NIEUWSBRIEF
Vereniging
Gepensioneerden

De oprichting van onze vereniging
is een feit!
Zwolle, mei 2012
U heeft de allereerste Nieuwsbrief van de
“Vereniging Gepensioneerden wehkamp.nl “
in handen.
Het is de bedoeling de Nieuwsbrief minimaal
drie keer per jaar uit te brengen
Verderop in deze Nieuwsbrief treft u het
verslag aan van de zeer geslaagde
oprichtingsvergadering op 1 december jl.
Inmiddels zijn we de grens van 110 leden
gepasseerd.
Maar hoe meer leden des te beter!
Daarom worden alle gepensioneerden die
nog geen lid zijn, voor de jaarvergadering
opnieuw benaderd.
U mag natuurlijk zelf ook oud collega’s
enthousiast maken voor het lidmaatschap van
onze belangenvereniging, dit gebeurt nu ook
al!
Dank aan de leden aanwezig op de
oprichtingsvergadering voor de enthousiaste
reacties op het initiatief tot het oprichten van
de vereniging. Ook het weerzien van oudcollega’s gaf velen een goed gevoel. Ter
geruststelling: we dienen verplicht een
jaarvergadering te houden, een nieuwe kans
om elkaar te zien en te spreken.

wehkamp.nl

Wij hebben uiteindelijk gekozen voor
wehkamp.nl in de verenigingsnaam. Daarmee
sluiten we aan bij de handelsnaam waaronder
Wehkamp sinds een aantal jaren opereert.

Doel & middelen vereniging

We zijn een belangenvereniging en daarmee
is duidelijk dat wehkamp.nl en Nationale
Nederlanden ook hun belangen kunnen en
zullen hebben.
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In onze statuten is in artikel 3.1 kort en
duidelijk het doel van de vereniging
weergegeven.
En in artikel 3.2 zijn de middelen aangegeven
waarmee onze vereniging haar doel zal
trachten te bereiken.
Statuten: artikel 3 Doel/Middelen
1.Het doel van de vereniging is het behartigen
van de belangen van haar leden met
betrekking tot de aanspraken op pensioen.
2.De vereniging tracht haar doel te bereiken
door:
• gebruik te maken van het hoorrecht als
bedoeld in de Pensioenwet.
• het onderhouden van regelmatig contact
met wehkamp.nl en Nationale
Nederlanden.
• het zo nodig aansluiten bij een
overkoepelend orgaan.
• het houden van periodiek overleg en
vergaderingen.

Notaris en Kamer van Koophandel
Na de oprichtingsvergadering zijn geen
opmerkingen ontvangen over de statuten en
het huishoudelijk reglement. Daarmee zijn
deze documenten dan ook definitief
geworden.
Het bestuur is verder gegaan met de
voorbereidingen voor de formele vastlegging
van statuten bij de notaris en de inschrijving
van de vereniging bij de Kamer van
Koophandel.

Bankrekeningnummer

Binnenkort beschikken we over een
bankrekeningnummer; u kunt dan ook het
verzoek verwachten de contributie ( €10 )
voor het jaar 2012 over te maken.

Overleg met manager HR en Centrale
Ondernemingsraad

Begin juni gaat het bestuur met HR manager
>>>
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Sandra Kinds en de pensioencommissie van de
Centrale Ondernemingsraad (COR) de
indexatie-informatie van Nationale
Nederlanden bespreken. Ervan uitgaande dat
deze informatie dan beschikbaar zal zijn.
In de met wehkamp.nl gemaakte afspraken is
ook opgenomen dat het bestuur en de
manager HR minimaal één keer per jaar
overleg hebben over pensioenonderwerpen.
U kunt denken aan zaken als communicatie
door en met Nationale Nederlanden.

Kennis van pensioenen & lidmaatschap
NVOG

Het bestuur wil ook meer pensioenkennis
vergaren. Sandra Kinds is bereid gevonden
daarin te voorzien door het organiseren van
sessies.
Verder is het streven om, in elk geval binnen
een jaar, lid te worden van de Nederlandse
Vereniging van Organisaties van
Gepensioneerden.
De heer Boom van de NVOG heeft de, toen
nog werkgroep, een aantal maanden geleden
in een overtuigende presentatie het nut van
de NVOG, ook voor onze vereniging,
toegelicht.

Vragen van leden & Antwoorden:

Vraag: In hoeverre zit ons pensioengeld ( ING)
in Griekenland?
Antwoord: Is voor ons niet van belang, de
dekkingsgraad van 100% van ons pensioen is
gegarandeerd (zie ook punt 4 van de
oprichtingsvergadering, de toespraak van
Sandra Kinds).
Vraag: Bestaat de kans dat mijn
pensioenuitkering wordt verlaagd? Ik ontvang
jaarlijks namelijk twee brieven van Nationale
Nederlanden over toeslagverlening
(indexering): één “conform de WPF-regeling”
en één

Jaargang 1, Nr.1 Mei 2012

“conform de BPF-regeling”. Je leest of hoort
regelmatig berichten over de matige
dekkingsgraad van pensioenfondsen en
daarbij ook over het Bedrijfspensioen- fonds
voor de Detailhandel (BPF).
Antwoord: Ook hier geldt hetzelfde als bij het
antwoord op de vorige vraag: de
dekkingsgraad van 100% is gegarandeerd.
Vraag: Volgens de krant heeft wehkamp.nl
een dure winkel geopend in de PC Hooftstraat
in Amsterdam, waarom?
Antwoord: Was een stunt, men heeft 1 dag
een auto in deze straat geparkeerd met daarin
4 mobiele laptops.

Verslag oprichtingsvergadering 1
december 2011, Hoofdkantoor Zwolle
1. Opening
Sandra Kinds, manager HR, opent de
vergadering en is verheugd dat zoveel oud
Wehkampenaren gehoor hebben gegeven
aan de uitnodiging tot het oprichten van de
Vereniging Gepensioneerden wehkamp.nl
(VGw)
2. Toespraak alg. directeur(CEO) Paul Nijhof
Paul Nijhof leidt de aanwezigen aan de hand
van de Wehkamp zo specifieke presentaties
door het reilen en zeilen van Wehkamp de
laatste jaren. Het bedrijf heeft een enorme
groei doorgemaakt en behoort tot de top van
de Europese internet bedrijven. In Nederland
is het zelfs koploper voor wat betreft de
gerealiseerde omzet. Hij besluit zijn
presentatie met de vertoning van een op maat
gemaakte film over wehkamp.nl.
3. Toespraak initiatiefnemer Gert Huijgen
Gert Huijgen schetst in het kort de weg die
bewandeld is en die geleid heeft tot het
oprichten van een vereniging van Wehkamp
gepensioneerden.
>>>
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4. Toespraak manager HR Sandra Kinds
In de toespraak van Sandra Kinds wordt door
haar het accent gelegd op de prima resultaten
die in het overleg van Wehkamp met
Nationale Nederlanden zijn bereikt. Door het
nieuwe contract met Nationale Nederlanden
en een forse eenmalige storting van
Wehkamp/RFS is het uitgangspunt voor
indexatie verbeterd. De dekkingsgraad van
100% is gegarandeerd en als het
beleggingsrendement over enig jaar positief is,
kan er over dat betreffende jaar geïndexeerd
worden volgens de verschillende reglementen.

9. Rondvraag
Theo Kok: Blijkbaar zijn niet alle Wehkamp
gepensioneerden uitgenodigd voor deze
vergadering. Dat is juist, alleen diegene die
positief hebben gereageerd op de 1e brief zijn
uitgenodigd. Het bestuur zal het komende jaar
een actieve rol gaan spelen in het benaderen
van nog meer toekomstige leden.

5. Voorlopig bestuur
Aan de vergadering wordt vervolgens het
voorlopige bestuur voorgesteld: Hans Haasjes,
Gert Huijgen, Herman Okken, Rien van Osch
en Jan Pieterman. Henk Hemstede die wel de
voorbereiding heeft meegemaakt zal niet
toetreden tot het voorlopige bestuur. Dank
aan Henk voor zijn intensieve deelname aan
de werkgroep. Te zijner tijd zullen de
bestuursfuncties verdeeld worden. Door de
vergadering wordt instemmend op dit voorstel
gereageerd en is de oprichting van de
vereniging daarmee een feit.

Taakverdeling bestuur:

6. Statuten en Huishoudelijk Reglement
Aan de vergadering zijn de concept Statuten
en het Huishoudelijk Reglement uitgereikt.
Verzoek aan de vergadering eventueel
commentaar schriftelijk of per email aan Gert
Huijgen kenbaar te maken.

10. Slot.
Gert Huijgen bedankt de aanwezigen voor hun
belangstelling en nodigt hen uit tot het
nuttigen van een broodje en een drankje.

In de oprichtingsvergadering is afgesproken
dat de bestuurleden onderling de taken zullen
verdelen.
Verdeling:
Gert Huijgen
: voorzitter
Jan Pieterman
: secretaris
Hans Haasje
: penningmeester
Herman Okken
: lid
Rien van Osch
: lid

Suggesties, opmerkingen, ook over de
Nieuwsbrief? Graag!

7. Verenigingszaken
De concept begroting wordt door de
vergadering goedgekeurd wat impliceert dat
de contributiebijdrage voor het 1e jaar wordt
vastgesteld op € 10,- per jaar.
8. Verkiezing kascommissie
Uit de vergadering stellen de volgende
personen zich kandidaat voor de nieuw
samen te stellen kascommissie: Jan Hofhuis,
An Kosmeijer en Attie van Hoek.
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