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Verslag van de Algemene Ledenvergadering VGEO d.d. 18 april 2018 in Het Koetshuis te Nijkerk
Aantal aanwezigen: 60.
1. Opening
Voorzitter Henk van der Rijst opent de vergadering even na 11 uur en heet de aanwezigen welkom. Hij is
zeer blij over de opkomst maar merkt op dat die in tijden van crisis wel hoger is, dus blijkbaar gaat het goed
of in elk geval beter.
De voorzitter gedenkt de leden die sinds de vergadering van vorig jaar zijn overleden met een moment van
stilte: Mevr. Verploegh-Chassé (Amsterdam), Mevr. Terwisscha van Scheltinga-Hanegraaf (HeeswijkDinther), Hr. Snijders (Santpoort Noord), Hr. Albarda (Den Haag), Hr. Pijnenborg (Naarden), Hr. Sueters
(Zutphen), Hr. Groot (Oostzaan), Hr. van Duijkeren (Haarlem), Hr. Huis (Voorburg).
De voorzitter stelt vast dat het met onze vereniging goed gaat, dat zal ook blijken uit het verslag van de
penningmeester en dat van onze secretaris, die ons helaas weer gaat verlaten.
Naast de huishoudelijke zaken staan twee sprekers op de agenda, de ons allen welbekende Fokko Covers
over pensioenen in het algemeen, en Alexander van Boetzelaer over de ontwikkelingen bij RELX. Onze
oud-werkgever draagt ons nog steeds een goed hart toe, want zowel Elsevier als Reed Business heeft
toegezegd onze vereniging ook de komende jaren te blijven steunen. Elsevier met hetzelfde bedrag als
vorige jaren, Reed Business met een lager bedrag gezien de sterke krimp bij dat onderdeel.
De voorzitter maakt de aanwezigen attent op een tafel met allerlei lectuur uit de nalatenschap van Rina
Terstall. Haar zus had dit materiaal aan onze vereniging geschonken en onze secretaris heeft daar uit
gehaald wat voor ons van belang was. Het overige is vrij om mee te nemen door belangstellenden.
Later tijdens de vergadering komen bestuurswijzigingen aan de orde, maar de voorzitter wil graag een
oproep doen voor kandidaat-bestuursleden uit het oosten van het land (Reed Business of Elsevier
Opleidingen), om zo een goede afspiegeling van ons ledenbestand te krijgen.
Het bestuur probeert de belangen van de leden te behartigen via de VVG-PGB, die betrokken is bij
benoemingen van bestuursleden van Pensioenfonds PGB en het Verantwoordingsorgaan, maar ook via de
koepelorganisatie KNVG, die probeert de politiek te beïnvloeden wat betreft pensioenen en andere
belangen van gepensioneerden. Bijvoorbeeld door een lobby voor het wetsvoorstel van Martin van Rooijen
om de rekenrente te verhogen en door gesprekken binnen de SER om invloed uit te oefenen op de nieuwe
pensioenvoorstellen. Helaas nog zonder veel succes.
Ons pensioenfonds doet het in elk geval goed. Vorig jaar werd afgesloten met een beleidsdekkingsgraad
van boven de 105 procent. Dat betekent dat er de komende vijf jaar niet behoeft te worden gekort. Maar om
te kunnen indexeren moet de dekkingsgraad boven de 110 procent zitten, en die is nu 107,7. Misschien dat
het eind van dit jaar lukt.
2. Notulen
Er zijn geen opmerkingen. De notulen worden daarmee goedgekeurd.
3. Jaarverslagen
Jaarverslag 2017 van de secretaris. Hierover waren geen opmerkingen.
Financieel verslag 2017 en begroting 2018: Penningmeester Ger de Rooij laat weten dat er begin 2017 vrij
veel onzekerheid bestond over de te verwachten uitgaven, maar dat het goed is uitgepakt. De baten waren
iets groter door meer betalende leden omdat een aantal leden dat reeds lid was van de VVG-PGB alsnog
lid werden van de VGEO. De lasten waren flink lager dan begroot, ten eerste doordat de kosten voor drukken
en verzenden van onze correspondentie, in het bijzonder de Nieuwsbrief, lager bleken te zijn dan gedacht:
vorig jaar moesten we die voor het eerst zelf bekostigen en er was dus nog geen ervaring mee. Zo veel
mogelijk wordt nu de correspondentie via e-mail naar de leden gestuurd. Verder bleek het Dagje Uit naar
Zwolle goedkoper dan gedacht, vooral door het gebruik van museumjaarkaarten, en waren de reis- en
vergaderkosten van het bestuur lager.
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Een actie om e-mail adressen te verkrijgen in samenwerking met de VVG-PGB was succesvol. Op dit
moment ontvangt 85 procent van de leden correspondentie per e-mail, de overigen (ongeveer 75 personen)
per post. Overigens laat Ger de Rooij alleen de Nieuwsbrief via PostNL drukken en versturen, de overige
correspondentie doet hij zelf via Sandd. Het resultaat over 2017 is een winst van 2190 euro.
Wat betreft 2018, is de bijdrage van Reed Business lager dan voorheen. Aan contributies voor dit jaar is al
meer ontvangen dan gebudgetteerd. We begonnen dit jaar met 404 leden. Het budget voor het Dagje Uit
blijft hetzelfde omdat de hoogte van die uitgave altijd vrij onzeker is. Er staat een groot bedrag op de
spaarrekening. Er zal besproken moeten worden wat we daarmee gaan doen. Dat is wel moeilijk, omdat we
de komende jaren steeds een verlies kunnen verwachten.
Naar aanleiding van de post "Fonds viering 25-jarig jubileum" komt er een vraag uit de zaal, wanneer dat
jubileum is. Dat is volgend jaar.
Verslag PR-Commissie 2017: Er zijn geen vragen of opmerkingen.
4. Verslag kascommissie (Alex Bijleveld en Henk Brouwer)
Alex Bijleveld meldt dat zij ten huize van de penningmeester hebben vastgesteld dat alles in orde was. De
cijfers waren glashelder en de commissieleden adviseren daarom het financiële verslag goed te keuren en
de penningmeester en het bestuur décharge te verlenen. De vergadering gaat hiermee akkoord, met dank
aan de commissieleden. Voor de nieuwe kascommissie is er een klein probleem, omdat reserve-lid Hiske
Gerbrandy kandidaat is voor het bestuur en in die positie geen kascontrole kan uitvoeren. Alex Bijleveld
treedt af en Henk Brouwer blijft aan. Hans Nieuwenhuizen heeft zich bereid verklaard lid van de
kascommissie te worden en de vergadering gaat met zijn benoeming akkoord. Als nieuw reserve-lid heeft
Rob Marx zich gemeld, en ook die benoeming is akkoord bij acclamatie.
5. Contributie 2019
De contributie blijft ongewijzigd, gezien de grote kasreserve.
6. Bestuursverkiezing
Secretaris Mary van Dort treedt helaas alweer af. De voorzitter bedankt haar voor haar bijdrage met een
bloemetje.
Aftredend zijn Ger de Rooij en Henk van der Rijst, maar beiden hebben zich weer kandidaat gesteld. Bij
acclamatie gaat de vergadering akkoord met hun herbenoeming. Er zijn twee nieuwe kandidaten voor het
bestuur: Paul Klein en Hiske Gerbrandy. Beiden worden benoemd als bestuurslid. Er blijkt enige
onduidelijkheid over de termijn van Harry Nijhuis. Hijzelf meende sinds 2002 lid te zijn maar Gerard Roza
heeft achterhaald dat Harry in dat jaar redacteur werd van de Nieuwsbrief, maar het jaar erop lid werd van
het bestuur. Harry stelt zich daarop herkiesbaar en wordt herbenoemd.
7. Rondvraag
Er zijn geen vragen. Elly Tjoa heeft wel een mededeling over het Dagje Uit dit jaar. Dat zal plaatsvinden op
22 augustus in Dordrecht. In de ochtend is er keuze uit museumbezoek of stadswandeling, daarna gaat
iedereen mee met een rondvaart van tweeëneenhalf uur inclusief lunch aan boord. De dag wordt besloten
met een borrel aan de wal.
8. Sluiting
De vergadering wordt om 11.30 gesloten.
Na de vergadering geeft Fokko Covers een presentatie over de ontwikkelingen in pensioenland. Aan de
orde komt onder andere de gebeurtenissen in de laatste tien jaar, hoe de aandelenkoersen en de rente in
die tijd zijn verlopen, en de plannen voor een nieuw pensioenstelsel, met uitleg over de doorsneepremie.
Na de lunch geeft Alexander van Boetzelaer (Executive Vice-President Strategy, tevens Head of House
RELX Nederland) over de ontwikkelingen van RELX en die in Nederland in het bijzonder. Hij schetst hoe
het bedrijf is veranderd van een uitgeverij naar een leverancier van hulpmiddelen om beslissingen te nemen
(decision support tools). In Amsterdam zullen er 250 nieuwe banen bijkomen op technologisch gebied
(software ontwikkeling).

Diemen, 19 april 2018, Jeroen Hogendorp

