
 

Notulen ALV 23 maart 2022 

Aanwezig: 68 leden 

Afmeldingen: 8 leden 

Aanwezig van het bestuur: Jan Hendrik Ockels, Willem Plessen, Jan van Leeuwen, 

Peter Bos, Betty Besters 

Afwezig van het bestuur: Ineke van Meel 

De vergadering vond plaats in het hoofdkantoor van Randstad in Diemen. Naast de 

presentatie van de voorzitter is ook de presentatie van Francis van 

Bergenhenegouwen terug te zien op de website VGRGN.nl 

1. Opening 

Jan Hendrik Ockels (voorzitter) heet iedereen welkom en opent de 

vergadering. Het is erg fijn dat de bijeenkomst na meer dan 2 jaar weer fysiek 

kan plaatsvinden. Toestemming wordt gevraagd voor het maken van foto’s en 

de geluidsopname van deze vergadering. Deze wordt door alle aanwezigen 

verleend. 

Jan Hendrik heet speciaal Francis van Bergenhenegouwen en Arco van den 

Ham van HNPF en Raimond Schikhof welkom; Francis zal later een 

presentatie geven. Na de pauze zal Jacques van den Broek, CEO van 

Randstad Holding NV het een en ander vertellen. Ineke van Meel, bestuurslid 

van de VGRGN, kan helaas niet aanwezig zijn vandaag. 

2. Mededelingen bestuur en ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

Jan Hendrik informeert de aanwezigen over de problemen die afgelopen tijd 

speelden rond de website van de vereniging. Inmiddels is besloten over te 

stappen naar een ander bedrijf voor de support en hosting. De website draait 

nu al beter, maar de komende weken zullen nog een aantal verbeteringen 

doorgevoerd worden. 

De aanwezigen hebben per abuis de volledige ledenlijst ontvangen per mail; 

gevraagd wordt om hier uitermate vertrouwelijk mee om te gaan. 

Met dank aan de notulist worden de notulen van 24 november 2021 met 

algemene stemmen goedgekeurd. 

 



3. Financiën en benoeming kascommissie 

 

 

Peter Bos presenteert de jaarcijfers van de vereniging en legt uit dat er sprake 

is van een fors eigen vermogen doordat de vereniging de voorgaande jaren 

geen activiteiten kon ontwikkelen door Corona. Vandaar dat er later gestemd 

zal worden over 2 contributievoorstellen. Op een vraag van Henk Janssen 

antwoord Peter dat er 2 donateurs zijn die hij heeft verantwoord onder 

“opbrengsten”. Ook waren er nog 2 leden die de contributie 2021 nog niet 

hebben betaald; deze zijn verantwoord onder ”vorderingen”. Een ervan heeft 

inmiddels betaald. 



Willy Koenders doet verslag namens de kascommissie en stelt voor de 

penningmeester décharge te verlenen over het gevoerde beleid. Alle 

aanwezigen stemmen hiermee in. Aangezien Els Adams-Smolders niet 

herkiesbaar is voor de kascommissie, gaat de vergadering akkoord met de 

benoeming van Harry Vissers als nieuw lid van de commissie. 

Jan Hendrik memoreert dat Peter Bos ruim 11 jaar geleden de functie 

penningmeester overnam van Fred Farber. Vandaag draagt hij het stokje over 

aan Jan van Leeuwen. Peter wordt bedankt voor zijn inzet gedurende vele 

jaren. 

Vanwege zijn bijzondere verdiensten voor de VGRNG wordt Wil Kitslaar door 

het bestuur en de leden benoemd tot erelid; hij is vanaf nu vrijgesteld van 

contributie. 

4. Benoeming bestuursleden 

Op voordracht van het bestuur gaan de leden akkoord met de volgende 

benoemingen: 

- Ineke van Meel wordt herbenoemd tot secretaris voor 3 jaar 
- Theo van den Berg wordt benoemd en verantwoordelijk voor communicatie 

voor 3 jaar 
- Jan van Leeuwen neemt de functie penningmeester over 
 

5. Contributie 2022 

Met het oog op mogelijke extra juridische kosten vanwege onze positie als 

gesloten fonds gaan de leden akkoord met voorstel 2: De contributie wordt 

vastgesteld op € 25,= 

6. Activiteitencommissie 

Hans de Blaauw informeert de leden over de voornemens van de commissie 

nu dat gelukkig weer mogelijk is. Betty Besters neemt namens het bestuur 

zitting in de activiteitencommissie. Misschien nog in 2022 een tripje met de 

Clipper; dit is afhankelijk van de beschikbaarheid van het schip. Voor het 

voorjaar van 2023 gaan de gedachten uit naar een stedentrip naar 

bijvoorbeeld Zwolle, Deventer of Amersfoort. Hans wil onderzoeken of er 

onder de leden iemand is die als gids kan dienen in een van deze steden. 

7. Stand van zaken van ons pensioen 

Willem Plessen informeert de leden nader over het vraagstuk van “invaren” 

onder het nieuwe pensioenstelsel; tijdens de laatste ALV sprak hij hier ook 

over. Na overleg met SoZaWe is duidelijk geworden dat gesloten fondsen 

kunnen invaren mits de werkgever hiertoe verzoekt. Raimond Schikhof voegt 

hier aan toe dat een eerste contact hierover met de werkgever positief 

verlopen is. Er vindt nog vervolgoverleg met SozaWe over de vraag of invaren  

voor gesloten fondsen ook mogelijk is, als de werkgever niet meer bestaat of 

de werkgever dat verzoek niet wil doen.  Op een vraag van Frans Beaumont 

legt Willem uit dat invaren gunstig zou zijn voor ons fonds omdat we dan niet 



meer gebonden zijn aan de zeer strenge regels m.b.t. dekkingsgraad van het 

huidige stelsel.  

Francis van Bergenhenegouwen geeft vervolgens een presentatie over: 

- De resultaten van de onlangs uitgevoerde enquête onder de leden van het 

pensioenfonds; 

- De voortgang in het dossier naar een nieuw pensioenstelsel; 

- De stand van zaken van ons pensioen. 

8. Rondvraag en afsluiting 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. Jan Hendrik sluit formeel de 

vergadering en wenst iedereen straks na de presentatie van Jacques van den 

Broek, de borrel en het diner een goede reis naar huis. 

 

 

 

 


