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JAARVERSLAG 2018.  

   

1. Inleiding.  

Hierbij bieden wij u het jaarverslag van de Vereniging Gepensioneerden wehkamp.nl aan. Een redelijk 

rustig verlopen jaar v.w.b. pensioenaangelegenheden wat ons betreft. Maar toch, we hebben niet 

stilgezeten, daarover later meer maar eerst een paar huishoudelijke zaken.  

   

2. Ledenbestand.  

Het ledenbestand per ultimo 2018 bestaat uit 218 personen. Dat is een hele kleine afname t.o.v. het 

vorig verslagjaar (- 1).  

Wegens overlijden hebben wij helaas afscheid moeten nemen van mevrouw Sligtenhorst en de heer 

Klein Baltink.  

   

3. Vergaderingen.  

Het bestuur heeft het afgelopen jaar 6 maal een reguliere bestuursvergadering belegd. Met de 

pensioencommissie van de COR en de directeur HR is 3 keer vergaderd. 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. Ook hebben wij de debatmanifestatie 

pensioenen met minister Koolmees bijgewoond in november jl. 

  

4. Het pensioencontract/indexatie.  

Het huidige pensioencontract met Nationale Nederlanden heeft inmiddels zijn langste tijd gehad. 

M.i.v. 1 januari 2020 zal een nieuw contract afgesloten moeten worden. Het bestuur van de VGw 

heeft er bij de pensioencommissie van de COR op aangedrongen tijdig bij zowel de bestuurder als bij 

NN deze materie aan te kaarten.  

Met de pensioencommissie van de COR en een vertegenwoordiging van de HR van RFS, is het 

indexatie voorstel van NN besproken. Met enige verbazing hebben wij moeten vaststellen dat het 

principiële hoorrecht in dezen niet helemaal gevolgd is. RFS had namelijk al aan NN medegedeeld 

met het indexatie voorstel akkoord te gaan. Daarnaast verdiende ook de communicatie met onze 

leden geen schoonheidsprijs; zonder enige vorm van informatie en toelichting werd er zomaar een 

bedrag op de rekening van onze leden (en alle andere RFS pensioen trekkers) geboekt. 



Geen spectaculaire verhoging weliswaar, maar wij mogen ons nog steeds gelukkig prijzen dat onze 

pensioenen niet gekort worden en dat is bij veel pensioenfondsen wel anders. Wij zullen de 

ontwikkelingen m.b.t. het nieuwe contract nauwgezet gaan volgen. 

 

 

5. Nieuwsbrief / website. 

In 2018 hebben wij 2 x een Nieuwsbrief uitgegeven en dat is conform onze doelstelling.  

“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”. Dit is een tekst uit het jaarverslag 2017. Wij zijn er (helaas) nog niet in 

geslaagd triggers te vinden die onze leden tot een frequenter bezoek aan onze site zullen bewegen. 

Mogelijk dat onze leden ons daarbij kunnen helpen? 

  

6. Contact met RFS.  

Het afgelopen jaar hebben wij op een prettige wijze (opnieuw) contact gehad met de 

pensioencommissie van de COR. Wij hopen dat contact de komende jaren op dezelfde wijze te kunnen 

continueren.  

  

  

7. Bestuur.  

Binnen het bestuur zijn in het afgelopen jaar een aantal wijzigingen doorgevoerd. Yvonne Hiddinga 

heeft het bestuur verlaten en is opgevolgd door Lucas Dijk. Wim van der Stouwe is toegetreden als 

secretaris. De samenstelling ziet er derhalve als volgt uit:  

- Flip Teunissen, voorzitter  

- Hans Haasjes, penningmeester  

- Wim van der Stouwe, secretaris  

- Herman Okken, lid 

- Lucas Dijk, lid en 

- Jan Pieterman, lid.  

 

Het komende verslagjaar zijn Hans Haasjes en Herman Okken aftredend. 

   

 Zwolle, maart 2019.  


