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GvU, Gepensioneerdenvereniging UWV
Verslag van de secretaris over het jaar 2004

Werkzaamheden van het bestuur
In januari 2004 is mevrouw Anja Boersma -secretaris van onze vereniging- helaas overleden. In
de Algemene Ledenvergadering die op 31 maart jl. te Vleuten plaatsvond, is mevrouw
Ans Meeuwsen-de Haan benoemd als secretaris van onze vereniging en de heer
Chris Sluijter als algemeen bestuurslid.
Het bestuur vergaderde in het verslagjaar zesmaal over o.a. de volgende onderwerpen:







koopkrachtbehoud
ledenwerving
het nieuws uit de NVOG
de website
de voorbereiding van de Algemene Ledenvergadering
de Nieuwsbrief die in het najaar aan de leden werd verzonden.

De Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 31 maart 2004. Uit kostenbesparende
overwegingen is gekozen voor de locatie Restaurant Vallen te Vleuten. Helaas vond op dezelfde
dag een belangrijke voetbalwedstrijd plaats. De genoemde locatie bleek ook een plek van
samenkomst te zijn van voetbalsupporters, die zich voorbereidden op een wedstrijd van het
Nederlands elftal. Een aantal leden kon zich hierdoor niet concentreren op hetgeen tijdens de
vergadering besproken werd. Hopelijk heeft het verslag van de vergadering hun de nodige
informatie verschaft. Aangezien de locatie bijzonder geschikt is voor de Algemene
Ledenvergadering van onze vereniging en de kosten beduidend lager zijn dan die van hotel
Breukelen, heeft het bestuur besloten ook voor de volgende jaarvergadering een zaaltje in
Restaurant Vallen te Vleuten te reserveren. Bij het vaststellen van de datum zal het bestuur
nagaan of er in restaurant Vallen geen ander evenement plaatsvindt.
Bestuur en deelnemersraad van het pensioenfonds
De bestuursvergaderingen werden door de heer Herman Wingender bijgewoond, terwijl hij tevens
als lid deelnam aan de vergaderingen van een aantal commissies.
De belangrijkste onderwerpen op de agenda waren:




overdracht van de gegevens van de administraties van de pensioenfondsen GAK en Cadans
naar de nieuwe administrateur TKP
de fusie van de pensioenfondsen met meerdere vermogensbeheerders, waardoor tot een
andere opzet van het vermogensbeheer moest worden overgegaan.
de nieuwe pensioenregeling (middelloon) per 1 januari 2005..

In de deelnemersraad hadden zitting de heren Rien Passieux en Piet van der Wal.
Laatstgenoemde –die vanaf 1999 lid was van de raad- heeft om gezondheidsredenen moeten
besluiten zijn functies neer te leggen. Mevrouw Wapke Tuinhof heeft zijn plaats per
oktober 2004 ingenomen.
In verband met de verkiezingen in 2005 werden onze leden in onze Nieuwsbrief van oktober 2004
uitgenodigd zich kandidaat te stellen voor het fondsbestuur resp. de deelnemersraad.
Helaas is daarop geen reactie ontvangen.
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Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG)
Behalve de Algemene Ledenvergadering met aangesloten organisaties werden twee themadagen
georganiseerd over de nieuwe Pensioenwet en een goed fondsbestuur.
.
Ledenbestand
Evenals in 2003 werd de ledenadministratie het afgelopen jaar door mevrouw Margo Herinx
verzorgd. Tevens hield zij zich bezig met het opzetten van een website van onze vereniging en
ondersteunde zij de voorzitter bij zijn taak als plaatsvervangend penningmeester
Ook in 2004 is het ledenbestand van onze vereniging gedaald. Het totaal aantal leden en
begunstigers bedroeg per 31 december 2004 894 personen.
In 2004 zijn condoleancebrieven verzonden of is telefonisch deelneming betuigd aan de
nabestaanden van de volgende overleden leden:
de dames A.M. Beukman-Daleboudt, A. Boersma-Boermeester, H.M. Pot,
G, Weijsenfeld-Lieftink, J.M. van Westering-Bergema, C. Willemsen-Van Hofwegen,
G.J. van Zoest en de heren, C.J.M. Bakker, R. Cruijff, J. Ellerbroek, L. la Grouw,
N.M. van der Hoff, J. Hogerhuis, W.H. Klop, A.J. Koetsheid, J. Kraai Lzn, T.P. Laaracker,
C. van Luijt, R. Nicolai, H. Olofsen, T.F.D.J. van Putten, L.O. Roodbergen, H.M.A. Scholte,
J.A. Smits, A. Spaans, J. van Steyn, A. Tuitel, P. van Veen, W.H.J. Veldman, G.J. Velds,
B. Visser, S.M. de Vries, B. Witvoet en A.A. de Wolff.
Wij gedenken hen met eerbied.
18 Nieuwe leden hebben zich in 2004 aangemeld, terwijl 18 leden om diverse redenen hun
lidmaatschap hebben opgezegd.
Daarnaast is door het secretariaat desgevraagd telefonisch informatie verstrekt aan leden en
nabestaanden van enkele overleden leden over diverse onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de nieuwe
administrateur TKP te Groningen.
Aandachtspunten voor 2005
De ledenwerving staat hoog op de agenda van het bestuur van onze vereniging. Teneinde te
bewerkstelligen dat GvU meer naamsbekendheid krijgt, zal op intranet UWV (de interne website
van UWV) informatie geplaatst worden over onze vereniging. Hopelijk heeft dit een uitbreiding
van ons ledenaantal tot gevolg. Daarnaast is er een bijsluiter bij het pensioenbericht gevoegd.
Het bestuur zal zich hard maken voor het vinden van kandidaten voor zowel het fondsbestuur als
de deelnemersraad. Bent u geïnteresseerd in een bestuursfunctie, aarzel dan niet contact op te
nemen met onze voorzitter Rien Passieux (tel. 023-5337602, e-mail: rienpassieux@wanadoo.nl).
.

