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1. Opening 

Flip Teunissen opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Aanwezig +/- 60 leden. 

Tineke Strijker wordt bedankt voor het mogelijk maken van deze middag in het LSC. 

Flip geeft uitleg over de ziekte van Wim van der Stouwe, inmiddels iets aan de beterende hand. Men 

verwacht dat Wim het gehele jaar nodig zal hebben om te herstellen. Wij wensen hem allemaal van 

harte beterschap toe. 

Flip geeft het woord aan Kees Jans (Chief Technology Office), deze zal uitleg geven over hoe 

Wehkamp er op dit moment voorstaat. Allereerst verteld hij dat Piet Coelewij als CEO is vervangen 

door Graham Harris (ad interim). 

 

2. Presentatie Kees Jans  

Kees Jans geeft in het kort weer waar Wehkamp op dit moment zijn focus op legt. Er zal anders 

gewerkt gaan worden. Wehkamp wil weer de grootste worden in de online retail. Afgelopen jaar was 

er een winst begroot van 17,5 miljoen, gerealiseerd 12,6 miljoen. 5 Miljoen is er blijven liggen. Men 

gaat uiteraard voor dit jaar alle zeilen bijzetten om de omzet te behalen. 

Een van de veranderingen is dat men gezinnen als grootste doelgroep wil aantrekken. Uit onderzoek 

blijkt dat Moeder de inkoop regelt binnen het gezin. Er zal daardoor gekozen worden voor een ander 

assortiment. Kees geeft aan dat het een uitdaging voor iedereen zal worden.  

Een van de veranderingen zal zijn dat Wehkamp niet alles zelf meer gaat doen, zij wil gebruik gaan 

maken van de kennis die er in de markt is. Een voorbeeld is de samenwerking met BCC. Wehkamp 

werkt met BCC samen qua inkoop, zo kan zij de prijs laag houden. BCC kan groter inkopen en 

daardoor kan de prijs laag worden gehouden. Er zal gekeken worden of er op meerdere fronten een 

samenwerking kan plaats vinden. Wehkamp kan de verzending gaan verzorgen. Zeker gezien de 

aanbouw van het nieuwe gedeelte. 

Wehkamp is op dit moment bezig om te kijken of er financiële samenwerking kan komen met BCC 

kopers, Kees laat ons een filmpje zien hoe dat in zijn werk zou kunnen gaan. Lacent zal daar een 

groot aandeel in hebben qua credit. 

Kees laat ons het nieuwe reclamefilmpje zien, dit wordt op dit moment vertoont op de TV. De vraag 

vanuit de aanwezigen “Waarom niet meer gericht op ouderen”? Dat is op dit moment niet de 

doelgroep. 



N.a.v. de voordracht zijn er verschillende vragen gesteld, “De afschaffing van de verzendkosten”, 

heeft dat meer omzet opgeleverd. Kees geeft aan dat daar zeker sprake van is. Ook de aanpassing 

van het assortiment heeft gezorgd voor meer omzet.  

Komt de catalogus nog terug was een van de andere vragen, daar is geen reden voor om deze 

opnieuw uit te gaan geven. 

Kees komt aan het eind van zijn presentatie en bedankt iedereen voor de aandacht. Uiteraard 

bedanken wij Kees voor zijn prettige uitleg. Flip overhandigt Kees een kleine blijk van waardering. 

 

3. Verslag vorige ledenvergadering 

Geen op of aanmerkingen. 

 

4. Jaarverslag 2018 

Geen op of aanmerkingen. 

 

5. Financieel Jaarverslag 2018 

 

Geen op of aanmerkingen. 

 

6. Verslag Kascommissie. 

 

”Er heeft een extra strenge kascontrole plaats gevonden”, aangezien Hans Haasjes afscheid zal 

nemen als penningmeester. Jan Berenst verzoekt namens de leden het bestuur te willen dechargeren 

voor het gevoerde financiële beleid. De vergadering gaat daarmee akkoord. Henk van der Toorren zal 

statutair afscheid nemen als lid van de kascontrolecommissie en wordt door Flip bedankt voor zijn 

inzet de laatste 3 jaren. Flip geeft de leden de ruimte om zich aan te melden als nieuw lid voor de 

kascommissie. Dhr. Scholten meldt aan.  

 

7. Indexatie 2017 

Flip geeft aan dat de afwikkeling van de indexatie over 2016 geen schoonheidsprijs verdient. Wij 

gaan opnieuw in overleg. Op 9 mei is er een overleg gepland met de COR over indexatie van de 

pensioenen. Dit jaar, per 31 december, vervalt het contract van RFS met NN en de Vereniging zal 

kritisch meekijken bij het opstellen van een nieuw contract. Er is minder inleg en er zal dan ook 

minder indexatie zijn. Bij BFPD zijn de nieuwe pensioenen ondergebracht, daar zal ook indexatie 

geregeld moeten worden. 

 

 



8. Bestuursverkiezing. 

Allereerst wordt er afscheid genomen van Herman Okken, Hans Haasjes en Jan Pieterman. Zij worden 

bedankt voor hun inzet en ontvangen als dank een bloemetje en een bon. Vanwege de ziekte van 

Wim van der Stouwe is Jan Pieterman langer in zijn functie gebleven.  

Flip geeft aan dat er gezocht werd naar nieuwe leden, spontaan hebben zich 4 mensen aangemeld. 

Herman ter Weele als penningmeester, terwijl Henk Kampman en Jan Hoekstra als lid van het 

bestuur zullen toetreden. Margriet Bruining - Oomes gaat een deel van de verslaglegging op zich 

nemen. 

 

9. Lucas Dijk geeft uitleg over huurtoeslag en zorgtoeslag. 

Men kan Lucas benaderen voor informatie. Hij wil de gepensioneerden graag helpen mochten zij 

recht op huur/zorgtoeslag. 

 

10. Rondvraag. 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.  

 

Hierna kan men meegaan in een rondleiding door zowel het nieuwe als het oude LSCz. 

Afgesloten wordt er met een hapje een drankje. 

 

Margriet Bruining-Oomes  

april 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


