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Jaarverslag van de Vereniging van Gepensioneerden Océ
1 januari t/m 31 december 2014
Algemene Ledenvergaderingen
Algemene ledenvergadering 21 mei 2014
In deze vergadering werd voor de laatste keer een presentatie gegeven over het Océ Pensioenfonds
in liquidatie. De officiële overgangsdatum naar PME was 1 januari 2014. Het bureau van het Océ
Pensioenfonds in liquidatie heeft de werkzaamheden voor PME verricht tot 1 augustus 2014.
Tijdens deze vergadering werden ook de uitkomsten besproken van de enquête die gehouden is
onder leden over de toekomst van de VG-Océ.
De uitslag van de enquête was:
 72% heeft gekozen voor de optie om de VG-Océ in stand te houden en aan te sluiten bij de VOGPME. De overgrote meerderheid dus!
 20% heeft gekozen voor opheffing van de VG-Océ en
 8% koos voor het voortbestaan van de vereniging, louter als gezelligheidsvereniging.
Door de ledenvergadering werd het besluit genomen dat de vereniging blijft bestaan en zich in
totaliteit aansluit bij de VOG-PME.
Vervolgens heeft de heer Henk Duijst, voorzitter van de VOG-PME, een presentatie over de
organisatie en werkzaamheden van de VOG-PME gegeven.
Algemene ledenvergadering 26 november 2014
Tijdens deze vergadering werd een presentatie gegeven door de heer Klaas Molenaar, voorzitter van
de Pensioen Commissie van de KNVG en NVOG en een deskundige op het gebied van pensioenen,
over het nieuwe pensioenstelsel.
Mevrouw Daphne de Laat van Notariskantoor De Laat en Gulikers lichtte de implicaties van de
wijzigingen in de AWBZ toe.
Van beide vergaderingen ontvingen de leden een uitgebreid verslag. Tevens werden de verslagen
met bijlagen op onze website geplaatst.
Commissie Kas Controle
Dhr. Henk van Gellecom is afgetreden. De kascommissie stelde voor de heer Harry Provaas te
benoemen en de vergadering is hiermee akkoord gegaan.
Bestuur VG-Océ
In 2014 vergaderde het bestuur 9x.
Er waren geen wijzigingen in het bestuur.
Contributie
Over 2014 is geen contributie geheven.
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Publicaties
In 2012 ontvingen de leden 3 nieuwsbrieven/flitsen.
De nieuwsbrieven van de KNVG werden op onze website geplaatst.
Lidmaatschap koepelorganisatie
KNVG
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.
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.
De KNVG stelt vast dat ouderen, met name gepensioneerden met een aanvullend pensioen, sinds het
uitbreken van de eerste 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.
De KNVG houdt haar lidverenigingen van haar acties op de hoogte door nieuwsbrieven (te vinden op
onze website).
De algemene ledenvergaderingen werden bezocht door een aantal bestuursleden.
Aantal leden
Per 31 december 2014 bedroeg het aantal leden 981 personen.
In 2014 hebben zich 8 leden aangemeld, 12 leden zijn overleden en 17 leden hebben het
lidmaatschap opgezegd om uiteenlopende redenen.

Marij Verlinden
Secretaris VG-Océ
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