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Notulen ALV van VGB maart 2015 

Notulen van de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Vereniging 

Gepensioneerden Buhrmann/CE/Staples (VGB) gehouden in Ede op 23 maart 2015, 

aanvang 11.00 uur. 

Aanwezig het voltallig Bestuur: Ben Donker (Voorzitter), Frans Spits (Vice Voorzitter), Cor 
Zwart (Penningmeester), Gerhard Nijhuis (Secretaris) en Marijn Tipker. 

Aanwezige leden: In totaal 71 leden, inclusief het bestuur.  Hiervan hebben 52 leden de 
presentielijst getekend. Voorts zijn er van 154 leden bericht van verhindering ontvangen. 
Gasten: Voorzitter van het Pensioenfonds Staples, de Heer MJM Haaker, de vice Voorzitter 
tevens secretaris Mevrouw MBA Capel en de Heer J Berkemeijer de gastspreker. 

Om 11.10 uur opent voorzitter Ben Donker de vergadering. 

Allereerst werd het overlijden op 6 februari jl. van ons bestuurslid Ed Heuff herdacht. Ed 
heeft 6 jaar in het Bestuur van de VGB gezeten. Hij was tevens lid en later plaatsvervangend 
lid van het Bestuur van het Pensioenfonds Staples. Veel waardering werd uitgesproken over 
zijn bijdragen en inspanningen. 

In zijn welkomstwoord gaat de voorzitter in op wat ons bezighoudt en zorgen baart, zoals 
een mogelijk einde aan de economische crisis, de doorgevoerde bezuinigingen en eventuele 
nieuwe bezuinigingen. Alsmede de inkomensontwikkeling en specifiek die van het 
besteedbare inkomen van de ouderen, waartoe wij behoren, die onder druk blijft staan.                                                                                               
Het verloop van de verhouding tussen vermogen en verplichtingen, de dekkingsgraad, heeft 
weer alle aandacht gekregen. Onze dekkingsgraad schommelt nog steeds rond de 118 % en 
dat is, in vergelijk met andere fondsen, beslist positief te noemen.                                       
Het Bestuur van het Pensioenfonds heeft ook dit jaar  weer een, zij het kleine, indexatie 
kunnen doorvoeren.  U kunt overigens op onze website maandelijks , het verloop van onze 
dekkingsgraad volgen.  De voorzitter raadt U gaarne aan om de VGB website en die van het 
Pensioenfonds Staples van tijd tot tijd eens te bezoeken. De Website wordt nu bijgehouden 
door de heer J Baarslag in opvolging van de heer E Heuff.                                             
Midden vorig jaar is de Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen in werking getreden.  
Deze wet beschrijft nieuwe bestuursmodellen voor aan pensioenfondsen en regelt de 
mogelijkheid van meer inspraak van pensioengerechtigden. Onder andere  is de 
Deelnemersraad verdwenen en heeft het Bestuur van het Pensioenfonds de samenstelling 
van het  Verantwoordingsorgaan met bijbehorende en uitgebreider takenpakket  
geïnstalleerd.. De VGB heeft drie vertegenwoordigers in dit orgaan de heer M Tipker 
Voorzitter en de heren H Winkel en D de Rooy als gewoon lid.                                            
Zoals U weet zijn VGB leden op allerlei fronten vertegenwoordigd.  Het is tot nu toe gelukt 
om afgevaardigden te vinden voor de diverse functies en daar zijn wij dankbaar voor. De 
materie wordt steeds complexer en er zijn vele veranderingen en aanvullingen. Daarbij stelt 
ook de Nederlandse Bank steeds meer eisen aan deskundigheid en opleiding.                     
De NVOG, de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden, waarvan de 
VGB jarenlang lid is, heeft sinds geruime tijd een betere verhouding opgebouwd met de 
afgescheiden groep, de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden. 
Gezamenlijk kunnen zij de belangen van de gepensioneerden beter behartigen. Wij zullen de 
gang van zaken goed blijven volgen.                                                                                      
Het ledental van onze VGB blijft nagenoeg constant de laatste jaren en schommelt rondom 
de duizend leden. Wij proberen via mailingen, die verzorgd worden door het 
Pensioenbureau, de niet-leden op te roepen lid van de VGB te worden. Vanwege de wet op 
de privacy kunnen wij alleen op deze wijze alle gepensioneerden Staples bereiken.                                
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De voorzitter spreekt namens het Bestuur grote waardering uit voor de medewerking die wij 
ook in het afgelopen jaar van het Pensioenfondsbestuur hebben ontvangen. De heer 
Martens en zijn medewerksters zijn ons regelmatig tot steun geweest, waarvoor onze dank. 
De pensioenmaterie wordt steeds ingewikkelder en dat vereist veel kennis om bij te kunnen 
blijven. Wij blijven voortdurend zoeken naar potentiële kandidaten. Er gaan veel 
veranderingen optreden en daarop zullen wij alert op reageren. Het is derhalve van groot 
belang dat wij op de hoogte blijven van de wensen van onze leden en toekomstige leden. Wij 
rekenen op Uw initiatief. Als huishoudelijke mededeling meldt de voorzitter dat, in verband 
met de hoge verzendkosten, de contributienota voortaan zal worden bijgesloten bij de 
uitnodiging voor de ALV. 

Er zijn geen ingekomen stukken ter bespreking voor deze vergadering binnengekomen.  

De notulen van de ALV van 2014 worden unaniem goedgekeurd.  

 

Het Jaarverslag Verenigingsjaar 2014 wordt vastgesteld. 

 

Penningmeester Cor Zwart geeft een presentatie met toelichting op het financieel verslag 

2014 en de begroting 2015. Batig saldo over 2014 zal worden toegevoegd aan de Reserve 

Professionele Bijstand. 

De Kascommissie gaat akkoord met de jaarrekening 2014. 

Het financiële verslag en de begroting worden door de vergadering unaniem goedgekeurd.  

Het ongewijzigde contributievoorstel 2015 wordt daarmee unaniem goedgekeurd. Dit houdt 

in dat gewone leden € 12 en nabestaanden € 6 per jaar betalen voor hun lidmaatschap.   

                                                                                                                                                  

De volledige vergadering stemt in om het volledige bestuur voor het gevoerde beleid van het 

jaar 2014 decharge te verlenen.  

 

Nieuwe Bestuurssamenstelling: De heer Donker treedt af en zal door de heer Spits als 
voorzitter worden opgevolgd. Volgens rooster treden de heren Nijhuis en Zwart af. De heer 
Nijhuis stelt zich niet herkiesbaar. De heer Zwart is bereid voor een nieuwe periode de 
functie van penningmeester op zich te nemen. De (her-)benoeming van beide heren wordt 
door de vergadering goedgekeurd. De heer Spits neemt de voorzittersrol over en bedankt de 
heren Donker en Nijhuis voor hun inzet en deskundige bijdragen. 

De heer J.van Gool is bereid, naast de heer van Alem plaats te nemen in de kascommissie 

2015 ter vervanging van de heer H Winkel.  

 
Rondvraag: Geen vragen meer. 

De gastspreker J Berkemijer heeft het onderwerp “Pensioenzekerheid in een gesloten fonds” 

gedurende anderhalf uur op een zeer interactieve, humoristische en daarmee ook 

gewaardeerde wijze aan de toehoorders gebracht.  

 
Om 13.00 uur.  De voorzitter beëindigt de vergadering. Bedankt de gastspreker voor zijn 

duidelijke en zeer informatieve presentatie, alsmede onze leden voor hun actieve inbreng 

gedurende de vergadering.  Een ieder wordt uitgenodigd voor de lunch. 
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