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Jaarverslag van de Vereniging van Gepensioneerden Océ 1 januari t/m 31 december 2018 
 
Algemene Ledenvergaderingen 
Algemene ledenvergadering 26 april 2018 
Behalve een aantal huishoudelijke punten gaf de heer Tjebbe Smit, Senior Vice President PPP M1 
Manufacturing Machines, een toelichting op de Town Hall meeting 2018. In zijn presentatie gaf hij 
een indruk van het reilen en zeilen bij Océ in Venlo en de uitdagingen waarvoor Océ zich in de 
komende periode geplaatst ziet. Ook gaf hij een toelichting bij nieuwe projecten, b.v. het printen van 
verpakkingsmateriaal. 
Emile Hauser, oud Océ medewerker, gaf informatie over het VVV OldStars programma, waarvan Océ 
hoofdsponsor is.  
Tevens werd er aandacht besteed aan de nieuwe privacy wet (AVG) die 1 mei 2018 van kracht werd. 
 
Tijdens deze vergadering werden onze overleden collega’s herdacht. 
 
Algemene ledenvergadering 22 november 2018  
Tijdens deze vergadering kwamen o.a. de stand van zaken financiën 2018 en begroting 2019 aan de 
orde. Verder gaf Sjoerd Witjes van PME een update over ons pensioenfonds PME. Rian van Asten van 
AON/IAK praatte iedereen bij over de zorgverzekeringen voor 2019. 
 
Van beide vergaderingen ontvingen de leden een uitgebreid verslag. Tevens werden de verslagen 
met bijlagen op onze website geplaatst. 
 
Commissie Kas Controle 
De heer Frans Vogelzangs is volgens de statuten afgetreden. Het Bestuur heeft voorgesteld de heer 
André Franssen te benoemen en de vergadering is hiermee akkoord gegaan. 
De kascommissie bestaat uit de heren Rob Breikers, André Franssen en Hans Eikelenberg. 
 
Bestuur VG-Océ 
In 2017 vergaderde het bestuur 5x. Ten gevolge van de overgang naar PME is de vergaderfrequentie 
aangepast.  
Volgens het rooster van aftreden waren in 2018 de bestuursleden Bert Kiffen, John Gaal, Faas Pijpers 
en Marij Verlinden aftredend. Bert Kiffen en Faas Pijpers stelden zich niet meer herkiesbaar.  
Het bestuur heeft voorgesteld John Gaal en Marij Verlinden te herbenoemen. De Algemene 
Ledenvergadering is hiermee akkoord gegaan en het bestuur bestaat per 26 april 2018 uit: Bert Kiffen 
(ad interim voorzitter), Marij Verlinden (secretaris), Gerco Wilbrink (penningmeester), Henk Mariën 
en John Gaal. 
 
Website VG-Océ 
De website wordt up-to-date gehouden door onze webmaster Henk Mariën. 
 
Contributie 
Over 2018 werd een contributie geheven van Euro 7,50.  
 
Publicaties 
In 2018 ontvingen de leden 1 nieuwsbrief en 4 nieuwsflitsen. 
De digitale nieuwsbrieven van de KNVG werden op onze website geplaatst. 
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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. 
 
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, Wonen en Mobiliteit 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. 
 
Aantal leden 
Per 31 december 2018 bedroeg het aantal leden 905 personen. 

• In 2018 hebben we 17 nieuwe leden mogen verwelkomen. 

• Volgens informatie van nabestaanden en PME zijn in 2018 35 leden overleden.  

• 34 leden hebben het lidmaatschap opgezegd om uiteenlopende redenen. 
 
 

 
 
Marij Verlinden 
Secretaris VG-Océ 


