JAARVERSLAG 2008 VAN DE GEPENSIONEERDENVERENIGING UWV
Bestuur, samenstelling en werkzaamheden
Voorzitter van het bestuur was de heer Passieux, die tevens lid was van de deelnemersraad van
het pensioenfonds.
Mevrouw Herinx was penningmeester, zij was tevens belast met de ledenadministratie.
De heer Koten werd in de Algemene Ledenvergadering 2008 benoemd tot secretaris.
Mevrouw Tuinhof en de heren Kok en Wingender waren algemeen bestuurslid.
Het bestuur vergaderde vijf keer, waarvan drie maal samen met de heren Geels en Paffen
(bestuurslid, resp. plaatsvervangend bestuurslid van het pensioenfonds) Fraza en Van der Zee
(leden deelnemersraad pensioenfonds). Gastvrijheid voor deze vergaderingen werd twee keer
geboden door mevrouw Tuinhof, waarvoor onze dank. Inmiddels vergaderen we op het
hoofdkantoor van het UWV (La Guardia). Daardoor zijn onze vergaderkosten verminderd.
Een delegatie uit ons bestuur had een overleg met een afvaardiging van het fondsbestuur naar
aanleiding van de correspondentie tussen beide besturen.
Verder bezochten de heer Passieux en mevrouw Herinx tweemaal de Algemene
Ledenvergaderingen van de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden.
De GvU heeft een web-site (www.gepensioneerdenvereniginguwv.nl).
De heer Koten volgde de pensioencursus die door de koepelorganisatie wordt georganiseerd.
Ledenbestand
Begin 2008 was het ledenbestand 994. Eind 2008 hadden we 955 leden. Er waren 44 meldingen
van overlijden, 32 aanmeldingen en 27 uitschrijvingen. Het aantal leden is dus fors afgenomen.
Ook de melding in het blad UWV pensioen over onze vereniging levert wel nieuwe leden op
maar onvoldoende om de teruggang op te vangen. Het blijft moeilijk om grip te krijgen op de
groep die met pensioen gaat omdat wij deze potentiële leden niet persoonlijk kunnen benaderen.
Wie een oplossing voor dit probleem weet mag het zeggen.
Overleden leden
In 2008 zijn 44 leden overleden:
de dames: E. Benningshof-Hornung; S. Brandenburg-Kloostra; A.C.F. Brinkman;
A.M. Couvreur-v.d. Luytgaarden; H.S.E. Engels-Avontuur; A.W.M. Frankhuijzen;
A.S.H. Honig-Bouma; H.F. Pepers-Spitz; T. de Vries-Beverloo; B.Th.A. Warbroek-Berendsen;
E.F.H. Zweijpfenning - Hendrikx
en de heren: H. van Arkel; J. Arler; P. Brouwer; G. van Everdinck; W.J.H. Geers; A.Goedknegt;
P. Groenewegen van Wijk; J.C. Hooyer; H. Jansma; H.B. Jansse van Noordwijk; E.J. van de Kaa;
W. Klijn; G.Th.M. te Kloese; Th.J. Kocken; P.C.A. de Kort; D. Krijgsman; M. Luijk;
J.H. Menke; H. van der Molen; A. van der Noord; L. Oosting; G.J. Pruijt; A.Ris; C.C.P. Scholte;
Th.A. Slatman; A. Smit; A.H.M. Timmermans; L.S.A. Vliet Vlieland; K. Vos; J.G.M. van Wetten;
A.I. Witmans; P. Wuite; B. van Zijll.
z.o.z.

Pensioenfonds
Als vertegenwoordiger van de gepensioneerden maakt de heer Geels deel uit van het
fondsbestuur met als plaatsvervanger de heer Paffen. De heer Geels stelt zich bij de volgende
verkiezing niet meer beschikbaar, de heer Paffen is voor verkiezing beschikbaar.
Als vertegenwoordigers van de gepensioneerden - benoemd door de GvU - maken de heren
Fraza, Passieux en Van der Zee deel uit van de deelnemersraad.
Van het in 2008 door het fondsbestuur opgerichte verantwoordingsorgaan, zijn de heren Kok
en Passieux benoemd vanuit de deelnemersraad als vertegenwoordigers van de gepensioneerden.
Activiteiten in 2008 en Aandachtspunten 2009
De diepe economische crisis heeft sterk het debat in het bestuursoverleg beïnvloed.
Wij hopen dat bij herstel van de economie en de dekkingsgraad de inflatiecorrectie, ook uit
de jaren dat de indexering niet mogelijk was, alsnog kan worden gegeven.
Het bestuur van GvU is dan ook van mening dat de termijn waarin achterstallige indexering
kan worden ingelopen verlengd dient te worden van 3 tot 10 jaar.
Net als 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" ook in 2009.
Het is verheugend dat het fondsbestuur waarde hecht aan de inbreng van ons lid van de
deelnemersraad, de heer Kok, bij de voorbereiding van de fondsbestuursverkiezing in 2009.
De ontwikkelingen in het nieuw geïnstalleerde verantwoordingsorgaan als onderdeel van het
zogeheten "goed pensioenfondsbestuur” zal door het fondsbestuur worden geëvalueerd, onze
vertegenwoordigers in deelnemersraad en verantwoordingsorgaan zullen de evaluatie kritisch
volgen.
Aan ons tienjarig bestaan zal aandacht besteed worden op de algemene ledenvergadering.
In de aanloop naar deze vergadering hebben de leden van onze vereniging een attemtie
ontvangen in de vorm van een handige leesloupe.
Verheugend is verder dat de Raad van Bestuur, als gevolg van activiteiten van ons lid
de heer Bennink, ons heeft toegestaan van de vergadermogelijkheden op La Guardia gebruik
te maken. We zijn hem en de Raad van Bestuur van UWV hiervoor zeer erkentelijk.

