VERENIGING
GEPENSIONEERDEN
wehkamp.nl
Onderwerp

: Verslag jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Datum

: 14 april 2016, restaurant Cookies, hoofdkantoor Zwolle

1. Opening.
Om 15.00 uur opent Herman Okken de vergadering en heet iedereen van harte welkom, speciaal
Marieke Zuidema, directeur HRM en Lourens Vos, lid OR van RFS Holland Holding.









De voorzitter, Gert Huijgen, heeft aangegeven zich niet fit genoeg te voelen om deze
vergadering voor te zitten. Secretaris Jan Pieterman is afwezig wegens familie
omstandigheden; Yvonne Hiddinga zal zijn taak waarnemen.
Herman memoreert dat alle oud-werknemers, die afgelopen jaar zijn overleden, genoemd
zijn in het jaarverslag van 2015. Hij wenst alle nabestaanden veel sterkte toe. Joke Vrolijk
merkt op, dat een paar dagen geleden tevens overleden is oud collega Jan Jonker.
Oud-directeur dhr. Willem de Bruijn groet alle oud-collega’s.
In 2013 is aan de toen aanwezige leden van de Vereniging Gepensioneerden gevraagd welke
maand geschikt zou zijn voor het houden van de jaarvergadering. Genoemd is toen begin
april, mede omdat maart geen geschikt moment is voor RFS in verband met de afsluiting van
het boekjaar. Vorig jaar bij het LSC in Zwolle was de opkomst uitstekend! Jan Hofhuis raadt
het bestuur aan om de leden (via email) kort van tevoren nog even attent te maken op de
datum van de vergadering.
Dick Dunnink zou notulen en uitnodiging niet hebben ontvangen. Herman zegt toe, dit uit te
zullen zoeken. Note: dit klopt. Dick Dunnink is (nog) geen lid van de vereniging.

2. Verslag ledenvergadering van 2015
Op de vraag van Jan Scholten of onze pensioenen voor 100% zijn gegarandeerd en door wie,
antwoordt Herman bevestigend. Dit gebeurt door Nationale Nederlanden. Gert legt uit, dat NN
verplicht is om onze pensioenen te betalen ondanks het feit, dat NN het contract met Wehkamp
heeft opgezegd. Desondanks blijven wij verzekerd bij NN. Op het moment van iemands pensioen
wordt het bedrag bepaald dat iemand zijn/haar leven lang zal krijgen.
Hierna wordt het verslag - met dank aan de secretaris - vastgesteld.
3. Jaarverslag 2015
Er zijn geen op- of aanmerkingen zodat het verslag wordt goedgekeurd.
4. Financieel verslag 2015
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen vanuit de vergadering.
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De kascontrolecommissie heeft de stukken bestudeerd en die zagen er - volgens Jan Hofhuis – prima
uit. Hij adviseert om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. De
vergadering stemt hiermee in.
Herman bedankt Jan voor zijn inzet de afgelopen drie jaar als lid van de kascontrolecommissie en
geeft hem een kleine financiële bijdrage. Als opvolger van Jan meldt Henk van der Toorren zich aan.
De kascommissie bestaat nu uit Anneke Kosmeyer, Abel Koopman en Henk van der Toorren.

5. Bestuursverkiezing.
Gert Huijgen wil om gezondheidsredenen zijn functie als bestuurslid van VGw.nl neerleggen. Herman
bedankt hem voor het ‘opzetten’ van de vereniging en al het werk dat hij als voorzitter de afgelopen
5 jaar hiervoor heeft verzet. Herman vraagt de vergadering instemming om Gert te benoemen als
erelid. De vergadering reageert met applaus, waarop Gert namens het bestuur een oorkonde en een
boekenbon krijgt overhandigd. Hij wordt tevens benoemd als erelid. Gert behoudt zijn functie als
adviseur. Hij bedankt voor de oorkonde en de boekenbon; hij zegt zich heel vereerd te voelen.
Herman deelt tevens mee, dat het bestuur een nieuwe kandidaat heeft gevonden in de persoon van
Flip Teunissen, die t.z.t. de functie van voorzitter zal overnemen. Flip stelt zich voor en wordt
vervolgens benoemd.

6. Wehkamp informatie (Marieke Zuidema)
Marieke Zuidema, directeur HRM, stelt zich voor. Ze heeft zich bereid verklaard iets over Wehkamp
te vertellen van de afgelopen periode, ondanks het feit dat ze pas sinds september 2015 in dienst is.
Ze heeft gemerkt, dat het een bedrijf is met loyale mensen, waarbij ze zich meteen welkom voelde.
Ze hoopt hier nog jaren te kunnen werken.




De afgelopen periode is een bewogen periode geweest. Een onrustige periode ook voor de
medewerkers van Wehkamp wegens de overname door APAX en het vertrek van de CEO
(algemeen directeur), Gert van de Weerdhof, wegens verschil van mening met de
aandeelhouder over strategische keuzes voor de toekomst van het bedrijf. Tegelijkertijd nam
de CFO (financieel directeur), Ed Visser, om privé redenen afscheid.
Marieke had de leden graag ontvangen in het nieuwe Distributiecentrum, maar dit was
onmogelijk wegens aanloopproblemen van technische aard. Volgend jaar is iedereen (met
partner) welkom in het LSC.


Strategie van het bedrijf:






Leeftijdscategorie moeders (t/m 45 jaar) met kinderen van 0 – 12 jaar.
We blijven modehuis.
Vandaag besteld, vandaag in huis (same day delivery). Maurik neemt hier niet aan deel.
De financiële gegevens over het afgelopen jaar zijn nog niet officieel bekend. Er is groei, maar
het gaat moeizaam.
Wehkamp heeft het Breeam Excellent certificaat gekregen voor duurzaamheid.
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Pensioenen:
Het contract van RFS met Nationale Nederlanden liep af op 31 december 2014 en er is geen
nieuw contract afgesloten. Alle gepensioneerden behouden hun rechten bij NN zoals die op
31 december 2014 golden. De pensioenen zijn gegarandeerd en zullen dus nooit omlaag
gaan. Komende maanden wordt door NN de balans opgemaakt en daarna zullen de
pensioenen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 worden geïndexeerd (verhoogd).
Het totale bedrag dat in de indexatiepot zit, zal hiervoor worden gebruikt. De Belastingdienst
heeft toestemming gegeven om tot indexering van ten hoogste 10% in één keer over te gaan.
De Pensioencommissie zal ook deelnemen aan besprekingen hieromtrent met NN en
Deloitte, zodat vragen van de leden beantwoord kunnen worden. Zodra hiervoor een datum
bekend is, zal Marieke dit aan het bestuur doorgeven.
Hans Hedeman geeft aan, dat de cijfers die NN op de website ‘mijnpensioenoverzicht.nl
aangeeft, verschillen met de werkelijkheid. Volgens hem kloppen de cijfers niet.
Marieke bedankt iedereen voor de aandacht en krijgt daarna uit handen van Herman een
bloemetje.

7. VGw.nl informatie
Herman geeft een toelichting over de stand van zaken. Vorig jaar is het bestuur om advies gevraagd
om de pensioenopbouw van de actieve deelnemers bij NN per 01.01.2015 te beëindigen en onder te
brengen bij het BPFD. Daarna werd de adviesaanvraag weer ingetrokken. Sandra Kinds van HRM is
door het bestuur om geld gevraagd voor een eigen onderzoek betreffende de gang van zaken rond
de pensioenen en de daarbij ingediende adviesaanvragen. RFS heeft dit verzoek om geld geweigerd.
Het bestuur heeft daarna besloten om af te zien van een juridische procedure en een brief te
schrijven aan de directie over de gang van zaken en om aan te dringen op een einde contract
indexering. Resultaat is dat de Belastingdienst hiervoor om toestemming is gevraagd. Het bestuur
wordt dus ook betrokken bij de besprekingen met NN en Deloitte hieromtrent. (zie Pensioenen, punt
6).

8. Website VGw.nl (Herman Okken)
Het was in eerste instantie de bedoeling om vandaag de nieuwe website van VGw.nl te laten zien aan
de leden, maar dat was helaas onmogelijk. De website is nog ‘under construction’.
Wel neemt RFS de kosten en het beheer van de website voor zijn rekening. Voor een voorbeeld: zie
www.werkenbijwehkamp.nl
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9. Rondvraag
Jan Hofhuis vraagt zich af of er al een besluit is genomen omtrent continuering van het lidmaatschap
van het NVOG. (Zie punt 3 van het Jaarverslag 2015). Herman zegt dat het bestuur heeft besloten om
het lidmaatschap nog een jaar aan te houden vanwege de goede contacten met het NVOG en hun
kennis van zaken.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit Herman om 16.30 uur de vergadering. Daarna krijgt men nog een
drankje en broodje kroket, met dank aan RFS.
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