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We zijn er klaar voor.
Zwolle, oktober 2012
De 2e Nieuwsbrief van de “Vereniging
Gepensioneerden wehkamp.nl “ is uit.
De werkzaamheden van het bestuur hebben
het eerste half jaar van 2012 grotendeels in
het teken gestaan van de administratieve
afwikkeling van een aantal zaken. Nadat de
statuten bij de notaris gedeponeerd zijn,
hebben wij bij de Rabo bank een rekening
kunnen openen. En dat zult u ongetwijfeld ook
gemerkt hebben. Ons verzoek de contributie
voor dit jaar te voldoen zal u ongetwijfeld
bereikt hebben. Voor alle duidelijkheid, ons
verzoek tot automatische incasso zal pas in
2013 geeffectueerd worden. De contributie
bijdrage over dit jaar dient u nog zelf over te
manken. Ook is de inschrijving bij de Kamer
van Koophandel nu afgerond. Wat hebben wij
nog meer gedaan?

De pensioencommissie. Wij hebben in het
voorjaar voor het eerst gezamenlijk
vergaderd met de pensioencommissie van
Wehkamp en de manager HR. Niet
onbelangrijk onderdeel van die vergadering
was o.a. de voorbereiding van het
indexatiebesluit. Inmiddels heeft u het
resultaat van deze positieve beslissing gezien
en een geïndexeerd pensioen ontvangen. Ook
heeft u, indien van toepassing, een correctie
ontvangen over de eerste maanden van dit
jaar. Maar heeft u ook informatie ontvangen
van Nationale Nederlanden over dit feit? Nee
dus. Voor ons alle aanleiding om Wehkamp
bij Nationale Nederlanden aan de bel te laten
trekken om ons beter van informatie te
voorzien over de ons toekomende
pensioenrechten. Wij hopen op de
ledenvergadering daar meer duidelijkheid
over te geven.

Reacties op Nieuwsbrief nummer 1.
Wij hebben (gelukkig) veel positieve reacties
gehad op onze 1e nieuwsbrief. Veel reacties
hadden betrekking op de toch wel geringe
informatie die de gepensioneerden over het
huidige reilen en zeilen van Wehkamp (niet)
ontvangen. Enkel uit de reguliere media valt
soms iets te lezen over Wehkamp. In overleg
met HR zullen wij proberen daar iets aan te
veranderen. Hoe en in welke vorm, daar
komen wij tijdens de ledenvergadering op
terug. Ook is het voor kandidaat
gepensioneerden niet altijd duidelijk wat hun
netto inkomsten zal worden na pensionering.
In dat kader zou ook meegenomen moeten
worden de algemene informatie die wij van
Nationale Nederlanden ontvangen. Veel
brieven lijken enorm op elkaar. M.a.w. genoeg
zaken voor ons om daar mee aan de slag te
gaan.

Kennis van pensioenen. Op 25 september is
het bestuur voor het eerst
”bijgeschoold” over pensioen kennis. Deze
“cursus” wordt intern door onze manager HR
Sandra Kinds verzorgd. Mocht u nu reeds
vragen hebben over specifieke pensioen
aangelegenheden, niet gebaseerd op uw
persoonlijke situatie, dan kunt u deze nu reeds
bij de secretaris aangeven. Op de
ledenvergadering zullen wij dan op deze
vragen terugkomen. En nu ik de
ledenvergadering noem; 6 december a.s. vindt
de ledenvergadering plaats, aanvang 16.00 uur
in het restaurant van wehkamp.nl Zwolle.
Ruim voor deze datum zult u de
vergaderstukken ontvangen. Ook zullen wij de
oud-collega’s die nog geen lid zijn benaderen
voor de ledenvergadering in de hoop dat zij
ook lid zullen worden
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Taakverdeling bestuur:
In de oprichtingsvergadering is afgesproken
dat de bestuursleden onderling de taken
zullen verdelen.
Verdeling:
Gert Huijgen
: voorzitter
Jan Pieterman
: secretaris
Hans Haasjes
: penningmeester
Herman Okken
: lid
Rien van Osch
: lid

Slot
Wij hopen dat deze brief (opnieuw) in de
smaak zal vallen en wij hopen u op 6 december
weer te ontmoeten.

Vereniging gegevens.
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!
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Zwolle 3 april 2012- Online Retail groep RFS
Holland Holding BV (RFS) sluit op basis van de
voorlopige cijfers het boekjaar, dat is geëindigd
op 31 maart 2012, af met een omzet van € 548
miljoen. Dit is een stijging van ruim 12% ten
opzichte van het vorige boekjaar. De omzet in
online-verkopen is met 15% toegenomen; dit is
6 procentpunten hoger ten opzichte van de
marktgroei die 9% bedroeg in 2011. RFS zag het
totaal aantal online verkochte producten
toenemen naar 15,6 miljoen. Ook het aantal
bezoekers aan de online winkels steeg met ruim
22% naar 137 miljoen op jaarbasis. Het
operationele resultaat (EBITDA) lag met € 60
miljoen 9%
hoger ten opzichte van het
boekjaar daarvoor.
De operationele cash flow steeg met 8% naar
€ 68 miljoen. Van alle online aankopen komt
inmiddels 7% via het mobiele kanaal
(smartphones & tablets).
Paul Nijhof, CEO van RFS Holland Holding (RFS)
zegt: “RFS heeft ook dit boekjaar dat eind
maart is afgerond dubbelcijferige groei laten
zien met een versnelling van de groei in het
tweede half jaar. Door een consistente
dubbelcijferige groei de laatste jaren is RFS een
financieel uiterst gezonde onderneming. Dit
vormt een solide basis voor verdere
groeiversnelling.
Het komend jaar zetten we deze
groeiversnelling door met het in hoog tempo
verder uitbouwen van wehkamp.nl als dé
Alocatie op het web. Hiervoor worden met
diverse retailers allianties gesloten en gaan we
ook meer samenwerkingen aan met A-merken.
Het onderscheidend vermogen zal verder ook
worden vergroot door investeringen in de
private labels.”

