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JAARVERSLAG 2016.

1. Inleiding.
Bij dezen bieden wij u het 5e jaarverslag van de Vereniging Gepensioneerden wehkamp.nl aan. In dit
jaarverslag bieden wij u een terugblik over het verenigingsjaar 2015, een jaar dat vooral gekenmerkt is
door wachten, wachten, wachten op de afwikkeling van ons pensioencontract bij Nationale
Nederlanden per 31-12-2014. Allereerst nemen wij een aantal huishoudelijke zaken met u door.

2. Ledenbestand.
Het ledenbestand per ultimo 2016 bestaat uit 212 personen. Dat is een geringe toename t.o.v. het
vorig verslagjaar (+ 6).
Wegens overlijden hebben wij helaas afscheid moeten nemen van J.W. Jonker, J. Louwman, Th. Hofte,
J. Breedveld – v.d. Sluis en F. van Meer.

3. Vergaderingen.
Het bestuur heeft het afgelopen jaar 7 maal een reguliere bestuursvergadering belegd. Daarnaast is er
2 maal een ander overleg geweest: 1 x met een delegatie van NN en 1 x met onze nieuwe directeur HR
Miranda Berkhof. Beide laatste overleggen hebben helemaal in het teken gestaan van het aflopende
contract, en kennismaken met onze nieuwe contactpersoon namens RFS.
Ook hebben wij dit jaar weer vergaderingen van het NVOG bijgewoond. Voorlopig hebben wij besloten
het verslagjaar 2017 nog lid te blijven van deze organisatie aangezien wij per ultimo 2016 nog geen
inzicht hebben kunnen krijgen welke toegevoegde waarde het lidmaatschap voor onze vereniging
heeft gezien het afgelopen contract met NN. Overigens, formeel gezien bestaat het contract met NN
nog steeds. Alleen de voorwaarden waaronder zijn nu opgenomen in de zogenaamde beëindiging
voorwaarden. Op grond van deze bepalingen zullen wij nog steeds de vinger aan de pols moeten
houden.

4. Afwikkeling pensioencontract.
Zoals in de inleiding al verwoord, het was wachten, wachten op NN op welke wijze en wanneer zij de
toegezegde afwikkeling van de indexatiepot zou gaan realiseren. Herhaaldelijk is de planning daarvan
bijgesteld maar uiteindelijk medio oktober hebben zij, die voor 1 januari 2015 met pensioen zijn
gegaan, een aanpassing gekregen op de maandelijkse uitkering en heeft vanaf 1 januari 2015 t/m
september 2016 een nabetaling plaatsgevonden van de uitgestelde indexatie per 1 januari 2015.

De aanpassing bedroeg 8,47%, een percentage die voor velen een aanzienlijke stijging van de
maandelijkse pensioenuitkering tot gevolg heeft gehad. Zij die in 2015 met pensioen zijn gegaan zullen
nog even moeten wachten op het hun toekomende bedrag. Wij houden dat in ieder geval in de gaten!
Wij hebben in het verslagjaar een aantal vragen aan NN (en RFS) voorgelegd waarop wij per 31.12.2016
nog geen antwoord hebben ontvangen. Vragen betreffen o.a. de wijze waarop het indexatie
percentage wordt vastgesteld, inzicht in de diverse saldi (egalisatie reserve en indexatie pot) en een
uitleg over die nieuwe kostenstructuur die NN vanaf 1 januari 2015 hanteert. Wij hopen die vragen
begin 2017 beantwoord te krijgen opdat tijdens het verslagjaar 2017 wij met een gerust gevoel deze
perikelen tot het verleden kunnen bestempelen.

5. Nieuwsbrief / Website.
Wij hebben 2 x een Nieuwsbrief uitgegeven. E.e.a. conform onze doelstelling. Daarnaast hebben wij
tussentijds onze leden d.m.v. een mail op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen m.b.t. de
afwikkeling van ons contract. Tevens hebben wij in het afgesloten jaar onze website in productie
gegeven (www.vgwehkamp.nl). Wij hopen deze site in 2017 actiever te benutten om informatie met
onze leden te kunnen delen. Zij die niet over internet beschikken, zullen wij schriftelijk blijven
informeren.

6. Toekomst.
Nu het contract met Nationale Nederlanden is beëindigd, ontstaat er voor het bestuur een nieuwe
situatie; enerzijds is er het afgesloten contract met Nationale Nederlanden en anderzijds het feit dat
RFS zich heeft aangesloten bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Detailhandel (BPFD). Wij zullen ons
in de toekomst op beide moeten richten. Helaas hebben wij het afgelopen jaar nog geen afspraak
kunnen maken met het BPFD.

7. Contact met RFS.
Was in ons vorige jaarverslag nog sprake van het feit dat onze nieuwe contact persoon van RFS naar
de naam Marieke Zuidema luisterde, in het afgelopen jaar heeft zij RFS verlaten en is opgevolgd door
Miranda Berkhof. Met haar hebben wij kennis kunnen maken. Aangezien het nog steeds mogelijk is
dat NN onze pensioenen kan indexeren, zullen wij kritisch blijven op de informatie die wij van hen
zullen moeten ontvangen.

8. Bestuur.
In het verslagjaar 2016 hebben wij afscheid genomen van Gert Huijgen als voorzitter van onze
vereniging. Voor al zijn werkzaamheden is hij tijdens de ledenvergadering voorgedragen tot
benoeming als erelid van de vereniging en bij unanieme stemming is dat door de vergadering
bekrachtigd. Wij willen bij deze Gert nogmaals bedanken voor het vele werk wat hij voor ons heeft
gedaan. Tijdens de vergadering is Flip Teunissen benoemd tot zijn opvolger. Het bestuur ziet er vanaf
de ledenvergadering in april 2016 derhalve als volgt uit:

-

Flip Teunissen, voorzitter
Hans Haasjes, penningmeester
Jan Pieterman, secretaris
Herman Okken, lid en

-

Yvonne Hiddinga, lid.

Zwolle, maart 2017.

