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JAARVERSLAG 2014.

1. Inleiding.
Voor u ligt het 3e jaarverslag van de Vereniging Gepensioneerden wehkamp.nl. In dit verslag wordt u
een terugblik gegund op de werkzaamheden die uw bestuur het afgelopen jaar heeft verricht. Het
verslagjaar 2014 kan gekenmerkt worden door intensief overleg wat het bestuur van de Vereniging
heeft moeten voeren met diverse instanties om een kwalitatief goed nieuw pensioencontract mede te
laten opstellen. Daarover straks meer. Maar eerst een aantal huishoudelijke zaken.

2. Ledenbestand.
Het ledenbestand per ultimo 2014 bestaat uit 197 personen. Dat is een kleine toename t.o.v. het vorige
verslagjaar. I.v.m. overlijden hebben wij helaas als lid afscheid moeten nemen van H.J. Harsevoort, F.
Suurmeijer – Dors, D. van Waardhuizen, H. Ursines en P. van Zuidam.
Aangezien de meeste leden voor automatische incasso hebben gekozen, is de inning daarvan vlotjes
verlopen. Ook de conversie naar IBAN nummers is vlekkeloos verlopen.

3. Vergaderingen.
Het bestuur heeft het afgelopen jaar 12 x vergaderd. Na een relatief rustig beging is de frequentie van
het vergaderen gedurende de laatste maanden aanzienlijk toegenomen. Een verklaring daarvoor is
niet moeilijk te geven: het op handen zijnde nieuwe pensioencontract. Wij hebben wederom in
Dedemsvaart en Zwolle kunnen vergaderen; voor de gastvrijheid zijn wij veel dank verschuldigd aan
Sandra Kinds (Zwolle) en Tineke Strijker (Dedemsvaart).
Met de pensioencommissie van de GOR is, tezamen met HRM, vergaderd over de eventuele indexatie
over het kalenderjaar 2013. Zoals u ongetwijfeld gemerkt zult hebben, heeft dat een positief resultaat
opgeleverd.
Ook hebben wij dit jaar weer vergaderingen van het NVOG bijgewoond. Deze vergaderingen
kenmerken zich door een verbreding van de kennis omtrent pensioenen. En zoals u ongetwijfeld zult
weten: het pensioenlandschap is stevig in beweging met o.a. nieuwe wetgeving. Doordat wij
aangesloten zijn bij de NVOG, bereikt ons informatie over allerlei wijzigingen bijzonder op tijd opdat
wij ons voordeel daar mee kunnen doen. Wij hebben besloten ook het verslagjaar 2015 lid te blijven
van de NVOG.

4. Ontwikkelingen pensioencontract.
Zoals bovenstaand al gememoreerd, veel tijd van de bestuursleden is in beslag genomen door het
bestuderen van het nieuwe pensioencontract wat Wehkamp heeft moeten afsluiten aangezien het
oude, afgesloten bij Nationale Nederland, afliep per 31-12-2014. Als bestuur hebben wij in onze
voorzitter, die gelukkig is hersteld van een vervelende operatie, een zeer deskundig persoon die zijn
opgedane ervaringen als oud ondernemingsraadslid met o.a. pensioenen tot zijn portefeuille, tot volle
ontplooiing kan brengen (overigens de penningmeester heeft ook eenzelfde ervaring als gewezen
ondernemingsraadslid). Naast het overleg wat heeft plaatsgevonden met HRM en haar externe
adviseur, is er ook overleg geweest met de pensioencommissie van de Ondernemingsraad. Aangezien
de pensioen problematiek bijzonder gecompliceerd is geworden, heeft het bestuur gemeend ook
advies in te moeten winnen bij een externe deskundige. Wij hebben dat als bijzonder prettige en zinvol
ervaren. Op 31 december 2014 had het bestuur nog geen advies kunnen formuleren. In het verslagjaar
2015 wordt derhalve onverkort inzet van ons verlangd m.b.t. deze problematiek.

5. Nieuwsbrief.
Wij hebben 2 x een Nieuwsbrief uitgegeven. Vooral de brief met een bijdrage van Klaas Ballast heeft
tot veel positieve reacties geleid. Aan de oproep of er nog meer oud Wehkampenaren zijn met een
eventuele bijdrage is in ieder geval door één van onze gepensioneerden gereageerd. Zijn bijdrage
zullen wij in 2015 publiceren.

6. Bestuur.
De samenstelling van het bestuur bestond het verslagjaar uit:
-

Gert Huijgen, voorzitter
Hans Haasjes, penningmeester
Jan Pieterman, secretaris
Herman Okken, lid en
Yvonne Hiddinga, lid.

Het komende verslagjaar zijn Hans Haasjes en Herman Okken aftredend. In 2016 is Gert Huijgen
aftredend.

