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VERENIGING 
GEPENSIONEERDEN  
wehkamp.nl  
  

Onderwerp  : Verslag jaarlijkse algemene ledenvergadering.  

Datum   :  27 maart 2014.  

Aanwezig  : Zie presentielijst.  

  

1. Opening.  

Bij afwezigheid van Gert Huijgen opent Herman Okken de vergadering en heet iedereen van harte 

welkom. Hij brengt namens alle aanwezigen de beste wensen over aan Gert en wenst hem vanuit de 

Cookies een algeheel en snel herstel toe. Gert wil de vergadering nog wel meegeven dat dit jaar een 

zeer belangrijk jaar wordt voor zowel Wehkamp als voor de Vereniging Gepensioneerden wehkamp.nl. 

Per 1 januari 2015 namelijk loopt het huidige pensioencontract met Nationale Nederlanden af en zal 

er een nieuw contract gesloten moeten worden. Het bestuur van de vereniging heeft er alle 

vertrouwen in dat dit in een open communicatie met HR zal plaatsvinden.  

Een speciaal woord van welkom is er voor Gert van de Weerdhof, CEO wehkamp.nl en Klaas Molenaar 

namens de NVOG.  

   

2. Toespraak Gert van de Weerdhof.  

Gert van de Weerdhof neemt de vergadering mee op reis naar het doen en laten van wehkamp.nl op 

dit moment. Een reis die hij, sinds een half jaar als CEO, zeer boeiend voor het voetlicht weet te 

brengen. En met wehkamp.nl gaat het uitstekend, ondanks de sterk toenemende concurrentie van 

andere bedrijven die ook meer en meer online gaan. Hoewel de omzetstijging niet in dubbele cijfers is 

uit te drukken, is men zeer tevreden over het totale resultaat. Kern van zijn betoog is de nieuwe wijze 

van presentatie die Wehkamp voor ogen staat. De site is compleet gerestyled en ook andere social 

media hebben een uniek gezicht gekregen. Die nieuwe styling roept zelfs vraag op van opgezette 

hertenkoppen (uitleg aan het einde van dit verslag voor degenen die niet aanwezig konden zijn)! 

Uiteraard wordt zijn betoog ondersteund door schitterende beelden.  

Een 2e onderdeel van zijn betoog is, uiteraard, de bouw van het nieuw logistiek centrum op de 

Hessenpoort. Met cijfers geeft hij aan hoe immens groot dit centrum kan gaan worden. Niet voor niets 

wordt dit het grootste distributiecentrum van de wereld: Wehkamp is klaar voor de toekomst! Prettig 

te melden is voorts dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen. Alle vaste medewerkers uit het 

logistiek centrum Dedemsvaart zullen mee verhuizen naar de Hessenpoort. Wel is de verwachting dat 

er in de toekomst minder gebruik gemaakt zal worden van uitzendkrachten.  

Tot slot nodigt hij de vergadering uit het volgend jaar de ledenvergadering in het nieuwe centrum te 

houden. Waarvan akte!  
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3. Presentatie Klaas Molenaar.  

De heer Klaas Molenaar is voorzitter van de werkgroep pensioenen van de NVOG, de Nederlandse 

Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden. De NVOG is een landelijke overkoepelende 

vereniging van organisaties van gepensioneerden, afkomstig uit het bedrijfsleven, de overheid en 

maatschappelijke organisaties. De NVOG behartigt de collectieve belangen van pensioengerechtigden 

en hun nabestaanden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties. De vereniging 

bestaat sinds 1986 en is aangesloten bij de Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO - 

totale achterban circa 500.000 leden) en lid van AGE Europe.  

Bedoeling van zijn presentatie is de leden van onze vereniging een beeld te schetsen van wat de NVOG 

kan betekenen voor een vereniging als de onze en tevens een beeld te scheppen van het 

pensioenlandschap in Nederland.  

Het gaat te ver om in dit verslag al zijn sheets te bespreken, maar hij laat de vergadering wel weten dat 

wij als gepensioneerden van Wehkamp zeer tevreden mogen zijn met het huidige contract. En dat 

contract is een zogenaamde Directe Verzekerde Regeling wat impliceert dat de uitvoering van het 

Wehkamp contract ondergebracht is bij een verzekeraar (in ons geval Nationale Nederlanden). Wij 

hebben dan feitelijk ook niets te maken met de zogenaamde dekkingsgraden, een onderwerp waar 

alle bedrijfspensioenfondsen wel mee te maken hebben en die heel sterk van invloed zijn op de 

uitkeringen die aangesloten leden van die pensioenfondsen ontvangen; voor velen betekent dat dit 

jaar opnieuw een verlaging van hun pensioen omdat de betreffende fondsen niet voldoen aan de 

opgelegde dekkingsgraad. En daar hebben wij als Wehkamp gepensioneerden geen last van!  

Toch besluit Klaas Molenaar zij betoog met een waarschuwing. Op dit moment is nog niets zeker in het 

pensioenlandschap. In politiek Den Haag is men druk bezig met pensioenen, u zult dat ongetwijfeld 

meegekregen hebben, en ook Nederland krijgt te maken met Europese wetgeving. Aan o.a. de NVOG 

de taak e.e.a. scherp in de gaten te houden.  

   

4. Verslag vorige vergadering.  

Er zijn geen op- of aanmerking op het verslag. Het verslag is daarmee goedgekeurd.  

  

5. Jaarverslag 2013.  

Ook op dit verslag zijn geen op- of aanmerking. Verslag vastgesteld.  

  

6. Financieel verslag boekjaar 2013.  

Er waren van de leden geen opmerkingen op het toegezonden financieel verslag. De kascommissie 

heeft na een overleg met de penningmeester (Hans Haasjes) en beantwoording van een aantal vragen 

de vergadering voorgesteld de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde financiële 



3  

  

beleid. De vergadering gaat daarmee akkoord. Wel zal in het komende verslagjaar een splitsing 

aangebracht worden in het eigen vermogen (bankrekening en bedrijfsspaarrekening). De contributie 

blijft 10 euro.  

Tot slot, de kascommissie zal in zijn huidige bezetting nog 1 jaar aanblijven waarna, als eerste, Attie 

van Hoek, na controle van de financiële bescheiden volgend jaar, haar plaats zal afstaan aan een nieuw 

aan te stellen kascontrole lid.  

   

7. NVOG.  

Wij zijn als vereniging sinds vorig jaar kandidaat lid van de NVOG. E.e.a. impliceert dat wij 

vergaderingen mogen bijwonen, informatie mogen opvragen en adviezen mogen inwinnen, echter 

hebben wij geen stemrecht, en hebben wij ook geen financiële verplichting richting de NVOG. Zo’n 

kandidaat lidmaatschap heeft een geldigheidsduur van 1 jaar. Dat betekent dat het aan de vergadering 

is of wij het lidmaatschap moeten omzetten in een gewoon lidmaatschap incluis contributie 

verplichting of moeten afzien van een lidmaatschap. Als bestuur hebben wij best problemen met de 

hoogte van de contributie, bijna 4 euro per lid, maar gezien de ervaringen die het bestuur heeft 

opgedaan het afgelopen jaar wil het bestuur de vergadering voorstellen volwaardig lid te worden van 

de NVOG. Aangezien er uit de vergadering geen tegenstemmen komen, zullen wij vanaf 1 april a.s. lid 

worden van de NVOG.  

  

8. Bestuursverkiezing.  

Aangezien er zich geen tegen kandidaten hebben aangemeld, zijn Yvonne Hiddinga, als vervangster van 

Rien van Osch, en Jan Pieterman (opnieuw) benoemd tot bestuurslid van de vereniging. Helaas kon 

Rien van Osch niet aanwezig zijn, waardoor het bestuur hem binnenkort persoonlijk zal uitzwaaien als 

lid van het bestuur.  

  

9. Pensioen informatie wehkamp.nl.  

Sandra Kinds kan inhoudelijk nog niets vertellen over een nieuw pensioencontract dat wehkamp.nl per 

01-01-2015 zal gaan afsluiten. Wel zegt zij toe dat wij als vereniging nauw betrokken zullen worden 

omtrent de ontwikkelingen m.b.t. dat nieuwe contract; e.e.a. in samenwerking met de 

pensioencommissie van wehkamp.nl. Voor Wehkamp zal e.e.a. wel gaan betekenen dat de af te dragen 

premie fors zal stijgen t.o.v. het huidige contract.  

Ook kon zij nog niets zeggen of de pensioenen per 01-01-2014 geïndexeerd zullen worden. Een klein 

tipje van de sluier kon zij al wel lichten: de verwachtingen zijn positief!  

Het afgelopen jaar is gebleken dat de wijze waarop op- en aanmerkingen van de leden die via het 

bestuur van de vereniging met HR van Wehkamp door haar met Nationale Neerlanden zijn besproken, 

door Nationale Nederlanden zeer gewaardeerd wordt. Een voorbeeld daarvan is de indexatiebrief; 
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deze is nu veel leesbaarder geworden. Zij adviseert de leden de wensen die er mogelijk bij de leden 

bestaan op deze wijze te willen communiceren met het bestuur van de vereniging.  

Op de vraag van Jacques van de Sande, omdat wij als vereniging hoor recht hebben, op welke wijze de 

leden geïnformeerd zullen gaan worden omtrent bovenstaande ontwikkelingen, antwoordde Herman 

dat wij mogelijk een web site zullen bouwen (met hulp van de afdeling Internet van Wehkamp) en dat 

op deze wijze de leden volledig geïnformeerd zullen worden. Mocht die site niet op tijd klaar zijn, dan 

zal het bestuur zich nog beraden hoe de leden op tijd en volledig geïnformeerd zullen worden. Daarbij 

zal ook als argument gelden dat een aantal van onze leden geen emailadres hebben.  

  

10. Voorstel wijziging Huishoudelijk reglement.  

Het bestuur heeft besloten dat leden die in het 1e halfjaar van een boekjaar lid worden, voor een heel 

jaar contributie betalen. Leden die in het 2e halfjaar lid worden, betalen voor de rest van dat jaar geen 

contributie. Op grond daarvan zal de contributie inning ultimo juni/begin juli plaatsvinden. En daarvoor 

zal het Huishoudelijk reglement aangepast moeten worden. De vergadering gaat akkoord met dit 

voorstel.  

Op dit moment hebben wij 2 leden die buiten de euro landen wonen. Wanneer zij hun contributie 

bijdrage willen voldoen, zijn zij aanmerkelijk meer geld kwijt dan de contributie bijdrage alleen. De 

vergadering gaat akkoord dat in dit soort gevallen deze leden vrijgesteld worden van contributie.  

  

11. Rondvraag.  

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.  

  

12. Datum volgende vergadering.  

In eerste instantie wilde het bestuur als vaste ledenvergaderingsdatum voorstellen de laatste 

donderdag in maart. Aangezien de Wehkamp organisatie dan druk doende is met het afsluiten van het 

boekjaar bestaat de kans dat dan niemand uit de Wehkamp organisatie aan onze vergadering kan 

deelnemen. Als alternatief stelt het bestuur voor de 1e of 2e week van april. Aangezien hierover verschil 

van mening bestaat, stelt het bestuur vast dat in de 1e week van april de volgende ledenvergadering 

zal plaatsvinden. Het bestuur zal bekijken in hoeverre de uitnodiging van Gert van de Weerdhof 

volgend jaar ingepast kan worden.  

N.B.  

Hertenkop. Het beeld: een slaapkamer met een box spring, opgemaakt met een mooi dekbed. Aan de 

muur een hertenkop. Door te klikken op het artikel kun je deze bestellen. Veel bezoekers hebben niet 

allen op de box spring en het dekbed, maar ook op de hertenkop geklikt, waarschijnlijk met de 

bedoeling ook deze te bestellen.  


