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Jaarverslag van de Vereniging van Gepensioneerden Océ
1 januari t/m 31 december 2016
Algemene Ledenvergaderingen
Algemene ledenvergadering 12 mei 2016
Tijdens deze vergadering werd een aantal huishoudelijke zaken besproken, o.a. de financiën over
2015. De heer Marcel Andringa, uitvoerend bestuurder van PME, gaf een toelichting op het
Pensioenfonds PME.
Algemene ledenvergadering 1 december 2016
Tijdens deze vergadering kwamen o.a. stand van zaken financiën 2016 en begroting 2017 aan de
orde.
De volgende presentaties werden gegeven:
1. De heer Peter van Donk, Risk & Insurance Manager Océ-Technologies B.V., houdt een
presentatie over het zorgcontract voor 2017.
2. De heer Erik van Eldik, Senior Vice President OIP Production System Group Venlo & Senior
Vice President PPP Sheetfed Presses van Océ-Technologies B.V. geeft een interessante
presentatie over de i300.
3. Daarna volgt een korte presentatie van de heer Jaap Snip van IM-Aces, een uitzendbureau
voor jong gepensioneerden bij MKB.
4. Als laatste geeft de heer Rob de Brouwer, een van de oprichters van de KNVG en auteur van
het boekje “19 mythes en onwaarheden over ons pensioen” een presentatie.
Van beide vergaderingen ontvingen de leden een uitgebreid verslag. Tevens werden de verslagen
met bijlagen op onze website geplaatst.
Commissie Kas Controle
Volgens de statuten is de heer Huub Geurts afgetreden als lid van de Kas Commissie. De vergadering
is akkoord gegaan met de benoeming van de heer Rob Breikers. De Kas Commissie bestaat uit de
heren Harry Provaas, Frans Vogelzangs en Rob Breikers.
Bestuur VG-Océ
In 2016 vergaderde het bestuur 6x. Ten gevolge van de overgang naar PME is de vergaderfrequentie
aangepast. Er waren geen bestuurswisselingen.
Het bestuur bestaat uit: Bert Kiffen (voorzitter), Marij Verlinden (secretaris), Hub Wetzels
(penningmeester), Frank Voet, Faas Pijpers en John Gaal.
Website VG-Océ
In 2016 werd Karel van de Elst opgevolgd door Henk Mariën als webmaster.
Contributie
Over 2016 werd een contributie geheven van Euro 7,50.
Publicaties
In 2016 ontvingen de leden 1 nieuwsbrief.
De digitale nieuwsbrieven van de KNVG werden op onze website geplaatst.

26 april 2017, pagina 1

Vereniging van Gepensioneerden Océ – Secretariaat: Hogeschoorweg 21, 5911 EJ Venlo – 077-354 1050

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.
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.
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.
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 2016 bedroeg het aantal leden 981 personen.
 In 2016 hebben we 21 nieuwe leden mogen verwelkomen.
 Van de nabestaanden van 9 leden hebben we bericht van overlijden ontvangen. 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.
Naar aanleiding van de gegevens die wij ontvangen hebben van PME is het
administratiesysteem gecorrigeerd voor 21 leden die in 2016 of al eerder zijn overleden.
 31 leden hebben het lidmaatschap opgezegd om uiteenlopende redenen.

Marij Verlinden
Secretaris VG-Océ
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