
1. Algemeen bestuurlijk nieuws. 
 
In februari en april van dit jaar hebben wij als bestuur VGW 2 zoomsessies gehouden om de 
daarbij horende agendapunten door te nemen. Zo’n zoomsessie is een noodzakelijk gebeuren; 
echter bij fysiek vergaderen kunnen betere afspraken gemaakt worden, dus dat mocht weer, 
ook door de versoepeling van de coronaregels, in het hoofdgebouw aan de Meeuwenlaan. 
In de vorige nieuwsbrief hebben wij aangegeven dat het Wehkamp-hoofdkantoor gaat 
verhuizen. 
Nu is duidelijk dat Wehkamp naar de overkant van het Zwartewater gaat in het voormalig 
kantoor van Zilveren Kruis en de eerste twee lagen gaat betrekken. In het hele gebouw zitten 
diverse andere ondernemingen die gebruik maken van het restaurant. De planning is om 1 
november van dit jaar definitief te zijn verhuisd. 
 
2. Toelichting Ledenvergadering. 
 
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u gevraagd om 2 data in oktober vrij te houden voor de 
jaarlijkse ledenvergadering. In overleg tussen de bestuurder en bestuur VGW hebben wij 
gemeend de ledenvergadering door te moeten schuiven naar volgend jaar in de maand januari. 
Dit is ten gevolge van de nog heersende coronacrisis en wij niet goed weten of we dit jaar dan 
al met zoveel mensen kunnen vergaderen. 
In oktober wordt de verhuizing van Wehkamp al in gang gezet en wij kunnen niet beschikken 
over de huidige accommodatie. Graag uw begrip hiervoor. 
De exacte datum krijgt u van ons zo snel mogelijk en ook of we gebruik kunnen maken van 
de nieuwe accommodatie of dat we weer naar LSCz gaan. 
 
3. Pensioenindexatie 2019. 
 
De volgende informatie hebben wij afgelopen week vanuit NN teruggekoppeld gekregen. 

Momenteel zijn wij nog bezig met het bijwerken van mutaties over de jaren 2018/2019. 

Daarna kunnen we het Jaarwerk 2019 oppakken, ik verwacht obv huidige info dat dit in Q3 
(3e kwartaal) zal worden opgeleverd. 

Dit vergt van ons enige toelichting:  
De verouderde bestanden bij NN vergen meer tijd om alle mutaties van de leden en actieven 
bij te werken. En als we het over verouderde bestanden hebben dat weet u het wel zoals b.v 
bij de belasting, UWV enz. 
 
Voor alle duidelijkheid: het recente pensioenakkoord heeft geen gevolgen voor de 
verzekerden bij Nationale Nederlanden. NN is namelijk een pensioenverzekeraar. BPFD is 
wel een pensioenfonds en valt dus wel binnen het kader van het pensioenakkoord. 
 
4. Financiën. 
 
In de vorige nieuwsbrief hebben wij aan gegeven dat Jan Hoekstra het penningmeesterschap 
van onze vereniging definitief gaat waarnemen. De wijzigingen en de daarbij horende 



mutaties bij KvK en bij Rabobank zijn aangepast. Wij hadden enkele achterstallige betalingen 
liggen van o.a. contributie aan de Koepelorganisatie en de betaling om de wettelijke WTBR 
cursus  te kunnen doen. Jan heeft dit in korte tijd allemaal gerealiseerd; dank vanuit het 
bestuur.  
De jaarrekening 2020 is ook klaar en inmiddels naar de kascommissie gemaild met het 
verzoek om deze nauwkeurig te controleren en terug te koppelen naar de penningmeester. 
Onze secretaris Wim van der Stouwe is bezig om het jaarverslag 2020 te maken en samen met 
de jaarrekening kunt u die eind juni of begin juli van dit jaar verwachten. 
N.B. komende week wordt weer de jaarlijkse contributie over het jaar 2021 aan onze 
vereniging van uw bankrekening afgeschreven. 
 
5. WBTR 
 
Per 1 juli moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de WBTR: de Wet Bestuur en 
Toezicht Rechtspersonen. Gevolg hiervan is dat het bestuur de inhoud van de statuten en 
andere reglementen kritisch moet bekijken en waar nodig aanpassen. We voldoen al aan veel 
eisen, maar om alles perfect te kunnen regelen, besteedt het bestuur binnenkort een extra 
vergadering aan deze materie, daarbij ondersteund door verkregen externe informatie (onder 
andere een stappenplan). 
 
 6. Brief van de Koepel aan demissionair minister Koolmees 

  KBO-PCOB  
 
 
PERSBERICHT 22 april 2021  
 
Koolmees moet snel perspectief bieden op hoger pensioen Een hoger pensioen raakt verder uit 
beeld nu er uitstel komt voor de invoer van het nieuwe stelsel. Miljoenen gepensioneerden 
dreigen daardoor nog langer koopkracht te verliezen, zo waarschuwen de ouderenorganisaties 
ANBO, KBO-PCOB en Koepel Gepensioneerden. Minister Koolmees moet hun snel een 
beter perspectief bieden, omdat het draagvlak voor vernieuwing nu steeds verder onder druk 
komt te staan. Het Financiële Dagblad berichtte vandaag dat het nagenoeg zeker is dat 
minister Koolmees het uitstel bekend zal maken. De ingangsdatum van het nieuwe 
pensioenstelsel verschuift dan van 1 januari 2026 naar 1 januari 2027. Argument is dat 
zorgvuldigheid gaat voor snelheid. De lawine van reacties op de eerste wetsvoorstellen geeft 
aan dat het veranderen van het pensioenstelsel een ingewikkelde operatie is, met ingrijpende 
gevolgen voor alle deelnemers, werkend en gepensioneerd. De ouderenorganisaties zijn 
gevoelig voor het argument van zorgvuldigheid. Maar eerder gaven zij al aan dat de 
overgangsperiode naar het nieuwe stelsel onvoldoende is geregeld. Dreiging van korting Met 
name bij grote fondsen als ABP, Zorg en Welzijn en de metaalfondsen is de dreiging van 
korting niet van de baan, ondanks de betere cijfers die vandaag zijn gepubliceerd. Daar staat 
tegenover dat er nagenoeg geen uitzicht is op de in het pensioenakkoord genoemde verhoging 
van pensioenen. De aanvullende pensioenen van de meeste ouderen staan al 12 jaar stil, 
waardoor die dik 20 procent minder waard zijn geworden. Minister Koolmees stuurt 



vermoedelijk volgende week een brief aan de Tweede Kamer met daarin een nieuw 
tijdschema. De ouderenorganisaties spreken hem daar ook volgende week over. Ze zullen nog 
eens de minister op het hart drukken dat de huidige generatie gepensioneerden niets aan een 
nieuw stelsel hebben als hij de overgangsperiode niet beter regelt. Vertraging van invoering 
verlengt deze zorgen. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


