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Al eerder hebben we bericht over de ontwikkelingen
rond de gewenste verandering van VOG-PME. Helaas is
dit een langlopend dossier geworden en maakt de
corona problematiek het overleg er niet makkelijker op.
Toch menen we inmiddels zover te zijn dat de drie
verenigingen zich individueel kunnen vinden in de
voorgestelde structuur om te komen tot een nieuwe vereniging, waarin alle leden van de
verenigingen kunnen worden vertegenwoordigd naar PME en waarbij het ook mogelijk is voor PME
gepensioneerden zich gemakkelijker hierbij aan te sluiten.
Immers er zijn nog veel niet georganiseerde mensen
afkomstig uit de metaalsector die graag lid willen worden. Er
zijn momenteel in relatie met PME geen andere bedrijfsgerelateerde pensioenverenigingen meer behoudens VGSiemens (ca. 800 leden) en VG-Océ. De voormalige vereniging van Stork was al opgegaan in de
Vereniging Gepensioneerden Metaal (VGM). Wat we beogen is de oprichting van een nieuwe
vereniging VGPME die de belangen van alle leden zal behartigen richting PME en waarbij het mogelijk
is dat individuele gepensioneerden zich hierbij kunnen aansluiten. De huidige VGM en VOG-PME
zullen daarmee gaan verdwijnen. Dit betekent voor jullie leden van VG-Océ niets, immers we blijven
een volledig zelfstandige vereniging en het ledenbestand blijft bij VG-Océ. Ook blijven wij zelfstandig
lid van de Koepel Gepensioneerden voor de belangen richting overheid en algemene zaken.
Op bestuurlijk niveau gaat er wel wat veranderen omdat zowel de VG-Siemens als de VG-Océ deel
gaan nemen in het bestuur van de VGPME. We denken dat we hiermee meer duidelijkheid krijgen in
de relatie met PME en dat we een betere samenwerking onderling tot stand kunnen brengen. Als
grote vereniging zien we mogelijkheden voor verbetering op het gebied van uitwisseling van kennis ,
informatie en samenwerking . Denk b.v. aan frequentere gezamenlijke nieuwsberichten etc. Op dit
moment is de doelstelling om per 2021 in de nieuwe vorm van start te gaan; echter de problematiek
van corona kan ons nog parten spelen in de organisatie van de nog noodzakelijke vergaderingen.

Tot slot. Het is nadrukkelijk niet aan de orde dat onze vereniging VG-Océ gaat veranderen. Daar waar
het in de nieuwe vereniging gaat om meer technische pensioen informatie willen wij met nadruk het
sociale karakter van onze eigen vereniging behouden en hopen dat we medio volgend jaar na de
corona crisis weer gezellige evenementen kunnen organiseren.

