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We gaan door!
Alhoewel het al maart is wil het bestuur al haar
leden nog een voorspoedig en gezond 2013
wensen. In deze nieuwsbrief komen wij nog even
terug op de in december gehouden
ledenvergadering en vouwen wij onze plannen uit
voor het verdere jaar 2013

Jaarvergadering 2013 op 16 mei!

Conform onze statuten moet het bestuur binnen 6
maanden na afloop van het verenigingsjaar, een
algemene ledenvergadering uitschrijven
Wij zijn voornemens deze vergadering uit te
schrijven voor donderdag 16 mei in het Logistiek
service centrum Dedemsvaart. Met Dedemsvaart
zullen wij nog in overleg gaan of een gevarieerd
programma opgesteld kan worden. Maar daar
hoort u binnenkort meer over.

De ledenvergadering van 6 december 2012

Wanneer iedereen de presentielijst heeft
getekend, hebben 76 leden de ledenvergadering
op 6 december j.l. bijgewoond. Onderstaand
geven wij de belangrijkste zaken weer zoals die op
de vergadering de revue zijn gepasseerd.
Jaarverslag 2012.
Geen opmerkingen.
Wijziging huishoudelijk reglement.
Aangenomen wordt het voorstel van het bestuur
om kandidaat bestuursleden tot 15 dagen voor de
ledenvergadering te kunnen voordragen
Voorlopig financieel jaarverslag.
Aangezien het verenigingsjaar loopt van 1 januari
t/m 31 december, heeft Hans Haasjes als
penningmeester een voorlopig financieel
jaarverslag aan de vergadering voorgelegd. Hierop
zijn geen opmerkingen gekomen .
Overigens moesten op 6 december nog 21 leden
hun bijdrage over het jaar 2012 voldoen.

Begroting 2013.
Over de begroting van 2013 zijn geen
opmerkingen geplaatst, zodat deze taakstellend is
voor het bestuur voor het komende jaar.
Stand van zaken Wehkamp pensioen
Sandra Kinds gaf als manager HR, a.d.h.v. een
aantal sheets aan hoe de Wehkamp pensioenen
in relatie tot andere pensioenen in de
Nederlandse markt er voor staan. Elementen die
zij naar voren bracht waren o.a. de volgende:
- de algemene pensioensituatie in Nederland in
2012.
- de pensioensituatie bij wehkamp.nl in 2012.
Zetten wij de wehkamp.nl pensioen situatie af
tegen de landelijk geldende situatie, dan kunnen
wij rustig stellen dat wehkamp.nl de
pensioenregeling uitstekend voor elkaar heeft.
Een ander onderdeel dat Sandra naar voren
bracht was de indexatiebepaling per pensioen
regeling: En dat is een onderdeel van het
pensioen die voor ieder individu anders kan zijn
en daardoor ook niet in een vergadering als deze
persoonlijk is uit te leggen. Ze adviseert, indien er
vragen zijn over de persoonlijke situatie, deze
voor te leggen aan Nationale Nederlanden.
(Klantcontactcenter telefoonnr. 088-6636000)
Onderstaande antwoorden werden gegeven op
vragen vooraf en n.a.v. de presentatie:
- Over ontwikkelingen m.b.t. de AOW en de
financiële “gaten”die daardoor kunnen ontstaan
kan geen zinnig woord gezegd worden. Alle
Nederlanders zijn in feite afhankelijk van wat de
politiek besluit.
-Een mogelijk verlagen het pensioen door het
Bedrijfspensioenfonds Detailhandel (BPF)
heeft geen negatieve gevolgen voor Wehkamp
gepensioneerden.
-Oud-collega’s die voor 1993 met pensioen zijn
gegaan kennen (helaas) geen indexatie. >>>
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- Slapers ontvangen 1 x 5 jaar informatie over de
door hen opgebouwde pensioenrechten. (Slapers
zijn gewezen deelnemers aan een
pensioenregeling, die na beëindiging van hun
deelnemerschap premievrije aanspraken hebben
behouden op pensioen. Slapers hoeven dus geen
premie meer te betalen.)
Het Wehkamp archief.
De heren Ballast en Haasjes gaven een
interessante uitleg over het opbouwen van een
Wehkamp archief bij het Historisch Centrum
Overijssel. Waar Klaas Ballast met name het
organisatorische gedeelte toelichtte gaf Dick
Haasjes een kijkje in de feiten en cijfers die zij
zoal zijn tegengekomen.

Reacties n.a.v. de ledenvergadering.

Niet alle leden hebben de afgelopen
ledenvergadering kunnen bijwonen. Waar de één
problemen had met zijn agenda (wat hebben wij
het toch druk als gepensioneerden) moest de
ander afzeggen wegens ziekte.
Omdat deze vergadering ook een beetje in het
teken staat van elkaar weer eens zien en
bijpraten, hebben een aantal mensen aangegeven
graag in contact te willen komen met bepaalde
personen waarmee zij een band hebben
opgebouwd tijdens hun werkzame leven maar
helaas uit het oog zijn verloren.
Laat ons weten met wie u graag in contact wil
komen en wij zullen de bewuste persoon als hij/zij
lid is hiervan op de hoogte brengen.
Het is aan dit lid om al dan niet te reageren op het
verzoek.

Kennis van pensioenen.

Niet alleen wij proberen u zoveel als mogelijk is op
de hoogte te houden c.q. te brengen van
ontwikkelingen m.b.t. uw pensioen, er zijn ook op
internet diverse interessante sites te vinden
waarop u naast informatie over pensioen ook
informatie over andere geldzaken kunt treffen.
Wij noemen een aantal: www.nibud.nl,
www.svb.nl, www.wijzeringeldzaken.nl,
www.samenstajijsterk.nl en
www.mijnpensioenoverzicht.nl.
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Reactie van Nationale Nederlanden op de
oprichting van onze vereniging
Van Nationale Nederlanden ontvingen wij de
volgende reactie:
“ In afstemming met mijn college Walter van

Hattem kan ik hiermee bevestigen dat wij op deze
wijze voldoende door u zijn geïnformeerd over de
oprichting van de Vereniging van
Gepensioneerden Wehkamp. In onze maandelijkse
afstemming die wij met Sandra Kinds hebben, zijn
wij door haar telkens goed op de hoogte
gehouden van de ontwikkelingen. Wij zijn u graag
van dienst geweest met de verzending van de
uitnodigingen en zullen u ook desgewenst in de
toekomst graag van dienst zijn indien wij u kunnen
helpen met de pensioenmaterie. De goede relatie
tussen Wehkamp en Nationale-Nederlanden
bestaat immers al enkele tientallen jaren.
Graag wensen wij van harte veel succes toe met
de Vereniging van Gepensioneerden Wehkamp.
Met vriendelijke groet,
Rob Baart
Nationale-Nederlanden”

Uw pensioen in 2013.
Op de laatste ledenvergadering is heel
duidelijk gesteld dat Wehkamp niet kort op de
pensioenuitkering. En toch is het zo dat u in
januari minder pensioen heeft ontvangen.
Hoe kan dat nou zult u zich afvragen. Welnu, de
overheid heeft besloten de belastingtarieven voor
de 1e en 2e schijf te verhogen. Dit vindt u onder
“LH” (loonheffing) terug op de specificatie bij de
maandelijkse storting op uw bankrekening.

Bovendien is de bijdrage voor de “ZVW”
(zorgverzekeringswet) verhoogd. En dat heeft
voor u de vervelende consequentie dat u netto
minder pensioen heeft ontvangen. Heel vervelend
natuurlijk, maar wij kunnen nu eenmaal niet veel
doen aan overheidsmaatregelen.
Voor vele pensioengerechtigden in Nederland zal
per 1 april a.s. de situatie nog vervelender worden
omdat dan een aantal pensioenfondsen op de
bruto uitkeringen zullen korten.
Daar hoort Wehkamp gelukkig niet bij.
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Onze plannen voor 2013

-Meer kennis vergaren over contracten met een
pensioenverzekeraar, in ons geval Nationale
Nederlanden.
-Nagaan of het raadzaam is zich als vereniging
aan te sluiten bij de NVOG, een landelijk
overkoepelende organisatie.
-Deel te nemen aan het jaarlijks overleg met
wehkamp.nl en de Ondernemingsraad over de
stand van de pensioenen en al of niet indexeren.
-Het schema publiceren waaruit de leden zelf op
kunnen maken wat voor hen van toepassing is,
indexering en andere rechten.
-Kennis te maken met Nationale Nederlanden
medewerkers die onze pensioenregeling
uitvoeren.
- Vragen en opmerkingen van leden
beantwoorden, ter harte nemen en zo nodig actie
ondernemen.

Informatie over wehkamp.nl.

Tijdens de ledenvergadering is door een aantal
leden (terecht) gewezen op de geringe informatie
die de gepensioneerden van Wehkamp
ontvangen.
Wij zullen dat ter harte nemen en waar mogelijk
meer informatie aan u toevertrouwen.
Voor de internet gebruikers onder ons: wilt u
direct Wehkamp informatie ontvangen, ga dan
naar www.wehkampreporter.nl en u vindt daar
interessante informatie.
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Taakverdeling bestuur:
Gert Huijgen
Jan Pieterman
Hans Haasjes
Herman Okken
Rien van Osch

: voorzitter
: secretaris
: penningmeester
: lid
: lid

Slot

Wij hopen dat deze brief (opnieuw) in de smaak
zal vallen en wij hopen u in mei weer te treffen op
onze ledenvergadering.

Verenigingsgegevens

De Vereniging Gepensioneerden wehkamp.nl is
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 55219748.
Bankgegevens: rekeningnummer 3242.21.851 bij
de Rabo Bank Zwolle.

Suggesties, opmerkingen, ook over de
Nieuwsbrief? Graag!

Wehkamp informatie:

Overleden
Op 15 februari is overleden de heer J.C. van
Doorn te Rhenen.
Wij wensen de familie veel sterkte met dit
grote verlies.

ZWOLLE, 2 november 2012 - Online Retail groep
RFS Holland Holding BV (RFS) realiseerde in de
eerste zes maanden van zijn gebroken boekjaar (1
april 2012 - 31 maart 2013) een omzet van € 291
miljoen (eerste helft boekjaar 2011/2012: €
267miljoen). Daarbij nam de omzet in onlineproductverkopen met 11% toe. De verkoop via
mobiel (smart Phone en tablet) is inmiddels goed
voor 16% van de totale online-omzet. Het
operationele resultaat (EBITDA) lag met € 31
miljoen 10% hoger ten opzichte van het boekjaar
daarvoor. De nettowinst steeg met 16% naar €
18,9 miljoen. RFS verwacht het tweede halfjaar
een omzetgroei in lijn met het eerste halfjaar.
Gedifferentieerd beeld bestedingen per segment
in lijn met de markt
RFS zag het totaal aantal online verkochte
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producten toenemen met ruim 19 % (marktgroei
eerste helft 2012 15%). Eind september stond RFS
opnieuw boven aan de top 100 van de grootste
Nederlandse webwinkels.
De afgelopen maanden heeft wehkamp.nl haar
leidende positie verder versterkt door nieuwe
strategische samenwerkingen aan te gaan met
modelabels Mango, Sacha, Didi, Steps, Superstar
en WE-Fashion. Alle strategische partners
waaronder ook C&A, Etam Groep, Beter Bed en
Scapino deden goede zaken in online verkopen.
De omzet van Create2fit, dat acht
gespecialiseerde internetwinkels exploiteert, bleef
licht achter. Dit was met name het gevolg van de
afnemende vraag naar televisies in lijn met het
overal marktbeeld bij plasmadiscounter.nl.
Fonq.nl, met meer dan honderdtwintig eigen
niche-webwinkels op het gebied van wonen,
koken, tuin, design, cadeaus en wellness
realiseerde een aanzienlijke groei door verhoogde
marketinginspanningen en uitbreiding van
verkoopkanalen in het buitenland.
Bij financieel dienstverlener Lacent liep de omzet
fractioneel terug.
Paul Nijhof, CEO van RFS Holland Holding (RFS):
“We liggen goed op koers. We hebben de positie
van wehkamp.nl als dé A-locatie op het web
verder versterkt door het scherp neerzetten van
onze merken, goede service en met de toevoeging
van een aantal aansprekende merken zoals
Mango, Sacha, WE, Piet Boon, Manfield en G-Star.
De gemak propositie die wij bieden, 24/7 shoppen
wanneer de consument dat wil én met alles wat
de consument zoekt op één plek is een belangrijke
motor achter de groei.”
De Raad van Commissarissen van RFS Holland
Holding BV maakt hierbij bekend dat met ingang
van 15 oktober 2012 Dr. Pieter M. Verboom is
benoemd tot Chief Financial Officer.
Pieter Verboom was tot mei jl. werkzaam als Chief
Financial Officer en Executive Vice President van
de Schiphol Group. Voordien heeft hij diverse CFO
functies bekleed binnen Philips Electronics.
Daarnaast is hij commissaris bij diverse
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ondernemingen en raadslid bij de
Ondernemingskamer.
ZWOLLE, woensdag 12 december 2012 –
wehkamp.nl ontving gistermiddag de ‘Lean and
Green Award’. Deze award stimuleert bedrijven
om naar een hoog duurzaamheidsniveau te
streven door binnen vijf jaar hun CO₂-uitstoot
met minimaal 20% te reduceren en tegelijkertijd
de winstgevendheid te vergroten. Het door
wehkamp.nl opgestelde plan van aanpak zal
zorgen voor een vermindering van 3,5 miljoen kg
CO₂ (37,6%). wehkamp.nl is de eerste online
retailer die de ‘Lean and Green Award’ in
ontvangst mag nemen.
“Als grootste online warenhuis van Nederland, zijn
wij dagelijks bezig met het optimaliseren van ons
logistiek systeem. Daarbij willen wij er ook voor
zorgen dat onze logistieke oplossingen een hoog
duurzaamheidsniveau hebben en wij onze CO₂uitstoot reduceren. wehkamp.nl is dan ook
ontzettend trots dat het nu als eerste onlineretailer de ‘Lean and Green Award’ in ontvangst
mag nemen”, aldus Andries van Daalen, Director
Operations van wehkamp.nl.
Maatregelen voor verduurzaming
Het plan van aanpak bevat maatregelen die
zorgen voor een verhoging van de
duurzaamheidsgraad van wehkamp.nl. Er zijn
verschillende maatregelen in gang gezet die
>>>
zorgen voor een vermindering van CO₂-uitstoot:
het aantal naleveringen is met 90% verminderd,
het aantal DHL Service Points wordt uitgebreid
zodat 96% van de klanten binnen 4 kilometer
afstand een afhaalpunt heeft, het commercieel
drukwerk is zo goed als afgeschaft en het
energieverbruik wordt in alle vestigingen sterk
gereduceerd. Ook de bezorgtijden zullen worden
verfijnd, om zo het percentage ‘niet thuis’ bij
bezorgingen te verlagen. Tot slot zal wehkamp.nl
de facturen en retourbonnen digitaliseren, wat
naar verwachting een vermindering zal opleveren
van 3 miljoen documenten. Met de genomen
maatregelen heeft wehkamp.nl de CO₂-uitstoot al
met 35% gereduceerd.
ZWOLLE, 22 oktober 2012 – wehkamp.nl breidt
het aantal afzetkanalen voor haar cadeaubonnen
drastisch uit door de cadeaubonnen vanaf begin
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november ook aan te bieden bij fysieke retailers
als Albert Heijn, Plus Supermarkten, Primera en
diverse tankstations. Met deze samenwerking is
de cadeaubon straks op ruim 1500 locaties,
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verspreid door heel Nederland, verkrijgbaar. In
de toekomst zal het distributienetwerk van
fysieke partners nog verder worden uitgebreid.
Bron: www.rfshollandholding.com

Foto impressie 6 december 2012
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