Bestuursverslag 2020

Algemeen
Uiteraard heeft de Corona pandemie ook voor de Vereniging van Gepensioneerden uit de Detailhandel
grote gevolgen gehad. Fysieke bijeenkomsten waren (grotendeels) niet mogelijk wat onder meer heeft
betekend dat de Algemene LedenVergadering geen doorgang heeft gevonden. Zodra bijeenkomsten
weer mogelijk zijn, zal de ALV weer worden gehouden.
Het jaar 2020 heeft voor gepensioneerden en medewerkers die hun pensioen nog opbouwen in het
teken gestaan van het lang verwachte Pensioenakkoord. Nu dat akkoord is gesloten, gaat alle aandacht
uit naar het vertalen van dit akkoord naar een nieuw pensioenstelsel en de daarbij behorende
regelingen. Voor de vereniging is in dit verband zowel onze vertegenwoordiging in de
Verantwoordingsorganen van de pensioenfondsen Detailhandel en Wonen als het lidmaatschap van de
Koepel Gepensioneerden van groot belang. Via deze instanties kunnen wij voor onze leden zowel op
pensioenfonds niveau als op landelijk niveau onze maximale invloed laten gelden.
Daarnaast hebben de gepensioneerden in 2019 gekozen voor het door de vereniging voorgedragen
bestuurslid Jan de Planque, die namens (alle) gepensioneerden zitting heeft in het bestuur van
Pensioenfonds Detailhandel.
Dit verslag is de verantwoording van het bestuur van de vereniging over het jaar 2020.
Bestuur
In het afgelopen jaar is Martin Holtkamp teruggetreden uit het bestuur. Martin heeft ruim 15 jaar
bestuursfuncties vervuld binnen de VGD en heeft zich vooral onderscheiden door het magazine Outfit
gedurende lange tijd te verzorgen. Wij zijn Martin heel veel dank verschuldigd voor alles wat hij in de
genoemde 15 jaar voor onze vereniging heeft betekend. Chapeau, zogezegd!
Begin 2020 is bestuurslid Jim Boester afgetreden. In de korte tijd dat hij bestuurslid was, heeft Jim blijk
gegeven van grote kennis van pensioenen en van methodes en middelen om nieuwe geïnteresseerden
voor de vereniging te kunnen vinden. Dit alles bij een enorme inzet, waarvoor wij Jim zeer erkentelijk
zijn.
In april 2020 heeft Kees Dambrink het secretariaat op zich genomen.
Vanaf maart 2020 is Douwe de Boer opgenomen als kandidaat bestuurslid en vanaf 5 augustus 2020 als
formeel lid. Weliswaar schrijven de statuten voor dat bestuursleden door de ALV benoemd worden,
maar gezien de huidige situatie is besloten dat het bestuur deze bevoegdheid naar zich toetrekt. Wel zal
achteraf verantwoording afgelegd worden in de eerstvolgende fysieke ALV.
In november heeft Henriette Zeegers aangegeven af te willen zien van het voorzitterschap maar wel
beschikbaar te zijn als waarnemend voorzitter. Douwe de Boer heeft tegelijkertijd aangegeven het
voorzitterschap over te willen nemen van John Bogers. Deze overdracht zal begin 2021 worden
geëffectueerd. Tot die tijd blijft John Bogers dus voorzitter en lid van het bestuur.
Het bestuur heeft in 2020 6 keer vergaderd.
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ALV
De Algemene Leden Vergadering is tot twee keer toe geannuleerd in verband met de corona pandemie.
Zoals al vermeld heeft het bestuur enkele zaken besloten zonder raadpleging van de leden middels een
ALV. Zodra het weer mogelijk is, zullen deze zaken alsnog in een ALV aan bod komen. Over deze gang van
zaken zijn de leden wel middels de Outfit geïnformeerd.
Belangrijkste onderwerpen 2020
Het bestuur heeft twee onderwerpen uitvoerig behandeld in 2020: ten eerste (onze vertegenwoordiging
in) het Verantwoordingsorgaan, met name dat van Pensioenfonds Detailhandel, en daarnaast
ledenwerving.
Verantwoordingsorganen (VO)
Onze aanwezigheid in het Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Detailhandel en Pensioenfonds
Wonen is één van de belangrijkste – zo niet hét belangrijkste doel van onze vereniging. Binnen het
Nederlandse bestel is dit de maximale mogelijkheid voor gepensioneerden om invloed te doen gelden
binnen pensioenfondsen. De vereniging heeft 4 leden binnen het VO Pensioenfonds Detailhandel en 1
lid binnen Pensioenfonds Wonen.
Hoewel deze aanwezigheid dus niet nieuw is, is besloten de zichtbaarheid van de VO voor onze leden
verder te vergroten. Dat gebeurt door “onze” VO leden in ons magazine Outfit verslag van hun
werkzaamheden te laten doen en bovendien is het reilen en zeilen van de organen een vast agendapunt
op de bestuursvergaderingen.
Ledenwerving
Helaas wordt de vereniging al jaren geconfronteerd met een teruglopend ledenaantal. Het bestuur heeft
daarom getracht via het eigen ledenbestand tot een wervingsactie te komen door leden op te roepen
nieuwe leden aan te brengen. Daarnaast is binnen Pensioenfonds Wonen aandacht voor de vereniging
geweest. Beide zaken hebben helaas niet het gehoopte succes gehad en mede daarom liep ook in 2020
het aantal leden terug, nu tot iets minder dan 4.500 leden.
Ledenwerving blijft daarom speerpunt voor het bestuur, ook in de komende jaren.
Koepel Gepensioneerden
De VGD is -samen met ruim 150 andere organisaties- lid van de Koepel Gepensioneerden, een
belangenorganisatie voor senioren op gebied van pensioenen en inkomen, zorg en welzijn en wonen. De
Koepel is voor de vereniging van belang om het geluid van senioren bij de landelijke politiek onder de
aandacht te brengen en te houden. Op eigen kracht zou de vereniging dergelijke mogelijkheden niet
hebben. Vooral in de periode van het “invaren” van de rechten vanuit de bestaande pensioenvermogens
naar individuele rechten onder het nieuwe pensioenstelsel is het van evident belang om de stem van
senioren te laten horen. Zo zijn gepensioneerden, hoewel zij uiteraard een groot deel van de
“doelgroep” uitmaken, formeel niet rechtstreeks vertegenwoordigd in de overleggen die vanuit de
overheid worden gevoerd.
De VGD heeft 2 contactpersonen voor het onderhouden van de contacten met de Koepel, die ook de
vergaderingen van de Koepel bijwonen.
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Doelstellingen 2021
Het bestuur stelt zich voor 2021 ten doel:
Vergroting van het ledenbestand
In 2021 zal een een gerichte ledenwerfactie worden gestart met ondersteuning van een
professionele partij. Doel is tenminste 500 leden te werven.
Vertegenwoordiging in VO
Zorg dragen voor mogelijk opvolging van de huidige VO leden, mede door het op peil houden of
brengen van kennis over pensioenen binnen het bestuur van de vereniging.
Bovendien blijft rapporteren over de werkzaamheden van de VO’s aan de leden een belangrijk
communicatiemiddel met de leden.
Ledenvoordelen
Voor leden is het hebben van voordelen uit hoofde van het lidmaatschap van de vereniging niet
onbelangrijk. Momenteel is het belangrijkste voordeel een korting op de basisverzekering en de
aanvullende bij Zilveren Kruis en daarnaast verzekeringen bij Centraal Beheer. De korting op de
basisverzekering zal echter binnenkort van overheidswege worden afgeschaft. Daarom is de
vereniging doende om andere vormen van ledenvoordeel in kaart te brengen en die aan leden aan te
bieden.
ALV
Zo snel mogelijk zal een fysieke ALV worden georganiseerd
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