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Indexatie 2017, 2018 en 2019
Vooraf: we begrijpen dat deze materie voor velen vragen oproept. Om structuur aan te brengen in de
antwoorden wordt verzocht om de vragen per mail in te dienen bij de secretaris Wim van der
Stouwe; het email adres is wimvanderstouwe@hetnet.nl. In een volgende nieuwsbrief komen we
dan in het onderwerp terug.

Jaarwerk 2017
We hebben de cijfers van het Jaarwerk 2017 ontvangen. Dat zijn de gegevens die uiteindelijk
resulteren in het vaststellen van de definitieve pensioenen over dat jaar. Dit is een bijzonder
complexe materie en wij willen jullie dan ook de details besparen. Het vele werk van de commissie,
en met name door voorzitter Flip Teunissen, heeft ertoe geleid dat Nationale Nederlanden (NN)
binnenkort overgaat tot het uitbetalen van de indexatie.
Als er voldoende leden zijn die zijn geïnteresseerd in de cijfers en de achtergronden hiervan (zoals
gezegd: nogal complex), dan kunnen we overwegen om hiervoor een speciale sessie te houden. We
horen dat graag.

Uitbetaling indexatie 2017
Zoals in de vorige nieuwsbrief reeds is aangegeven heeft de VGW zich met een brief gewend tot
directie van Wehkamp, dhr. Graham Harris, CEO. Uiteraard heeft dhr. Harris deze brief doorgestuurd
naar HRM. Echter heeft dit mede geresulteerd in een versnelling van het proces tot uitbetaling van
de indexatie van 2017.
HRM heeft nu Nationale Nederlanden aangegeven dat de indexatie uitgevoerd kan worden. Dit met
het dringende verzoek de bevestigingen van de uitbetaling eerst te verzorgen en daarna de
daadwerkelijk uitbetaling te doen plaatsvinden. Dit op verzoek van VGW waarmee de communicatie
vanuit NN richting onze leden wat meer inzichtelijk is.

Indexatie 2018 en 2019
RFS heeft NN gevraagd welke indicatie er gegeven kan worden voor het jaarwerk 2018 zodat we
alvast een optie in de agenda’s kunnen plannen. VGW heeft aan de bestuurder gevraagd twee data
voor dit najaar te noteren voor de bespreking van de indexatie 2018 in oktober en die van de
indexatie voor 2019 in december van dit jaar (2020 dus).
Blijkbaar zit er nu schot in de zaak en maken we een inhaalslag voor de indexaties van 2018 en 2019.

Financieel verslag 2019
Omdat de ALV van 2020 geen doorgang kan vinden willen we in deze nieuwsbrief het financieel
verslag van 2019 als verkorte versie opnemen.
Vragen over het financiële verslag mailen naar Wim van der Stouwe; het email adres is
wimvanderstouwe@hetnet.nl. In een volgende nieuwsbrief komen we dan op het onderwerp terug.

Financieel verslag
Begroting 2019

Werkelijk 2019

Contributie leden
Rente

€ 2.100,00
€ 0,00

€ 2.120,00
€ 0,09

€ 20,00
€ 0,09

€ 2.150,00
€ 0,00

Totaal inkomsten

€ 2.100,00

€ 2.120,09

€ 20,09

€ 2.150,00

Begroting 2019

Werkelijk 2019

€ 270,00
€ 600,00
€ 75,00
€ 50,00
€ 200,00
€ 0,00
€ 830,00
€ 75,00

€ 1.069,97
€ 351,12
€ 71,39
€ 145,28
€ 198,84
€ 25,00
€ 83,85
€ 174,64

€ 799,97
€ -248,88
€ -3,61
€ 95,28
€ -1,16
€ 25,00
€ -746,15
€ 99,64

€ 300,00
€ 400,00
€ 75,00
€ 100,00
€ 200,00
€ 25,00
€ 279,50
€ 75,00

€ 2.100,00

€ 2.120,09

€ 20,09

€ 1.454,50

Inkomsten

Uitgaven
Reservering/ resultaat
Kosten bestuur (reiskosten)
Kosten secretariaat (software)
Onvoorzien (presentjes)
Bankkosten
KBO-lidmaatschap
NVOG-lidmaatschap (KG)
Kantoorbenodigdheden/ porti

Totaal uitgaven

Verschil

Begroting 2020

Verschil

Begroting 2020

Balans 31-12-2019
2018
Rekening-courant
BedrijfsSpaarRekening
Eigen Vermogen

2019

€ 2.163,01
€ 878,54

€ 3.232,89
€ 878,63
€ 3.041,55

€ 3.041,55

€ 3.041,55

€ 4.111,52
€ 4.111,52

€ 4.111,52

Verlies en winst 2019
Inkomsten

Uitgaven

Contributie
Rente

€ 2.120,00
€ 0,09

Totaal

€ 2.120,09

Reiskosten
Software
Kantoorben. / porti
Presentjes
Bankkosten
NVOG
KBO
Resultaat

€ 351,12
€ 71,39
€ 174,64
€ 145,28
€ 198,84
€ 83,85
€ 25,00
€ 1.069,97
€ 2.120,09

Opmerkingen:
1. Het resultaat van € 1069,97 is het verschil tussen de balans van 2018 en de balans van 2019
c.q. het verschil tussen € 3041,55 en € 4111,52
2. Het verschil tussen de kosten van het lidmaatschap van de NVOG begroot en werkelijk is
ontstaan bij de fusie van de NVOG (waar wij lid van waren) en de KNVG tot de Koepel
Gepensioneerden. Bij de fusiebesprekingen tussen NVOG en KNVG is overeengekomen dat
beide verenigingen bij de oprichting van de nieuwe vereniging een gelijke kapitaalsinbreng
verzorgen. De NVOG heeft het daarna overgebleven kasoverschot op 1 januari 2020 aan haar
lid organisaties (VGw) teruggegeven.
3. De contributie voor de Koepel Gepensioneerden wordt niet meer gestaffeld, maar uniform
voor alle verenigingen per lid op € 1,30 bepaald. Voor VGw betekent dit dat de contributie in
2020: 215 * € 1,30 = € 279,50 wordt.

Kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie heeft als taak om de jaarlijkse financiële verantwoording te controleren. De
wet zegt hier o.a. het volgende over:
"De commissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten met toelichting en
brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit". Verder vermeldt de
wet: “Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar
gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging
beschikbaar te stellen."
De kascontrolecommissie bestaande uit Joke Hoes, Jan Berenst en Sieger Scholte hebben de
financiële administratie van Vereniging Gepensioneerden Wehkamp.nl over het jaar 2019 kunnen
controleren. Zij hebben kunnen vaststellen dat het verslag van de penningmeester over 2019
overeenstemt met de financiële positie van de vereniging. Zij adviseren het bestuur van de
vereniging de penningmeester Herman ter Weele decharge te verlenen voor het door hem gevoerde
beheer.

Algemene ledenvergadering 2020 en 2021
Het is gebruikelijk om jaarlijks een Algemene Ledenvergadering (ALV) te houden. Echter door het
coronavirus is deze bijeenkomst voor dit jaar geen optie en moeten we voor 2021 een slag om de
arm houden. Een mogelijkheid bestaat uit het in 2021 houden van meerdere sessies zodat er een
zaalbezetting ontstaat welke ‘coronaproof’ is. Dit zal in overleg met en na akkoord van HRM moeten
plaatsvinden.
Wij houden U op de hoogte.

Wehkamp in de pers

De staking bij Wehkamp is voorbij. Gisteravond zijn de stakers akkoord gegaan met een sociaal plan
waarin een betere ontslagvergoeding is geregeld voor de 82 mensen die hun baan verliezen bij de
reorganisatie van het webwinkelbedrijf
De ontslagen vallen op het hoofdkantoor in Zwolle en op het distributiecentrum in Maurik, dat gaat
sluiten. Op die plekken werd sinds twee weken gestaakt.
Het boventallig verklaarde personeel krijgt naast de ontslagvergoeding een budget voor scholing en
begeleiding naar nieuw werk. Ook is een bijdrage voor de kosten van juridisch en financieel advies
afgesproken. Een FNV-onderhandelaar spreekt tegen RTV Oost van een mooi resultaat.
Vandaag bracht Wehkamp naar buiten dat het afgelopen boekjaar 50 procent meer winst is geboekt.
De winst steeg naar 24 miljoen euro. Volgens het bedrijf is dat het resultaat van een succesvolle
strategie, die zich richt op meer winstgevende productcategorieën en kostenbesparingen.
De stakingen hebben nauwelijks vertragingen opgeleverd bij leveringen, meldde Wehkamp twee
weken geleden al tegenover Omroep Gelderland. Gedurende de staking werd het leeuwendeel van
de bestellingen in Maurik afgehandeld door personeel in het distributiecentrum in Zwolle.

Koepel Gepensioneerden
Wekelijks ontvangen we als bestuur een Nieuwsbrief van de Koepel Gepensioneerden (KG), waarvan
we lid zijn. Heb je ook belangstelling voor de verschenen nieuwsbrieven van de KG en haar rechtsvoorgangers: klik dan op deze link: https://www.koepelgepensioneerden.nl/nieuws/

En dan nog dit:

