JAARVERSLAG 2013
1. Inleiding
Voor u ligt het 2e jaarverslag van de Vereniging Gepensioneerden wehkamp.nl. Nadat het 1e jaar
voornamelijk in het teken heeft gestaan van oprichtingsperikelen, kunnen wij u melden dat wij ons
dit 2e jaar veel meer hebben kunnen bezighouden met pensioen aangelegenheden. Onderstaand
daarvan een overzicht.
2. Ledenbestand
Ultimo 2013 bestaat de vereniging uit 194 leden. Dat is een toename van 88 leden t.o.v. ultimo 2012!
Deze groei is voornamelijk gerealiseerd door een actieve benadering van zogenaamde ”slapers”, oud
Wehkamp medewerkers die nu ook in aanmerking komen voor een pensioenuitkering van Wehkamp.
Nationale Nederlanden en HR Wehkamp zijn ons hierbij tot grote steun geweest. Onze dank
daarvoor.
Voor de ledenadministratie hebben wij een geautomatiseerd pakket aangeschaft, PCleden. Een
pakket dat ook een boekhoudmodule in zich heeft waardoor wij de incasso werkzaamheden
nagenoeg geheel geautomatiseerd hebben kunnen uitvoeren. Slechts een relatief klein gedeelte
heeft (helaas) niet voor automatische incasso gekozen. Groot voordeel van dit pakket is ook dat wij
met de ondersteuning van CapGemini (de ”leverancier”), alle rekeningnummers automatisch hebben
kunnen converteren naar IBAN rekeningnummers.
3. Vergaderingen
Het bestuur heeft in het afgelopen jaar totaal 8 x vergaderd. Deze vergaderingen hebben zowel in
Zwolle (hoofdkantoor) als in Dedemsvaart plaatsgevonden. Het bestuur is Wehkamp zeer erkentelijk
voor het bieden van deze mogelijkheid. Ook heeft een delegatie van het bestuur vergaderd met de
pensioencommissie van de COR. In dat overleg is, net als vorig jaar, als belangrijkste onderdeel aan
de orde geweest de voorbereiding van het indexatiebesluit.
Daarnaast heeft een delegatie van het bestuur in totaal 4 x een vergadering van de NVOG bezocht.
Voornaamste reden van deze bezoeken is vast te stellen of wij ons als vereniging definitief moeten
aansluiten bij deze landelijk opererende organisatie van overkoepelende pensioenverenigingen. Wij
hebben ons in eerste instantie aangemeld als kandidaat lid (dit heeft geen financiële consequenties).
De eerste indrukken van die bezoeken kunnen wij als zeer positief bestempelen. In 2014 zullen wij
een definitief besluit moeten nemen of wij over zullen gaan tot een definitief lidmaatschap.
De ledenvergadering die in mei is gehouden in ons logistiek centrum Dedemsvaart, kende een wat
tegenvallende belangstelling. Als reden bleek o.a. dat onze secretaris veel afzeggingen kreeg die
verband hielden met vakanties van onze leden. Reden voor ons als bestuur een andere datum
(maand) voor te stellen.
Tot slot, regelmatig schuift ook een vertegenwoordiging van HR aan bij onze bestuursvergaderingen.
Als onderwerp is o.a. ook aan de orde geweest de informatieverstrekking van Nationale Nederlanden
naar onze leden. Informatie die wat ons betreft niet altijd even duidelijk / actueel is. Wij prijzen ons
gelukkig dat HR bij Nationale Nederlanden een ingang heeft kunnen vinden waar onze vragen /
aanbevelingen met de nodige zorg worden behandeld. En dat heeft o.i. al geleid tot een duidelijker
brief m.b.t. de indexatie over het afgelopen jaar. Wij streven er in ieder geval naar die contacten met
Nationale Nederlanden te intensiveren.
4. Nieuwsbrief
Het afgelopen jaar is 2 x een Nieuwsbrief uitgebracht. Daar waar mogelijk hebben wij ook een foto
collage toegevoegd. Op ons verzoek of er mogelijk oud Wehkampers zijn met een DTP verleden om
ons hulp te bieden bij het samenstellen van deze nieuwsbrief, hebben wij helaas geen reacties
mogen ontvangen. M.a.w. we zijn nog steeds op zoek.

5. Ondersteuning
Het afgelopen jaar hebben wij een aantal oud Wehkampers hulp aangeboden om bij hen gerezen
problemen m.b.t. hun pensioen aangelegenheden, een tot voor hen bevredigende oplossing te
komen. Uitgangspunt voor het bestuur daarbij is wel geweest dat het niet de bedoeling is dat zij als
vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden gaat optreden. De hulp heeft zich ”beperkt” tot
een bemiddelende rol en dat zal ook het standpunt zijn van het bestuur voor mogelijke toekomstige
gevallen.
6. Bestuur
Het bestuur kende afgelopen jaar de volgende samenstelling:
- Gert Huijgen voorzitter
- Jan Pieterman secretaris
- Hans Haasjes penningmeester
- Herman Okken lid
- Rien van Osch lid.
Volgens het rooster van aftreden zijn Rien van Osch en Jan Pieterman voor het komende verslagjaar
aftredend.

