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Jaarverslag van de Vereniging van Gepensioneerden Océ
1 januari t/m 31 december 2015
Algemene Ledenvergaderingen
Algemene ledenvergadering 29 april 2015
Tijdens deze vergadering werd besproken:
- De financiën over 2014
- De statutenwijziging naar aanleiding van de overgang van het Océ Pensioenfonds naar PME.
- Verkiezing bestuursleden. Volgens het rooster van aftreden waren de volgende bestuursleden
aftredend: Hans ten Berge, Henk Jager, Sake Roodbergen, Faas Pijpers en Marij Verlinden.
De drie eerstgenoemde heren hebben zich niet meer herkiesbaar gesteld.
Het bestuur heeft als nieuwe leden de heren Bert Kiffen en John Gaal voorgedragen en
voorgesteld Faas Pijpers en Marij Verlinden te herbenoemen. De vergadering is hiermee
akkoord gegaan.
De heer Teerink, sociaal geriater, heeft tijdens deze bijeenkomst een presentatie gegeven over
“ouder worden gaat niet vanzelf”. De heer Teerink is een sociaal gerontoloog: geen dokter, maar
iemand die zich bezig houdt met de wetenschap van het verouderen.
Het doel van deze presentatie was om mensen duidelijk te maken dat ouder worden niet vanzelf
gaat en dat men hieraan iets kan doen.
Tijdens zijn presentatie is de heer Teerink ingegaan op de gevolgen van de steeds groter wordende
groep ouderen. Wat betekent dit voor de samenleving, en dan valt te denken aan de zorg,
huisvesting, etc.
Algemene ledenvergadering 25 november 2015
Tijdens deze vergadering kwamen aan de orde:
- Stand van zaken financiën 2015 en begroting 2016
- Aanpassing huishoudelijk reglement
De volgende presentaties werden gegeven:
- Toelichting op de Ziektekostenverzekering 2016
Presentatie door Tjebbe Smit, Senior Vice President PPP M1, Manufacturing Machines
“Speed up the Liters”
De omvorming van M&L Machines tot een kapitaalgoederenfabriek
-

Presentatie door mevrouw Simons, uitvoerend bestuurder Pensioenbeheer en Communicatie
PME. “Hoe staat PME ervoor en hoe het zit met uw PME-pensioen?”.

Van beide vergaderingen ontvingen de leden een uitgebreid verslag. Tevens werden de verslagen
met bijlagen op onze website geplaatst.
Commissie Kas Controle
Dhr. Hans Cuppen is aftredend lid en niet meer herkiesbaar. De kascommissie stelde voor de heer
Frans Vogelzangs te benoemen en de vergadering is hiermee akkoord gegaan. De kascommissie
bestaat uit de heren Huub Geurts, Harry Provaas en Frans Vogelzangs.
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Bestuur VG-Océ
In 2015 vergaderde het bestuur 5x. Ten gevolge van de overgang naar PME is de vergaderfrequentie
aangepast.
Per 29 april 2015 traden af Hans ten Berge, Henk Jager en Sake Roodbergen. Faas Pijpers en Marij
Verlinden werden herkozen. Bert Kiffen en John Gaal werden benoemd.
Per deze datum bestaat het bestuur uit: Bert Kiffen (voorzitter), Marij Verlinden (secretaris), Hub
Wetzels (penningmeester), Frank Voet, Faas Pijpers en John Gaal.
De Algemene Ledenvergadering is op 25 november akkoord gegaan met 6 bestuursleden in plaats
van 7.
Contributie
Over 2015 is geen contributie geheven.
Publicaties
In 2015 ontvingen de leden 1 nieuwsbrief en 1 nieuwsflits.
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 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 De
nieuwsbrief van de KNVG is vervangen door de digitale nieuws brief Loon voor Later (te vinden op
www.loonvoorlater.nl)
De algemene ledenvergaderingen werden bezocht door een aantal bestuursleden.
Aantal leden
Per 31 december 2015 bedroeg het aantal leden 1.021 personen.
 In 2015 hebben we 73 nieuwe leden mogen verwelkomen.
 Volgens onze gegevens zijn 26 leden overleden. Voor de goede orde moet wel vermeld worden
dat de VG-Océ niet altijd geïnformeerd wordt over het overlijden van een lid van de vereniging
en dat het bestuur niet kan instaan voor de juistheid van dit aantal.
 6 leden hebben het lidmaatschap opgezegd om uiteenlopende redenen.

Marij Verlinden
Secretaris VG-Océ
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