
 
   
  Verslag van de 9e Algemene Ledenvergadering gehouden op 21 maart 2019 in Amersfoort 
 

1. Opening door de voorzitter 
Om 14.00 uur heet de voorzitter de aanwezige 41 leden welkom op de 9e Algemene Ledenvergadering. Hij zegt 
dat de ledenvergadering niet alleen een moment is om verantwoording af te leggen over het afgelopen jaar en 
vooruit te kijken naar wat komen gaat, maar dat het vooral een prachtig moment is om veel oud-collega’s weer 
eens te zien en te spreken. 
Omdat de heer Joost van Engers van Provisum later in de middag nog andere afspraken heeft stelt de voorzitter 
voor om zijn presentatie nu te houden. De vergadering gaat hiermee akkoord. 
Hij wenst eenieder een goede vergadering. 
  

2. Ontwikkeling Pensioenfonds Provisum 
De heer Joost van Engers is genoodzaakt om zijn PowerPoint presentatie geheel mondeling te houden. Door 
een technisch mankement geeft de beamer de presentatie niet weer! 
Spreker is er desondanks goed in geslaagd om de gecompliceerde omgeving te schetsen waarin het beleid 
Maatschappelijk Verantwoord Beleggen vorm wordt gegeven. De boodschap is toch goed overgekomen.  
De voorzitter overhandigt Joost van Engers een stoffelijke blijk van waardering voor zijn komst en inzet.  
 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 
Er zijn geen ingekomen stukken, maar wel enkele mededelingen.  
Van veel trouwe bezoekers zijn afmeldingen ontvangen. 
De voorzitter meldt uit een persbericht dat Alain Caparros, CEO van C&A Europa, per direct terugtreedt. De 
CEO legt zijn functie neer om gezondheidsredenen.  
Caparros wordt opgevolgd door Edward Brenninkmeijer. 

4. Vaststelling verslag 8e ALV van 15 maart 2018 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

5. Jaarverslag 2018 van de secretaris 
Het jaarverslag wordt onder dankzegging aan de secretaris ongewijzigd vastgesteld. 
 

6. Jaarrekening 2018 en begroting 2019 van de penningmeester 
De penningmeester stelt zich voor en geeft nog wat toelichting op enkele posten. 
I.v.m. bankgaranties wil de penningmeester het Fonds Externe Bijstand onderbrengen bij een andere bank.  
De contributie van € 1,25 blijft gelijk. 
De ledenvergadering dankt de penningmeester voor alle informatie. 
 

7. Verslag van de kascontrolecommissie en benoeming leden 
René Wittenberg doet verslag namens de leden van de Kascontrolecommissie.  
De Kascontrolecommissie bericht dat de jaarrekening 2018 een getrouw beeld geeft van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van de vereniging per 31 december 2018.    
De Commissie bedankt de penningmeester voor zijn uitstekende werk en stelt aan de ledenvergadering voor 
decharge te verlenen aan het bestuur voor het in het afgesloten boekjaar gevoerde financiële beleid.  
De ledenvergadering gaat hiermee akkoord. 
 
Rob de Haan heeft zich aangemeld als lid van de kascontrolecommissie. Dit wordt in dank aanvaard. 
Nico de Leeuw en René Wittenberg zijn herkiesbaar. De leden stemmen hiermee in. 

 
8. Verkiezing bestuursleden  

Jacqueline van Piere verzorgt de ledenadministratie, maar heeft Reiny Bakker bereid gevonden om deze taak per 
april van haar over te nemen. 



Fred Hessels wordt voorgesteld als lid van het bestuur. 
Luci Zwaal is herbenoembaar. 
Met beide benoemingen wordt onder applaus ingestemd. 
 
 
 

9. Herbenoeming lid Verantwoordingsorgaan 
Dick van der Windt geeft de functies van het Verantwoordingsorgaan aan en legt deze uit. 
Spreker vraagt om vertrouwen voor zitting in het Verantwoordingsorgaan voor de volgende 4 jaar.  
De voorzitter is verheugd dat Dick voor een volgende termijn gaat en ook de leden danken hem voor zijn werk.	
 

10. Aandachtspunten bestuur 2019 
1) Aanpassingen website: Na 10 jaar gedateerd en wordt opgefrist naar een meer aantrekkelijke lay-out. 

De bezoekersaantallen nemen toe.  
2) Overleg VVGP met OR C&A: De OR van C&A heeft instemmingsrecht t.a.v. pensioenen. De VVGP vindt 

het nuttig om ook van de kant van de werknemers geïnformeerd te worden. Dat is goed voor het uitwisselen 
van ideeën en de contacten. 

3) Regionale Bijeenkomsten Gepensioneerden: De VVGP is op zoek naar meer landelijke locaties. Maar ook 
speciale groepen, zoals Dordrecht, wil de VVGP sponsoren. Lid zijn van de VVGP is hierbij geen vereiste. 
De VVGP zoekt mogelijkheden om deze groepen aan te sturen. 

4) Alternatieve locatie Algemene Ledenvergadering: Bedoeling is om de locatie voor de Algemene 
Ledenvergadering (ALV) meer aantrekkelijk te maken. Het Spoorwegmuseum in combinatie met een bezoek 
aan dat museum is een mogelijkheid. Goede bereikbaarheid is een voorwaarde. Fred Hessels zegt dat er veel 
mogelijk is en noemt meer voorbeelden, zoals Aviodrome en Mauritshuis. Dit betekent wel meer kosten, 
maar volgend jaar hebben we wel het jubileum van 10 jaar VVGP. 
De leden merken op dat de reiskosten naar de ALV, waar deze ook wordt gehouden, een hindernis kan zijn 
voor bezoek. Ook de reistijden naar een andere locatie kan een probleem vormen. 
Eenhoorn Amersfoort wordt wel gezien als een prima locatie.  
Een lid uit de vergadering, Ben van der Bol, neemt de microfoon en zegt dat de leden zich gelukkig mogen 
prijzen met dit bestuur en dat er sprake is van veel dynamiek! Hij dankt het bestuur voor alle inspanningen. 
De voorzitter waardeert de lovende woorden en dankt allen voor het vertrouwen. 

5) 10-jarig bestaan VVGP: Volgend jaar bestaat de VVGP 10 jaar. Om dit feit te vieren ziet de voorzitter graag 
een feestcommissie. Jos van Marissing wil graag meedenken hoe dit vorm te geven. Fred Hessels sluit zich 
hierbij aan. Een derde kandidaat is welkom. Geopperd wordt om de mogelijkheid te bezien of een bezoek 
per bus aan Mettingen, met een tentoonstelling, een mogelijkheid is. 

 
11. Gang van zaken C&A Nederland 

Om nu wel gebruik te maken van een beamer wordt de zaal omgedraaid en is een werkende beamer wel 
beschikbaar! 
Mevrouw Mieke van Groningen, Directeur Marketing van C&A Nederland, geeft een openhartige en 
stimulerende presentatie met haar visie over de huidige ontwikkelingen en de verwachtingen voor de toekomst. 
Interessante aandachtspunt hierbij is de ontwikkeling van de modemarkt in Nederland. Ook worden het nieuwe 
winkelconcept en het online winkelen toegelicht en besproken. 
De leden waarderen zeer de aanwezigheid van Mieke van Groningen en zijn zeer te spreken over haar openhartige 
wijze van presenteren. 
De voorzitter dankt Mieke voor haar enthousiaste en uitgebreide, maar vooral ook deskundige 
uiteenzetting over het huidige beleid van C&A en overhandigt haar een stoffelijke blijk van waardering 
voor haar komst en inzet. 

 
12. Rondvraag 

Er zijn geen vragen. 
 

13. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging voor de opkomst en de 
inbreng van de aanwezigen.  
Hij wenst de leden nog een goed samenzijn onder het genot van muziek, drankje en hapje! 
 
Voor akkoord: 
 
C. van Kasteren     F.H.T.M. van Vugt 



Voorzitter      Secretaris 


