
 
JAARVERSLAG 2016 

 
1. LEDENBESTAND 
Aan het einde van het verslagjaar 2016 bedroeg 
het aantal leden 1033. Hiervan zijn per e-mail 593 
leden te bereiken. 
 
2. BESTUUR 
Michael Eitje (penningmeester) is aftredend en 
niet meer herkiesbaar. Het bestuur heeft Ric van 
der Woude gevraagd zijn taken over te nemen. 
Ric volgt sinds september 2016 de vergaderingen. 
De volledige samenstelling van het bestuur staat 
op de website vermeld. In 2016 heeft tienmaal 
een bestuursvergadering plaatsgevonden. Hiervan 
vond verslaggeving plaats door de secretaris. 
 

3. 3.        VERANTWOORDINGSORGAAN 
Het besturen van een pensioenfonds is geen 
sinecure. Het bestuur wordt door vele partijen op 
de handen gekeken. Interne toezicht-houders zijn 
het Verantwoordingsorgaan (VO) en de 
Visitatiecommissie (VC). De taakverdeling tussen 
beiden is dat het VO zich richt op wat er wordt 
besloten en de overwegingen die aan het besluit 
ten grondslag lagen. De VC houdt zich meer 
bezig met de vraag hoe het besluit tot stand is 
gekomen: de procedurele vormgeving. 
Bestuur en VO dienen zich bij de beleids-
ontwikkeling en de uitvoering daarvan te laten 
leiden door het in de Pensioenwet neergelegde 
uitgangspunt dat op evenwichtige wijze rekening 
wordt gehouden met de belangen van de 
verschillende bij het fonds betrokken partijen:  
werknemers, gepensioneerden en werkgevers. 
Naar het oordeel van het VO voldoet het beleid 
van het bestuur aan die eis van evenwichtigheid. 
Een andere taak van het VO is het uitbrengen van 
advies. Dit jaar lag er adviesverzoek over de 
mogelijkheid om te kunnen afzien van het 
deelnemerschap met name voor buitenlandse 
werknemers. In beginsel is het VO geen voor-
stander van dit voornemen omdat het knaagt aan 
het voor ieder pensioenfonds geldend uitgangs-
punt van solidariteit. Aan deze bezwaren is in 
belangrijke mate tegemoetgekomen door na enige 
tijd (2 à 3 jaar) na te gaan hoeveel medewerkers 
van de ontheffing gebruik hebben gemaakt. 
De onderwerpen die in het bestuur aan de orde 
komen bepalen vanzelfsprekend in hoge mate de 
VO-agenda. Niettemin acht het VO het wenselijk 
eigen speerpunten te formuleren waaraan in ieder 
overleg met het DB aandacht wordt besteed. 
Dit jaar stonden in de belangstelling: automatise- 
ring, risicobeleid, beleggingsbeleid en de 

4.  
continuïteit van Provisum. 
Een punt van zorg is de kwetsbaarheid van het 
VO. Het VO bestaat immers slechts uit drie 
personen. Aan het eind van het verslagjaar 
ontstond een vacature omdat één der leden van 
het VO naar het bestuur overstapte zodat het VO 
in ieder geval tijdelijk uit twee personen bestond. 
De verwachting is gewettigd dat er in het begin 
van 2017 in de vacature kan worden voorzien. 
 

5. 4.        CONTACT MET PROVISUM 
In het pensioenbericht van december 2016 is door 
Provisum gemeld dat de pensioenen per 1 januari 
2017 met 0,42% (CBS-prijsindex ultimo oktober) 
geïndexeerd worden. De beleidsdekkingsgraad 
per eind november is 118,9%. Het belegd 
vermogen groeide in 2016 van 1,38 miljard naar 
1,44 miljard. In het afgelopen jaar is Jan Bezemer 
toegetreden tot het bestuur van Provisum als 
opvolger van Frank ten Brink. Jan is naast Joop 
Duindam de tweede vertegenwoordiger in het 
bestuur van het pensioenfonds namens de 
gepensioneerden. Joop Duindam is in september 
2016 op voordracht van de VVGP (her)benoemd 
voor een tweede termijn. Dick van der Windt 
vertegenwoordigt de gepensioneerden in het 
Verantwoordingsorgaan (VO) waarvan Dick 
tevens voorzitter is. Via onze vertegenwoordigers 
in het bestuur van Provisum en het VO wordt de 
VVGP voortdurend op de hoogte gehouden van 
de actuele ontwikkelingen bij Provisum en in de 
pensioenmarkt. Het functionele contact tussen 
Provisum en de VVGP is uitstekend. Bij het 
organiseren van de Regionale Bijeenkomsten 
voor Gepensioneerden heeft Provisum de VVGP 
ondersteund door de enquête en het resultaat 
ervan naar alle gepensioneerden te sturen. Helaas 
is er nog steeds geen overeenstemming over het 
verstrekken van “lief en leed” gegevens aan de 
VVGP. Provisum beroept zich hierbij op de Wet 
op de Privacy en de Wet Datalekken. In 
samenwerking met Provisum en C&A Nederland 
hebben er met Aon/Aevitae gesprekken plaats- 
gevonden over een “maatwerkpolis” voor 
gepensioneerden van de VGZ (zie www.vvgp.nl). 
Ofschoon einde 2016 het beursklimaat zich 
gunstig heeft ontwikkeld en de rente licht is 
gestegen zijn de huidige ontwikkelingen op de 
financiële markten en in de wereld niet zonder 
zorgen. De VVGP heeft het volste vertrouwen in 
het bestuur van Provisum, maar zal de 
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ontwikkelingen en de consequenties hiervan voor 
het pensioenfonds ook in 2017 op de voet volgen. 
 
5.        CONTACT MET C&A 
In 2016 zijn er verschillende  contactmomenten 
geweest met Marc Estourgie, directeur van C&A 
Nederland. Op de ALV van 10 maart 2016 heeft 
Marc openhartig en uitvoerig de stand van zaken 
bij C&A Nederland geschetst en zijn 
toekomstvisie uiteengezet. C&A betreurt dat zij 
door de invoering van de Wet Werkkosten-
regeling per 1 januari 2016 geen subsidie meer 
kunnen verstrekken aan de bijeenkomsten van 
gepensioneerden. De Gepensioneerden Groepen 
hielden hiermee op te bestaan. Het voorstel om de 
bijeenkomsten voortaan in een van de C&A 
filialen te houden was niet haalbaar. Het jaarlijkse 
budget voor “lief en leed” blijft C&A onder 
bepaalde voorwaarden wel beschikbaar stellen. 
Het door de VVGP opgestelde protocol is door 
C&A geaccepteerd, maar voor de uitwerking is 
de medewerking van het pensioenfonds 
noodzakelijk. In het najaar is in Duitsland het 
boek verschenen van Mark Spoerer over de 
geschiedenis van C&A en de familie 
Brenninkmeijer. Ook de Nederlandse media 
hebben hierover uitvoerig bericht. Inmiddels is 
het boek in de Nederlandse vertaling verschenen. 
In november heeft Marc Estourgie op verzoek van 
de VVGP een update gegeven van de stand van 
zaken bij C&A.  
 
6.        COMMUNICATIE EN PR 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering in maart 
2016 is afscheid genomen van bestuurslid Rolf 
Dickmann. Rolf heeft 7 jaar als bestuurslid 
zorggedragen voor de communicatie en heeft dat 
met verve en heel inspirerend gedaan. Luci Zwaal 
is als opvolger van Rolf in het bestuur gekomen 
en heeft de taken van Rolf overgenomen. Hij was 
het hele jaar bereid om stand by te zijn mocht dat 
nodig zijn. De website wordt regelmatig ververst. 
Om de site wat gezelliger te maken wordt gebruik 
gemaakt van foto’s die betrekking hebben op 
hobby's en passies van onze gepensioneerden. 
Regelmatig wordt de actuele dekkingsgraad van 
Provisum op onze site vermeld. We gaan met 
onze tijd mee en hebben in 2016 een facebook 
account aangemaakt. Daarop zijn regelmatig 
interessante pensioen-gerelateerde nieuwtjes te 
vinden. Het loopt goed, maar meer aanmeldingen 
zijn zeer welkom. 
 
7.        GEPENSIONEERDEN GROEPEN 
In november 2016 heeft de VVGP voor de eerste 
keer regionale lunchbijeenkomsten gehouden, 
samen met contactpersonen op 8 locaties in het 
land. De aanwezigen waren erg tevreden 
en vonden het heel gezellig om oud-collega’s te 	

ontmoeten. We gaan er dan ook zeker mee door 
en hopen op nog meer hulp van contactpersonen 
om van 8 naar 11 locaties te kunnen uitbreiden.  
Dit alles naar aanleiding van het stopzetten van 
de financiële steun hiervoor van C&A. Niets 
meer doen is geen optie en ook al is er nog veel te 
verbeteren we blijven sociale contacten onder de 
gepensioneerden stimuleren. 
 
8.        KNVG 
Al een aantal jaren zijn wij lid van de KNVG. Er 
is 4 keer per jaar een ALV en 5 keer een regio 
vergadering waarvan wij, samen met de 
verenigingen van SHELL, Akzo-Nobel, TNO, 
IBM, KLM, Douwe Egberts en Heineken, deel 
uitmaken. Onderwerpen die aan de orde komen 
zijn bijna allemaal pensioen gerelateerd en 
daarnaast gaat het over zorg en welzijn. De 
KNVG en NVOG hebben een collectieve 
ziektekostenverzekering afgesloten. De kortingen 
halen het niet bij AEVITAE. Men richt te veel 
aandacht op de prijs en niet op de inhoud. De 
verschillen worden op elkaar gelegd en 
vergeleken. Shell heeft een Pensioenfonds 
gesloten, maar ook een nieuw pensioenfonds 
geopend voor nieuwe werknemers met een andere 
regeling vooruitlopend op een nieuwe 
pensioenwet die gaat komen maar niemand weet 
wanneer. De DNB niet veel wijzigingen wil in 
het huidige pensioenstelsel. Verwachting is dat 
het nog heel lang gaat duren voor er een nieuw 
pensioenstelsel gaat komen. Er komt weer een 
kieswijzer voor de verkiezingen in maart. Van de 
9 pensioenfondsen binnen de Regio van de 
KNVG staat Provisum op de 3e plaats. Shell en 
IBM gaan ons voor. Martin van Rooijen is 
vertrokken als voorzitter van de KNVG en 
tijdelijk neemt Joep de Brouwer het stokje over. 
De begroting van de KNVG voor 2017 geeft aan 
dat de contributie € 1,25 per lid van een 
vereniging hetzelfde blijft. Ook binnen de KNVG 
blijft het een discussiepunt omtrent het door 
pensioenfondsen beschikbaar stellen van NAW-
gegevens aan verenigingen. Communicatie vanuit 
de KNVG is belangrijk en is te volgen op de 
website, loon voor later en de pensioenleugen. De 
twee laatste worden uitstekend bekeken en niet 
alleen door de leden maar ook door de politiek. 

9.        JAARVERGADERING 
Op 10 maart 2016 heeft de jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering plaatsgevonden bij Eenhoorn 
in Amersfoort. Er waren 57 leden aanwezig.	 
Het bestuur gaf rekenschap over het gevoerde 
beleid in het voorafgaande jaar, als mede inzage 
in de aandachtspunten voor het jaar 2016.  
Na afloop werd onder het genot van een drankje 
en hapje en muzikale begeleiding van Maarten 
Keesman nog wat bijgepraat.	
 


