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JAARVERSLAG 2017.

1. Inleiding.
Hierbij bieden wij u het 6e jaarverslag van de Vereniging Gepensioneerden wehkamp.nl aan. Het jaar
2017 heeft voor ons als bestuur voornamelijk in het teken gestaan van de afwikkeling van het
pensioencontract dat op 31-12-2014 is beëindigd en waarvoor feitelijk in de plaats zijn gekomen de
zogenaamde beëindiging voorwaarden. Daarover later meer. Eerst een paar huishoudelijke zaken.

2. Ledenbestand.
Het ledenbestand per ultimo 2017 bestaat uit 219 personen. Dat is een geringe toename t.o.v. het
vorig verslagjaar (+ 7).
Wegens overlijden hebben wij helaas afscheid moeten nemen van de heer Op ’t Ende.

3. Vergaderingen.
Het bestuur heeft het afgelopen jaar 9 maal een reguliere bestuursvergadering belegd. Ook heeft er
een overleg plaatsgehad met de pensioencommissie van de COR en de directeur HR. De NVOG, en wel
het platform Directe Verzekerde Regelingen (dat platform bestaat uit verenigingen waarvan het
pensioencontract is afgesloten bij een verzekeraar), is tweemaal bezocht.

4. Afwikkeling pensioencontract.
Zoals in de inleiding al is gememoreerd, veel energie hebben wij moeten steken in de procedures
rondom de afwikkeling van het pensioencontract. Volgens die beëindiging voorwaarden kunnen wij in
principe nog steeds rekenen op indexatie van onze pensioenaanspraken. E.e.a. is wel afhankelijk van
de resultaten van de beleggingen en de door NN in rekening gebrachte kosten. In onze Nieuwsbrief
van oktober j.l. hebben wij u kunnen melden dat onze pensioenaanspraken met 0,21% zouden worden
geïndexeerd. Aangezien wij als bestuur het niet eens waren met de berekening van die 0,21% is er
intensief overleg gepleegd met RFS wat heeft geresulteerd in een aanpassing van het
indexatiepercentage naar 0,38%. Probleem wat wij ondervonden hebben bij het vaststellen van die
berekening was het ontbreken van detailkennis over de wijze van vaststellen van kosten die NN in
rekening mag brengen. Blijkbaar is dat in een nieuw afgesloten contract tussen NN en RFS geregeld.
En dat contract, waar wij om gevraagd hebben, is ons (nog) niet ter beschikking gesteld. Wij doen er
alles aan om inzage te krijgen in dat contract.

De afgelopen jaren is het contact met de pensioencommissie van de COR niet optimaal geweest. In
december hebben wij met hen afgesproken of die samenwerking in de komende jaren veel intensiever
kan worden. Als vereniging behartigen wij impliciet ook de belangen van de actieven die bij NN
pensioenaanspraken hebben opgebouwd, er is dus een gemeenschappelijk doel. Wij zullen u volgend
jaar, eventueel via de Nieuwsbrief, daarover nader informeren.
V.w.b. het nieuwe contract met het BPFD (BedrijfsPensioenFonds voor de Detailhandel) zijn er nog
geen (directe) contacten geweest. Wij zullen in het nieuwe jaar onze strategie daarvoor moeten
bepalen.

5. Nieuwsbrief / Website.
In 2017 hebben wij 2 x een Nieuwsbrief uitgegeven en dat is conform onze doelstelling. Zeer
teleurstellend was de response op onze vraag op welke wijze wij onze ledenvergaderingen zouden
moeten inkleden. En welke onderwerpen eventueel op de agenda geplaatst zouden moeten worden.
Niemand heeft gereageerd…..….. Of zijn onze leden tevreden op de wijze waarop wij e.e.a.
organiseren? En op onze vraag wat het beste moment is voor het houden van een ledenvergadering,
hebben slechts 2 leden gereageerd.
V.w.b. het bezoeken van onze web site kunnen wij niet naders concluderen dat het aantal bezoekers
ons niet is meegevallen. Wij zullen als bestuur ons moeten beraden op welke wijze wij dat bezoek
zouden kunnen verbeteren.

6. Contact met RFS.
Wij kunnen nog steeds bogen op een prima contact met RFS. Hét voorbeeld daarvan is de uitstekende
door hen georganiseerde rondleidingen in het LSC. Veel van onze leden hebben, eventueel met hun
partner, gehoor gegeven aan onze uitnodiging en het LSC bezocht. In de maand september waren
daartoe 4 middagen gepland die allen zeer goed bezocht zijn (meer dan 200 personen) en waarbij ook
van de ”after party” veel gebruik is gemaakt. Ook bij het faciliteren van, bijvoorbeeld vergaderruimte,
krijgen wij alle medewerking van RFS.

7. Bestuur.
Er hebben zich in dit verslagjaar geen wijzigingen voorgedaan in de samenstelling van het bestuur, dat
er als volgt uitzag:
-

Flip Teunissen, voorzitter
Hans Haasjes, penningmeester
Jan Pieterman, secretaris
Herman Okken, lid en
Yvonne Hiddinga, lid.

Zwolle, maart 2018.

