Gepensioneerdenvereniging UWV
Ledenadministratie: Margo Herinx
Burg. Hogguerstr. 145
1064 CL Amsterdam

Telefoon: 020-6146818
E-mail : gvu@hetnet.nl

april 2009
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Gepensioneerdenvereniging UWV,
gehouden op 1 april 2009 te Baarn.
(1) Opening.
De voorzitter, Rien Passieux, opent de vergadering met een welkom aan alle oude en nieuwe leden.
Een speciaal welkom aan de heren Harry Hulshof, erelid, en Martin Pompe, die helemaal uit Spanje
is gekomen.
De voorzitter stelt de bestuursleden voor:
de dames: Margo Herinx (penningmeester en ledenadministratie), Wapke Tuinhof en
de heren: Herman Wingender, André Kok (lid deelnemersraad) en JanWillem Koten (secretaris).
Verder worden de leden genoemd die bij het pensioenfonds betrokken zijn:
de heren Toon Geels (lid fondsbestuur), Jacques van der Zee en Hans Fraza (leden deelnemersraad).
De heer Jos Paffen (plv. lid fondsbestuur) is om privé-redenen niet aanwezig.
Na de pauze zal, i.v.m. ziekte, niet de heer Cor van der Sluis, directeur bestuursbureau, spreken,
maar de heren Jan Nauts, medewerker bestuursbureau en Albert Hazekamp, werknemers-lid
van het fondsbestuur.
Een minuut stilte wordt in acht genomen ter herdenking van 44 gestorven leden.
(2) Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 27-3-2008.
Het verslag wordt met een enkele kleine (taal)correctie aangenomen.
De naam van de heer Benning moet Bennink zijn (punt 12).
De heer Bert Vàhl vraagt terugkoppeling over de gesprekken met het fondsbestuur.
De voorzitter antwoordt dat dit in de Nieuwsbrief van oktober is gebeurd.
Een van de aanwezigen ergert zich aan het gebrek aan medewerking van het fondsbestuur en
werkgever bij de ledenwerving, waarbij men zich steeds beroept op de privacy regels.
De voorzitter antwoordt dat dit een voortdurende bron van ergernis is. Men heeft alle mogelijkheden
geprobeerd om hier openingen voor te vinden. We krijgen alleen ruimte in het blad UW(V) pensioen,
die we dus ook volledig benutten.
(3) Mededelingen ingekomen stukken.
Er zijn geen berichten bij het secretariaat binnengekomen.
(4) 10 jaar GvU.
We bestaan nu 10 jaar en hebben dit gevierd met de toezending van een pocketlens aan alle leden.
Veel mensen hebben positief gereageerd en we kregen van diverse kanten gelukwensen en
dankwoordjes.
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De voorzitter geeft in vogelvlucht aan hoe de vereniging is ontstaan en staat verder stil bij:
Wat hebben we in de afgelopen tien jaar bereikt?
- we zijn vertegenwoordigd in het fondsbestuur (binnenkort met twee zetels en een plaatsvervanger)
en in de deelnemersraad met drie personen (in een nieuwe D.R. wellicht met vijf).
- twee gepensioneerden maken deel uit van het verantwoordingsorgaan.
- er is succes geboekt met inhaalindexering en we kregen de indexeringsmaatstaf gewijzigd van de
laagste van twee: CAO-loonpercentage of prijsindex-afgeleid naar Alle Huishoudens-afgeleid.
- de jaarlijkse pensioenopgave werd uitgebreid met vermelding van het recht (in euro's) op
nabestaanden (partner) pensioen en het alleenstaandenpensioen.
- daarnaast zijn er meerdere situaties geweest waarin we in individuele gevallen hebben kunnen
adviseren met een positief resultaat. Ook nu lopen er nog een paar met goede kans op succes.
Zijn we daarmee tevreden?
- nee, de indexering, als daar weer sprake van kan zijn, zou om koopkrachtbehoud te verwezenlijken
gesteld dienen te worden op de index Alle Huishoudens.
- verder zal in de komende jaren aandacht besteed moeten worden aan het inhalen van de opgelopen
achterstand die vanaf 1-1-2009 al 2,26 % bedraagt en in de nabije toekomst waarschijnlijk alleen
maar zal toenemen. Dat wordt nog een behoorlijke klus, we zijn nog niet zonder werk.
- daarnaast zullen we voortdurend aandacht moeten besteden aan ledenwerving.
De secretaris neemt nu het woord en vervolgens krijgen de heren Wingender, Passieux en Hulshof de
erespeld van de vereniging door de dames Herinx en Tuinhof opgespeld. Beide dames hadden in het
diepste geheim deze speld bedacht en van de overige bestuursleden fiat gekregen deze te ontwerpen
en aan betrokkenen toe te kennen. Alle drie toonden zich verrast, vereerd en aangenaam getroffen
met de onderscheiding. De speld is een afbeelding van het logo.
De vergadering beloont het initiatief met een warm applaus.
(5) Jaarverslag secretariaat.
Het jaarverslag wordt ongewijzigd aangenomen.
Er is een lichte daling van het ledenbestand opgetreden. We hebben ieder jaar wat problemen met de
contributie-inning bij een klein aantal leden. Het ledenaantal is nu 950.
(6) Jaarrekening.
De penningmeester geeft toelichting op de jaarrekening.
Er was ook in 2008 sprake van een batig saldo waardoor het eigen vermogen steeg.
Voor de eerste keer lagen de kosten boven € 10.000,-.
De belangrijkste post is het gevolg van het bestuursbesluit om aandacht te besteden aan ons
10-jarig bestaan door het zenden van de pocketlens aan alle leden, dit kostte € 1.499,-.
De reacties op deze attentie waren trouwens heel leuk, zoals: "mijn vrouw heeft hem ingepikt, kunt u
mij aan nog een exemplaar helpen?"
Zonder deze uitgave waren de kosten onder de € 10.000,- gebleven.
Verder hebben we in 2008 een laserprinter aangeschaft die in kleur én dubbelzijdig kan afdrukken.
Een andere post die toelichting mag hebben zijn de opleidingskosten.
Deze bestaan uit de kosten van het volgen van een cursus algemene pensioenkennis door de
secretaris en de kosten van een cursus website-bouw door de ledenadministratrice.
De bedoeling is namelijk dat de website aangepast en uitgebreid gaat worden.
Verder valt op te merken dat de kosten voor de bestuursvergaderingen lager waren dan geraamd.
We hadden een vergadering minder dan vorig jaar en geen verblijfskosten meer.

-2-

(7) Vaststelling van de begroting.
Bij de begroting 2009 valt op te merken dat de bankkosten hoger zijn dan voorheen.
Verder is de post Steunfonds Rechtsbijstand NVOG verlaagd. Het steunfonds zoals bedoeld in opzet
zal er niet komen, dat is zeker. Er wordt gekeken door de initiatiefnemers naar de mogelijkheden in
de vorm van een kennisbank met verwijs- en adviesfunctie. De kosten daarvan zijn nog niet bekend,
maar zijn zeker lager dan bij het eerste idee. De begroting wordt goedgekeurd.
(8) Verslag van de kascommissie.
De heer Tjeertes, sprekend mede namens de heer Van de Ven, betuigt zijn waardering voor de
kwaliteit van de administratie en het gevoerde financiële beleid. De commissie constateerde de
overzichtelijkheid en nauwkeurigheid van de boekhouding en adviseert de vergadering décharge
over 2008 te verlenen en voegt daarbij een dankwoord aan de penningmeester.
De vergadering stemt met applaus in.
(9) Benoeming leden kascommissie.
De heer Van de Ven treedt terug als kascommissaris. De heren Tjeertes en Stoop, worden de nieuw
kascommissarissen. Als reservelid meldt zich de heer Koopmans.
(10) Contributie.
Het voorstel van het bestuur de contributie op € 12,- te handhaven wordt door de vergadering
geaccordeerd. De (voorlopige) begroting 2010 is gelijk aan de begroting 2009.
(11) Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar: de heer Passieux; er zijn geen tegenkandidaten.
De heer Passieux wordt bij acclamatie herkozen. De heer Koten dankt de zaal voor de steun aan de
voorzitter en bedankt hem voor zijn inzet en goede leiding van het bestuur.
(12) Verkiezingen fondsbestuur.
In vroeger jaren is aan de gepensioneerdenvereniging gevraagd kandidaten te selecteren en voor te
dragen maar de huidige wetgeving staat dit niet meer toe. We mogen als vereniging wel een lijst met
kandidaten voordragen, maar het bestuur heeft daarvan afgezien. We hebben een luxe probleem dat
er zeven goede kandidaten zijn die lid van onze vereniging zijn. Het zijn zeer goede kandidaten die
grote ervaring hebben of zich snel kunnen inwerken. De verkiezingen zullen moeten uitmaken wie
gekozen wordt. Een van onze leden, de heer Niestadt, heeft de wetgeving goed bestudeerd en
geconcludeerd dat de gepensioneerden recht hebben op twee zetels. Dit is bij het fondsbestuur
aangekaart, dat hiermee moest instemmen. Dat betekent dus dat we twee bestuursleden krijgen en
één plaatsvervangend lid. De verdeling wordt dan vijf werkenden en twee gepensioneerden.
Wel blijft er pariteit van stemmen tussen werkgever en deelnemers/gepensioneerden.
De heer Niestadt krijgt een uitvoerig applaus van de vergadering.
In het tweede deel van de vergadering komt het onderwerp verkiezingen nog terug.
(13) Rondvraag.
- komen na de fusie UWV-CWI de CWI medewerkers bij het UWV-fonds? Het antwoord is ja.
De ouderen (ouderen geboren voor 1950) blijven bij het ABP-fonds. Door deze situatie is de
gemiddelde leeftijd van de deelnemers aan het UWV-pensioenfonds enkele jaren lager geworden.
- kunnen Vutters/pré-gepensioneerden ook lid zijn van onze vereniging? Het antwoord is ja.
(14) Sluiting en pauze.
Geen verdere punten meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering en wijst op de
belangrijke voordrachten die zullen gaan komen.
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Na de pauze gaat de presentatie van de heren Jan Nauts en Albert Hazekamp over het wel en wee
van ons pensioenfonds en de toestand in de (financiële) wereld.
Vanwege de ziekte van de heer Cor van der Sluis is er een part-time medewerker bij het
bestuursbureau aangesteld, die deel uitmaakte van de visitatiecommissie en die dus vrij snel
ingewerkt kan zijn.
De visitatiecommissie, die bestaat uit externe deskundigen, heeft rapport uitgebracht waarin het
bestuur getoetst is aan de geformuleerde beleidsuitgangspunten en de uitvoering daarvan.
De commissie heeft daarbij inzage gehad in alle reglementen en regelingen die het fonds kent.
Er zijn een aantal kritische kanttekeningen gemaakt, die de commissie in de tweede helft van 2009
op uitwerking zal volgen.
Vragen daarbij waren:
- houdt het bestuur zich aan het geformuleerde beleid en hoe is de uitvoering?
- hoe houdt het bestuur zicht op uitbesteed werk?
- hoe is het fonds georganiseerd?
- hoe houdt het fonds rekening met de diverse belanghebbenden?
Een belangrijke activiteit voor het bestuur zal een continue risico-analyse en risico-beheersing zijn
van alle onderdelen die voor het fonds van belang zijn.
Ook het beleggingsbeleid en de prestaties van de vermogensbeheerders zal veel aandacht vragen.
Er zal in juli een nieuw bestuur aantreden waarvoor op grond van wettelijke verplichting voor de
vertegenwoordiging van de gepensioneerden verkiezingen worden georganiseerd.
De kandidaten voor een functie in het fondsbestuur hebben zich inmiddels gemeld.
De vertegenwoordigers van de actieven zullen door de ondernemingsraad worden benoemd.
Het bestuur heeft een rooster van aftreden vastgesteld om te voorkomen dat bij een
bestuurswisseling veel kennis en ervaring uit het bestuur gaat verdwijnen.
De verkiezingskrant voor de gepensioneerden staat op het punt te verschijnen.
Inmiddels is de uitslag van de verkiezingen bekend en het doet het bestuur deugd dat de drie
gekozenen allen lid zijn van onze vereniging.
Dat maakt de communicatie tussen verenigingsbestuur en de vertegenwoordigers van de
gepensioneerden in het fondsbestuur gemakkelijker.
Het herstelplan is een volgend onderwerp dat door de inleiders wordt toegelicht.
Gezien de zeer uitvoerige brief van 17 april jongstleden, die het fondsbestuur aan alle
gepensioneerden heeft gestuurd, heeft het weinig zin er in dit verslag op in te gaan.
Vermeldenswaard is dat er door de aanwezigen tijdens de vergadering een aantal kritische vragen
werd gesteld.
De voorzitter bedankt de inleiders voor hun presentatie met een passende attentie en spreekt de hoop
uit dat er volgend jaar beter nieuws zal zijn. Verder bedankt hij de aanwezige leden voor hun
positieve bijdrage en wenst allen wel thuis.
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