Van de voorzitter
2020 een verloren jaar of toch niet?
Veel van wat we zonder meer voor lief namen is door het Corona virus Covid 19
sinds februari op losse schroeven komen te staan. Bezoek van - en aan de
kinderen en overige familieleden en vrienden. De vakantie op uw favoriete
bestemming in het buitenland. Een gezellige verjaardag, een dagje uit of een
etentje, of gewoon de dagelijkse boodschappen doen; alles is anders. Na de
relatief rustige zomerperiode is de dreiging nu weer groot.
Als ik daaraan denk, bekruipt mij meer dan eens het gevoel dat 2020 in vele opzichten een verloren
jaar is.
Als gepensioneerden hebben wij niet zoveel tijd meer om dingen die wij in 2020 niet konden doen in te
halen. Dat knaagt aan ons welzijn; en zeker als wij besmet zijn geraakt of erger van dichtbij hebben
meegemaakt.
Voor ons verenigingsleven binnen de VG-Océ geldt in ieder geval dat 2020 als verloren moet worden
beschouwd. Helaas hebben wij als bestuur wederom moeten besluiten om de Algemene
Ledenvergadering (ALV) van november vanwege de te grote risico’s en de nu door de regering
genomen maatregelen niet door te laten gaan. Dat betreuren wij ten zeerste, aangezien de ALV’s voor
ons als vereniging de belangrijkste gebeurtenissen zijn waarbij wij elkaar normaal kunnen ontmoeten
en bijpraten onder het genot van een drankje na afloop.
Dat knaagt ook aan onze betrokkenheid bij en het gevoel van nut van onze vereniging. Het geeft ook
uw bestuur een gevoel van onmacht om er voor u iets van te maken.
Geeft 2020 alleen maar kommer en kwel, of zijn er ook lichtpunten?
Voor mij persoonlijk geldt dat ik door de gedwongen verandering in mijn normale levensstijl heel veel
tijd, energie en een groot deel van mijn vakantiegeld in mijn tuin heb geïnvesteerd. Ik heb genoten van
het buitenleven, de extra bloemenpracht en het bezoek van veel meer bijen en bijzondere vlinders dan
ooit; wat mij betreft een geweldig rendement.
Kleine (mid-)dagtochten langs de Maas en in de omgeving
om er toch even uit te zijn. Na ruim 40 jaar in Limburg
eindelijk de schoonheid van het Zwart Water, de
Ravenvennen en de Maasduinen ontdekt. Een korte(re)
vakantie in ons eigen mooie land. Vaker en langer
(beeld)bellen met de kinderen en vergaderen via Internet (wat
een zegen dat we die mogelijkheden nu hebben)!
U heeft vast soortgelijke ervaringen en meer en betere
voorbeelden. Verloren jaar of toch niet? Voor mij persoonlijk
uiteindelijk niet, ook al voelt dat niet altijd zo!
Uw bestuur heeft gelukkig ook in de Coronatijd gewoon kunnen doorwerken en vergaderen (bij Jo
Feron thuis op afstand, want bij Océ kon dat niet) en via de computer vergaderingen van de Koepel
Gepensioneerden bijgewoond. Besluiten zijn ook via E-mailoverleg genomen. Ideaal? Nee zeker niet,
maar we hebben geleerd dat het wel kan.

Bij gebrek aan een Algemene Ledenvergadering in april heeft het bestuur
aangenomen dat de ALV de herbenoeming van ons zeer gewaardeerde bestuurslid
en webmaster van de VG-Océ Henk Mariën, alsmede die van ondergetekende als
voorzitter voor een volgende ambtstermijn zal ondersteunen.
Wij hebben helaas verzuimd dit te vermelden in onze vorige nieuwsbrief; excuus
daarvoor, maar wij nemen aan dat u het hiermee volledig eens bent. Zonder
tegenbericht zullen wij dat ook zo notuleren.

Wij hebben hard gewerkt aan de opzet van ons beleidsplan 2020 (zie website), de structurele
verbetering van de website, waarop wij de nieuwsbrieven van de Koepel Gepensioneerden (die voor
ons in Den Haag de belangen behartigt) en andere pensioeninformatie aan u doorgeven.
We gaan daar onverminderd mee door, evenals met de deelname aan de herstructurering van de
VOG-PME, waarover wij u binnenkort zullen informeren. Wij denken ook nog steeds aan een extra
ledenactiviteit wanneer dit weer kan en mag.
Met heel veel genoegen kunnen wij u melden dat wij de u welbekende voormalige voorzitter van de
SOC Enwieke van Herwaarden bereid hebben gevonden om zitting te nemen in ons bestuur als 6e
bestuurslid. Faas Pijpers wil voor de komende 3 jaar zitting nemen in de Kascontrolecommissie ter
vervanging van de statutair afgetreden Hans Eikelenberg. Wij stellen u (de Algemene
Ledenvergadering) voor hen per 1 november bij (stilzwijgende) acclamatie te benoemen en gaan er
zonder tegenbericht vanuit dat u dit steunt.
Wij hebben afscheid genomen van Henk Jager als bestuurslid bij de VOG-PME en hem bedankt voor
zijn belangrijke bijdragen in de afgelopen jaren; u leest daarover in het vervolg van deze nieuwsbrief
meer.
Een prognose van onze financiële positie per eind dit jaar en het voorgestelde budget voor 2021
zullen wij in november met een toelichting aan u toesturen.
Kortom, wij blijven uw belangen behartigen ondanks het huidige gebrek aan persoonlijk onderling
contact!
Is 2020 nu echt te beschouwen als een verloren jaar? Of toch niet?
Voor wat betreft onze ledenvergaderingen en borrels, wel zeker!
Voor uw bestuur en de voortgang van belangrijke belangenbehartiging, zeer zeker niet!
De fusie van de KNVG en NVOG tot één organisatie Koepel Gepensioneerden is afgerond en de
nieuwe organisatie heeft fenomenaal veel werk verricht om de gepensioneerden een stem te geven in
het pensioenoverleg met minister Koolmees en de sociale partners en in de verdere uitwerking van
het pensioen-akkoord. Er wordt nu tenminste naar ons geluisterd!
De zorg voor onze pensioenbelangen blijft continu heel hard nodig; er is in 2020 veel gedaan en ook
nog veel te doen. Ook in 2021 en volgende jaren. Kijk daarom voor de laatste stand van zaken op het
pensioenfront vooral regelmatig naar onze website, van waaruit u o.a. ook kunt doorklikken naar die
van de Koepel Gepensioneerden en PME.
U blijft van ons horen!
Laat vooral ook iets van u horen als u suggesties heeft hoe wij de dingen anders of beter kunnen doen
door middel van een briefje of e-mail aan ons secretariaat.
Blijf vooral gezond (en op afstand)!
Met collegiale groet namens het bestuur van de VG-Océ,
Gerco Wilbrink
Voorzitter

