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Verslag Woensdag 10 April 2019 

 

Algemene  ledenvergadering Vereniging van Gepensioneerden Randstad 

Groep Nederland ( VGRGN) 

 

Aanwezig (volgens presentielijst)    

     

Els Adam - Smolders  Henk Kruistum van 

Violet Avenarius - Hovenga  Theo Kuil, van der 

Hans  Blaauw, de  Aad Kuling 

Peter Bos  Jan  Leeuwen, van 

Jan W. Bosch  Peggy Ann Leurs 

Rudy Bracke  Ineke Meel, van 

Sjoerd Bulterman  Thea Meer van der 

Robert Crook de  Ans Meulmeester, de 

Fred Farber  Peter - Hans Nat, van der 

Bob Fransz  Jan Hendrik Ockels 

Elvira Gerritse Gerstner  J C M Peters 

Peter  Gorter  Willem   Plessen 

Ada Graaff, de - van Schaik  Lenny  Poland - de Jong 

Bart Groenewegen  Rudolf Riegen 

Albertiene Hadders  John Ruiter 

Dick Hertog, den  Harry Sanden, van der 

Gerard Herts  Eline Verhoef 

Floris Hurts  Rob Vitters 

Cor Jansen  Vic E Vooys 

Henk Janssen  Gerard Vrolijk 

Wil  Kitslaar  Dorine Wessels - van der Linden 

Niek Klomp  Gerard  Wulfert 

Willy Koenders  Jan Zaag, van der 

Jeanne Kortekaas  Betsy Zwaard, van der 

Pim Krabbendam      
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1. Opening en Mededelingen van het Bestuur 

- Verslag van de bijeenkomst van 7 November 2018 Is goedgekeurd  

- De voorzitter stelt Ineke van Meel voor als nieuw bestuurslid. Zij werd bij acclamatie 

benoemd. Ineke gaat zich o.m. bezig houden met onze Website.                              

Daarnaast roept de voorzitter de leden op om zich kandidaat te stellen voor het bestuur. 

Gelet op schema van aftreden verwachten wij op korte termijn nieuwe bestuursleden 

nodig te hebben 

-  De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden. Zij stelt de 

vergadering voor de penningmeester en het bestuur décharge te verlenen hetgeen  door 

de vergadering bij acclamatie gebeurt. Tot nieuw lid van de kascommissie wordt Els 

Adam benoemd. 

- Op dit moment hebben wij 224 leden 

- De voorzitter staat nog stil bij het overlijden van onze leden Joep Sevenstern en Kees van 

Draanen 

 

Willem Plessen geeft vervolgens een presentatie over de aanstaande fusie van de 2 

koepels van Verenigingen van gepensioneerden , KNVG en NVOG.  

• Samen vertegenwoordigen zij  350.000 gepensioneerden 

• Samen kunnen zij  gesprekspartner zijn van de Minister , geen lid van de SER 

• Beoogde fusie datum  01-07-2019 ( inmiddels is dit 01-01-2020 geworden ) 

• Ook geeft Willem enige nadere info over ontwikkelingen van de pensioenfondsen in 

Nederland. Waren er in het jaar 2000 nog ruim 1000 , nu is dat aantal gedaald naar 

250. Er zijn daaronder zo’n  50 PF die niet toekomstbestendig zijn.  DNB  wil graag 

naar 100 Pensioenfondsen 

• Er zijn op dit moment een aantal grote APF’s  te weten: 

STAP  : Dochter van AEGON. 6 miljard vermogen. Bekende “kringen” zijn DE en  

             Ballast Nedam 

Nationale APF : dochter van Nationale Nederlanden. 1 miljard vermogen . bekende 

kringen zijn Unisys en AFM 

Het Nederlands Pensioenfonds : dochter van ASR . 1,2 miljard vermogen  Bekende 

kring Arcadis 

Centraal Beheer APF ; belegd vermogen 0.5 miljard. Inmiddels is Delta Lloyd APF 

overgegaan naar dit APF 

 

2.  Stand van zaken 

- Door Raimond Schikhof worden we bijgepraat over de stand van zaken binnen ons 

fonds.  Een aantal opvallende zaken: 

• Het renteverloop 2018/2019 geeft een sterk dalend beeld  

• Beleggingsresultaat op de Matching portefeuille is 2,6% en 4,1% op aandelen 

portefeuille 

• Rend.  op verplichtingen 2, 3% 

• Dekkingsgraad zal naar verwachting verder dalen 

• We lijken op tijd (20127) voor de grens van VEV ( Vereist Eigen Vermogen )  

• Kans op kortingen zijn nog steeds aanwezig 
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- Namens het bestuur van ons Pensioenfonds heeft Hans de Ruijter ons meegenomen in 

het traject van besluitvorming over de toekomst van het fonds. Na zorgvuldige afweging 

en in overleg met en instemming van het BO is gekozen voor een Algemeen 

Pensioenfonds. (nb. Inmiddels heeft een ieder daarover persoonlijk informatie 

ontvangen).  

- Namens het BO geeft Wil Kitslaar nog nadere toelichting vanuit het perspectief van het 

BO over het proces naar en de situatie in het Algemeen Pensioenfonds. Hij bevestigd de 

hierboven geschetste gang van zaken en de plezierige , constructieve maar ook kritische , 

sfeer waarin de discussie heeft plaatsgevonden. 

Wij krijgen een eigen kring in het APF met een eigen nieuw te vormen BO. Hij 

onderstreept nogmaals het belang van het  B(elanghebbenden)  O(rgaan). Hierin komt 

plaats voor 2 leden van de gepensioneerden . Zelf wil hij zich hiervoor weer beschikbaar 

stellen mede om de overgang soepel te laten verlopen. Voor de 2e positie kunnen leden 

zich kandidaat stellen ( NB. Inmiddels is de aanmeldingstermijn gesloten ) 

Binnen het APF zullen de voorzitters van de BO’s  toezicht gaan houden op het bestuur 

van het APF 

 

3. Convenant 

- Na de pauze gaf onze voorzitter inzicht in de samenwerking met onze werkgever en het 

gesprek dat hij daarover met de Directie in de persoon van Chris Heutink heeft ge voerd. 

Dat alles heeft geleid tot de conclusie dat onze werkgever onze halfjaarlijkse 

bijeenkomsten ruimhartig en met volle overtuiging zal blijven ondersteunen. Ook de 

mogelijkheden tot varen met de Clipper zijn daarbij benoemd. 

Ter onderstreping van dit alles is een convenant opgesteld dat op het podium door onze 

voorzitter Jan Hendrik Ockels  en Chris Heutink is ondertekend. 

 

4. Activiteiten commissie 

Er is stilgestaan bij onze eerstvolgende City Tour naar Den Bosch. (heeft inmiddels 

plaatsgevonden op 24 apri; jl.) 

Er wordt nu gewerkt aan de mogelijkheden om in 2020 weer een trip met de Clipper Stad 

Amsterdam te organiseren. 

 

5. Tenslotte 

Rondvraag en afsluiting met de uitnodiging voor een drankje en een hapje in de foyer 

Bijlage kopie convenant, zie hieronder 
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