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Nieuwsbrief  

1.  ALV (Algemene ledenvergadering) 

In vorige nieuwsbrieven hebben wij u gevraagd de ALV in uw agenda door te schuiven naar 
januari 2022. Met de huidige corona regels is het niet mogelijk om deze bijeenkomst door te 
laten gaan. 

Wij hebben besloten de ALV verder door te schuiven naar het voorjaar van 2022; er is nog 
geen zicht op in welke maand wij weer een ALV kunnen houden. 

Wederom moeten wij onze gastheer Henk de Velde afzeggen voor deze ALV. 

De kans is groot dat we door de overheidsmaatregelen de komende winter nog met corona-
beperkingen rekening moeten houden en ook dat veel leden voorzichtigheidshalve zich zullen 
afmelden. 

2.  Wehkampnieuws 

1) Verhuizing vestiging Amsterdam naar Hilversum (kleertjes.com) 

In de vestiging Hilversum is per 1 november een extra etage gehuurd en daar zullen 55 
werkplekken worden gerealiseerd voor private label en flex werkplekken voor medewerkers 
van het hoofdkantoor. 

Totaal nu 1200 m2 kantoren in Hilversum (600 voor kleertjes en 600 voor Wehkamp.) 

 

 

 

De webshop voor kinderkleding Kleertjes.com in Doetinchem is verkocht aan Wehkamp. Van 
een definitief vertrek uit de Achterhoek is geen sprake volgens oprichtster Claudia Willemsen, 
die trots is dat haar 'kindje' wordt overgenomen. 

 

 

3.  Verhuizing hoofdkantoor Wehkamp 



 
Van oud Hoofdkantoor naar nieuw Hoofdkantoor (lees facility) 

Inmiddels hebben we het nieuwe hoofdkantoor officieel in gebruik en zijn we de 
kinderziektes aan het ontdekken. 

Het oude hoofdkantoor aan de Meeuwenlaan is verkocht en we zorgen dat we uiterlijk eind 
december klaar zijn met ontmanteling en opruimen. Inmiddels zitten er meerdere huurders in. 

 

4.  Uitbreiding LSCZ 

LSCZ nr. 3 

De uitbreiding van de hal is in volle voorbereiding. De hal is een exact gelijk aan LSCZ 2 en 
is 30.000m2 groot en een betonnen mezzanine van ca 3300m2. 

We verwachten dit jaar de aanvraag bij de gemeente Zwolle in te dienen. Vanwege het 
vooroverleg met diverse afdelingen van de gemeente over zaken als veiligheid, welstand, 
mobiliteit, geluid e.d. verwachten we dat dit spoedig verloopt: ca 6-8 weken. Na akkoord is er 
een formele wettelijk vastgestelde periode van 6 weken voor eventuele bezwaren. Dus 
verwachten we medio februari de bouwvergunning. 

Inmiddels start de eigenaar WDP met het contracteren van een turnkey aannemer. 
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5.  PERSBERICHT 12 november 2021 Akkoord over indexering pensioenen is volstrekt 
onvoldoende Het klinkt heel mooi: vanaf januari kunnen sommige pensioenen omhoog. Na 
twaalf jaar stilstand komt er indexatie. Maar het is een fopspeen, want de gepensioneerde 
verpleegkundige, agent en leraar gaan er geen cent op vooruit. Ouderenorganisaties ANBO, 
KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM vinden het voorstel volstrekt onvoldoende. 
Gisteren werd demissionair minister Wiersma het met zes partijen (VVD, CDA, D66, 
ChristenUnie, GroenLinks, PvdA) eens over deze indexatie voor een deel van de 
gepensioneerden, na een eerder voorstel van de PvdA. Pensioenfondsen die de afgelopen 
twaalf maanden een dekkingsgraad hadden van ten minste 105%, mogen de pensioenen vanaf 
januari verhogen. De vier grootste fondsen, waarbij zo’n twee derde van de ruim drie miljoen 



gepensioneerden is aangesloten, kunnen in dit voorstel echter níet indexeren. De 
beleidsdekkingsgraad van het ambtenarenfonds ABP, zorgfonds PFZW en de metaalfondsen 
PME en PMT ligt onder de 105%. En het overgrote deel van de fondsen dat naar verwachting 
volgend jaar wél kan indexeren, kon dat al zonder deze deal. Het betekent dat de koopkracht 
van miljoenen gepensioneerden nog verder verslechtert, zeker nu de prijzen zo hard stijgen. 
Dat komt nog eens bovenop de ongeveer 20% die hun aanvullende pensioenen de afgelopen 
tien jaar al bij de inflatie zijn achtergebleven. Gepensioneerden bungelen al jaren onderaan 
alle koopkrachtlijstjes. De ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB, Koepel 
Gepensioneerden en NOOM roepen de politiek op nu écht in actie te komen. Er is genoeg 
geld in kas om alle pensioenen eindelijk te verhogen. 

 

6.  Indexatie 2019 van Nationale Nederlanden 

Mail van Ellen Rutte 

Hi Flip,  
 
Ik heb het overzicht dat we jaarlijks gebruiken is bijna klaar. Ik heb deze nu bij NN liggen ter 
check of het allemaal klopt en ik miste nog 1 datapunt.  
Ik denk dat deze maand (nov.) communiceren lastig wordt want het lukt mij niet om nog met 
de pensioencommissie van de OR en jullie het overleg te hebben en dat is wel de volgorde om 
aan te houden om eerst af te stemmen en dan te communiceren. Zodra ik bestand terug heb 
dan plan/vraag ik Bob van Driel een meeting te gaan plannen hiervoor. 
 
Met vriendelijke groet, Ellen 
 
Wij (VGWehkamp) hopen dit voor de Kerst nog af te ronden; zodra de gegevens bij ons 
binnen zijn wordt u per mail op de hoogte gehouden. 
 
Het bestuur wenst u en uw familie goede en gezonde dagen toe. 
 
 


