Jaarverslag 2007 van de Gepensioneerdenvereniging UWV (ALV 27-03-2008, agendapunt 5)
Bestuur, samenstelling en werkzaamheden
Voorzitter van het bestuur was de heer Passieux, die tevens lid was van de deelnemersraad van het
pensioenfonds.
De heer De Ruiter was tot oktober secretaris, maar is wegens omstandigheden afgetreden.
Mevrouw Herinx was penningmeester van het bestuur, en tevens belast met de ledenadministratie.
Mevrouw Tuinhof en de heren Kok en Wingender waren algemeen bestuurslid.
Het bestuur vergaderde 5 keer, samen met de heren Geels en Paffen (bestuur pensioenfonds)
Fraza en Van der Zee (deelnemersraad pensioenfonds).
De GvU heeft een web-site (www.gepensioneerdenvereniginguwv.nl).
Ledenbestand
Het ledenbestand werd in 2007 versterkt met 101 nieuwe leden. Aanzienlijk meer dan in 2006, toen waren
er maar 49 nieuwe aanmeldingen. De nieuwe meldingen kwamen overwegend naar aanleiding van een
berichtje over de vereniging in het blad UWV pensioen. In 2007 hebben 15 leden het lidmaatschap
opgezegd. In 2007 zijn 44 leden overleden:
de dames: W.M. Bogers-de Heij, M.G. Croes-van Kalsbeek, A.E.M.J. Elderman-Coelijn,
J.P. van der Ende, H.W.U. Moreau-Hormes, P.M.D. Mreijen-Bervoets, C.W. Nieuwenburg-van Os,
J.M. van Tienen-Hoogeboom, A.W.E. Vermeer-Ekering, H.L. Vroon-zur Lage
de heren: G. Abbink, H.J. Augustijn, C. Born, S.H. de Bruin, E. Dekker, F. Dijk, J.A. van Dop,
C.A.Th. Fundter, P. Goossens, A.Haars, J.M. Handelé, K. Harmsen, J.F.M. van der Heide, H.I. Kemme,
H. van Krieken, G.H. Kuneman, H.J. Lamsvelt, J.F. Ligtvoet, F.F. Loose, H. Lyse, J.H. van Moorsel,
J. Odijk, S. van Oosten, W.J.M. Peeters,T. Ploeger, M.J.H. Quicken, J.R.S. Scargo, A. Schipper,
E.H. Steinkamp, M.J. Stevenhagen, H.W.R. Temmingh, A.M. Vogels, G.R. Wagt, D.E.C. Wekker.
Per saldo is het ledenbestand in 2007 gestegen:
952 eind december 2006 tegenover 994 eind december 2007.
Pensioenfonds
Als vertegenwoordiger van de gepensioneerden maakt de heer Geels deel uit van het fondsbestuur, en
als plaatsvervanger de heer Paffen. Beiden zijn benoemd door de GvU. Als vertegenwoordigers van
de gepensioneerden - eveneens benoemd door de GvU - maken de heren Fraza, Passieux en
Van der Zee deel uit van de deelnemersraad. Tevens werden in 2007 voorbereidingen getroffen voor
de instelling van een verantwoordingsorgaan, zoals voorgeschreven in de Pensioenwet.
In dit verantwoordingsorgaan zijn de werkgever, de deelnemers en de gepensioneerden in gelijke
mate vertegenwoordigd. Vanuit de deelnemersraad zijn de heren Kok (inmiddels ook gepensioneerd)
en Passieux namens de gepensioneerden benoemd in het verantwoordingsorgaan.
Aandachtspunten 2008
Ook in 2008 zal in de bestuursvergaderingen met de vertegenwoordigers van de gepensioneerden in
fondsbestuur en deelnemersraad overlegd worden over de te volgen koers.
Koopkrachtbehoud is en blijft daarbij het “Leitmotiv”.
De ontwikkelingen in het nieuw geïnstalleerde verantwoordingsorgaan als onderdeel van het
zogeheten “goed pensioenfondsbestuur” zullen eveneens oplettend gevolgd worden.
De mogelijke oprichting van een Rechtsbijstandfonds door de NVOG is niet van stand gekomen in
2007, maar hierover zal naar verwachting in de voorjaarsvergadering 2008 van de NVOG beslist
worden.

-2-

