelijk een 
gelijkwaardige plaats aan de overlegtafels. Steeds vaker wordt samengewerkt met de andere 
ouderenorganisaties NVOG, ANBO, KBO-PCOB en NOOM.  
De KNVG stelt vast dat ouderen, met name gepensioneerden met een aanvullend pensioen, sinds het 
uitbreken van de kredietcrisis relatief het hardst geconfronteerd worden met een daling van hun 
besteedbare inkomen. Dit betreft o.a. het uitblijven van indexering, hogere kosten voor zorg en 
huisvesting en korten van de pensioenen.  
De KNVG rekent tot haar werkterrein niet alleen de zorg om het unieke Nederlandse pensioenstelsel, 
maar ook de aandacht voor de financiële gevolgen voor ouderen van de ontwikkeling van 
overheidsbeleid zoals in de gezondheidszorg. 
In 2018 zijn gesprekken gestart tussen KNVG en NVOG (zusterorganisatie) om te komen tot een fusie. 
Beide verenigingen streven dezelfde doelen na en één grote vereniging wordt eerder gehoord. 
De KNVG houdt haar lidverenigingen van haar acties op de hoogte door nieuwsbrieven. De 
nieuwsbrief van de KNVG is vervangen door een digitale nieuws brief die op onze website wordt 
geplaatst. De Algemene Ledenvergaderingen werden bezocht door een aantal bestuursleden. 
 
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. 
 
Aantal leden 
Per 31 december 2019 bedroeg het aantal leden 905 personen. 

• In 2019 hebben we 35 nieuwe leden mogen verwelkomen. 

• Volgens informatie van nabestaanden zijn in 2019 12 leden overleden.  

• 23 leden hebben het lidmaatschap opgezegd om uiteenlopende redenen. 
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Financiële verslaglegging 2019 
Onderstaand een overzicht van de baten en lasten over 2019 en de balans per 31 december 2019. 
 

Bedragen in Euro     

    

Staat van baten en lasten  
Actual 2019 Budget 2019  Actual 2018 

        

Totaal baten 6.637 6.790 6.919 

Totaal lasten 4.793 6.790 5.485 

Resultaat boekjaar  1.844 0 1.434 

        

Specificatie baten:       

Contributies 6.637 6.750 6.893 

Rente 0 40 26 

Totaal baten 6.637 6.790 6.919 

        

Specificatie lasten:       

Contributies KNVG en VOG PME  1.598 1.620 1.531 

Drukwerk en portokosten 356 1.380 1.540 

Reiskosten  1.176 1.200 1.209 

Bestuurskosten 1.371 1.200 924 

Bankkosten 274 300 264 

Ledenvergaderingen/-activiteiten 0 1.000 0 

Kosten website 17 50 17 

Overige kosten 1 40 0 

Totaal lasten 4.793 6.790 5.485 
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 Bedragen in Euro    

     

 Balans per 31 december Actual 2019 Budget 2019  Actual 2018 

         

 Debiteuren 37 50 15 

 Nog te ontvangen bedragen 0 0 120 

   37 50 135 

         

 Bankrekening 328 80 156 

 Spaarrekening 32.700 30.530 31.504 

   33.028 30.610 31.660 

         

 Totaal aktiva  33.065 30.660 31.795 

         

 Algemene reserve  12.837 10.000 10.000 

 Reserve bijstandsfonds 20.000 20.460 20.993 

   32.837 30.460 30.993 

         

 Vooruit ontvangen contributie 15 0 97 

 Nog te betalen kosten 213 200 705 

   228 200 802 

         

 Totaal passiva  33.065 30.660 31.795 

         

 
 
Corona 2020 
De Algemene Ledenvergadering van april 2020 heeft geen doorgang kunnen vinden vanwege de 
coronamaatregelen. Dit betekent dat het verslag van de secretaris en de financiële cijfers 2019 niet 
ter goedkeuring aan de ALV voorgelegd konden worden. 
 
 
 
Marij Verlinden       Jo Feron 
Secretaris VG-Océ      Penningmeester VG-Océ 


