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Verslag van de 10e/11e Algemene Ledenvergadering op 23 september 2021 

Spoorwegmuseum Utrecht – aanvang 14.00 uur 
 
Aanwezig namens bestuur:  Cees van Kasteren (voorzitter), Fred Hessels (vice voozitter), Frans van Vugt 

(secretaris) en Jan Cligge (penningmeester);  
Reiny Bakker (ledenadministratie en verslag). 

Afwezig met bericht: Luci Zwaal (communicatie en PR). 
Gastsprekers: Natascha Endema en Joost van Engers (Provisum) – v.a. punt 9 
 Mieke van Groningen (C&A) – v.a. punt 10.  
__________________________________________________________________________________________ 
 
Welkomstwoord 
Cees van Kasteren heet de bijna 60 aanwezigen van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering (ALV), die 
vandaag een wat andere setting heeft dan in voorgaande jaren. Door corona kon de 10e en feestelijke 
vergadering in 2020 niet doorgaan en moest ook de geplande -uitgestelde- datum dit voorjaar worden 
geannuleerd. Gelukkig zijn de meeste beperkende maatregelen nu voorbij en kunnen we elkaar weer 
ontmoeten. Hij is positief verrast door het hoge aantal aanmeldingen, dat blijk geeft van nieuwsgierigheid van 
de leden over alle ontwikkelingen, zowel bij Provisum als bij de voormalig werkgever, C&A.  
Vanwege het 10-jarig bestaan van de VVGP is iedereen in de gelegenheid gesteld om gratis het 
Spoorwegmuseum te bezoeken, gevolgd door een buffetlunch om 13.00 uur. 
 
Voordat met het programma wordt gestart, blikt de voorzitter terug op de afgelopen tien jaar en het ontstaan 
van de vereniging op 9 juli 2010.  
Deze periode heeft voor nogal wat turbulentie gezorgd, denk bijvoorbeeld aan de bankencrisis in 2008, de 
Eurocrisis in 2010, een dalende beurs, dalende rentes en daardoor dramatische daling van dekkingsgraden. Het 
gevolg is geweest dat voor financiële instellingen de regelgeving is aangescherpt (De Nederlandsche Bank), er 
(strenge) wetgeving is ingevoerd en extra eisen zijn gesteld. Belangrijk is ook dat deelnemers meer zeggenschap 
moesten krijgen. René Wittenberg heeft destijds samen met een groep andere gepensioneerden, het initiatief 
genomen om een vereniging van gepensioneerden op te richten, met als resultaat onze huidige VVGP. 
 
We mogen ons gelukkig prijzen dat pensioenfonds Provisum op dit moment een uitstekende dekkingsgraad 
heeft van meer dan 144%. In vergelijking met veel andere en grotere fondsen is Provisum een ‘witte raaf’ in 
pensioenland.  
Hoe de toekomst er de komende jaren uit zal zien, weet niemand. Op dit moment is de Chinese vastgoedreus 
Evergrande negatief in het nieuws en staat het bedrijf mogelijk op omvallen. Het gevolg hiervan kan zijn dat een 
vergelijkbare situatie ontstaat als in 2008.  
 
Verder is de afgelopen jaren gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw pensioenstelsel (pensioencontract). 
Het is nog lang niet zeker welke consequenties dat heeft voor gepensioneerden. De Koepel Gepensioneerden, 
waarin gepensioneerden zijn vertegenwoordigd, stuurt ons regelmatig nieuws over dit onderwerp. Ook de 
gepensioneerde bestuursleden van Provisum en het Verantwoordingsorgaan (VO) houden ons op de hoogte. 
 
De donatie door C&A aan de VVGP voor sociale contacten is de laatste tien jaar behoorlijk teruggeschroefd, van 
€ 300.000 naar € 20.000 in 2020. Net als andere detailwinkels heeft C&A het door de coronapandemie behoorlijk 
zwaar gehad; de winkels zijn twee maanden gesloten geweest. Het bestuur van de VVGP heeft daarom in 2020 
uitstel gegeven aan C&A voor de donatie over dat jaar.  
Tenslotte een woord van dank aan de contactpersonen die zich vrijwillig inzetten voor het (mede) organiseren 
van de jaarlijkse lunches en het onderhouden van sociale contacten met onze gepensioneerden in het hele land.  
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Vervolgens stelt de voorzitter voor met het programma te beginnen. 
 
1. Opening en vaststelling agenda 

Geen opmerkingen; de leden gaan akkoord met de agenda. 
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 
Joop Duindam is als vertegenwoordiger in het bestuur namens gepensioneerden, opgevolgd door Ric van 
der Woude. Ric was daarvoor lid van het Verantwoordingsorgaan (VO); zijn functie in het VO is overgenomen 
door Ricardo Scholman, voormalig Chief Risk Officer bij Anthos Fund & Asset Management 
(vermogensbeheerder voor o.a. Provisum). 
Hierover zijn verder geen vragen. 
 

3. Verslag Algemene Ledenvergadering 21 maart 2019 
Geen op- of aanmerkingen; de leden gaan akkoord met de inhoud, waarna het verslag wordt vastgesteld. 

 
4. Jaarverslag 2020 

Geen op- of aanmerkingen; de leden gaan akkoord met de inhoud, waarna het verslag wordt vastgesteld. 
 
5. Winst & Verliesrekening 

* Dotatie C&A: zoals hiervoor aangegeven, is in 2020 uitstel verleend aan C&A en is het bedrag van € 20.000 
in de begroting 2021 opnieuw opgenomen (op dit moment nog niet ontvangen). 
* Mettingen: op de begroting 2021 staat nog € 15.000; het was echter ook dit jaar onzeker of het bezoek 
aan het Museum wel zou doorgaan. Nu uitgesteld naar het voorjaar 2022. 
* Kosten ledenvergadering: gevraagd waarom hier een bedrag van € 1.195 is opgenomen, terwijl er in 2020 
geen vergaderingen zijn geweest? Jan Cligge (penningmeester) zegt dat dit verzendkosten betrof voor de 
postleden zonder e-mail. 
* Cadeaucard C&A: vanwege het schrappen van alle activiteiten door corona in 2020, heeft het bestuur 
besloten alle leden in december 2020 een presentje te sturen in de vorm van een cadeaucard ter waarde 
van € 10.  
De voorzitter meldt hierover nog het volgende: het bedrag van € 2.819 betreft uitsluitend de kosten van het 
drukken en mailing per post. Van C&A is nog geen eindafrekening ontvangen van de ingewisselde kaarten. 
De kaarten hadden een geldigheid t/m 30 juni 2021. 
Er zijn verder geen vragen; de leden gaan akkoord met de W&V. 
 
Balans 
* Vooruitbetalingen 2020: gevraagd wordt waar het bedrag van € 4.213 betrekking op heeft? De 
penningmeester antwoordt dat dit (grotendeels) de aanbetaling betreft van de vergaderlocatie ALV in het 
Spoorwegmuseum. Die kon immers in 2020 niet doorgaan. 
 
Al met al geeft de balans een goede financiële positie weer; wel twijfel of C&A de jaarlijkse bijdrage in de 
toekomst wil/kan blijven betalen.  
Het telkens wisselen van directie bij C&A is ook niet echt gunstig; betrokkenheid van werkgever richting 
VVGP lijkt minder vanzelfsprekend. Op 28 september a.s. heeft de voorzitter een online meeting met 
Stephanie Schneider (CEO C&A Benelux); tijdens dat gesprek zal hij o.a. verzoeken om een meerjarige 
toezegging van de bijdrage. 
Eén van de leden stelt voor dat Provisum voortaan de bijdrage voor haar rekening neemt? De voorzitter zegt 
dat dit niet en ook in de toekomst nooit zal gebeuren. Deze vraag is überhaupt niet bespreekbaar. 
Verder zijn er geen vragen; de leden zijn akkoord met de financiële jaarstukken over de jaren 2019, 2020 en 
begroting 2021. 

 
6. Kascontrolecommissie 

Namens de commissie doet Rob de Haan verslag van de kascontrole 2020.  
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Ondanks corona heeft de commissie haar controletaken goed kunnen uitvoeren. 
Een belangrijk aandachtspunt was de tekeningsbevoegdheid van voorzitter en penningmeester. In het 
verleden kon per dag maximaal € 25.000 van de SNS-rekening opgenomen worden door zowel voorzitter als 
penningmeester. Dit is inmiddels verlaagd naar maximaal € 5.000. Ook het overboeken van bedragen naar 
de bestuursbetaalrekening is aangepast en zijn er nu altijd twee handtekeningen nodig. 
Op advies van de commissie is een extra rekening geopend om te voorkomen dat er te veel geld staat op de 
SNS-rekening (negatieve rente); begin juni 2021 is een tweede rekening geopend, t.w. bij de Triodos Bank. 
 
Op grond van het onderzoek verklaart de commissie dat de jaarrekening 2020 een getrouw beeld geeft van 
de grootte en de samenstelling van het vermogen van de vereniging per 31 december 2020. 
De commissie dankt de penningmeester voor zijn accurate werk en het probleemloos realiseren van de 
overgang naar het online boekhoudprogramma Conscribo.  
De commissie stelt aan de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen voor het in het afgesloten 
boekjaar gevoerde financiële beleid. 
De leden gaan hiermee akkoord. 
 
Herverkiezing leden kascontrolecommissie: Rob de Haan en René Wittenberg zijn herkiesbaar; Nico de 
Leeuw treedt terug. Voorgesteld wordt Rob en René voor één jaar te herbenoemen? De leden gaan hiermee 
akkoord. 
Op de vraag of iemand uit de ALV de plek van Nico wil overnemen, wordt helaas geen gehoor gegeven. De 
vacature blijft dus openstaan. 

 
7. Herverkiezing bestuursleden 

Conform het rooster van aftreden (artikel 6.6 van de statuten) is aftredend:  

 Cees van Kasteren (voorzitter): herkiesbaar                 

 Frans van Vugt (secretaris)      : niet herkiesbaar. 
Conform artikel 6.2 van de statuten doet het bestuur de voordracht aan de ALV tot herbenoeming van Cees 
van Kasteren (voorzitter) en verzoekt de ALV hiermee akkoord te gaan. 
De leden gaan akkoord. 
 
Ook heeft het bestuur gevraagd een voordracht te doen om te voorzien in de vacature van Frans van Vugt 
(secretaris). Van de leden is tot nu toe nog geen andere voordracht dan die van het bestuur ontvangen. Het 
bestuur wil Reiny Bakker voordragen voor de functie van secretaris en verzoekt de ALV akkoord te gaan. 
De leden gaan daarmee akkoord. 
 
Tenslotte was in 2020 Jan Cligge in zijn functie van penningmeester aftredend; herverkiezing kon vorig jaar 
door het annuleren van de ALV officieel niet plaatsvinden. Jan heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor 
een volgende periode; het bestuur wil Jan Cligge opnieuw herbenoemen als penningmeester voor een 
volgende periode en verzoekt de ALV akkoord te gaan. De leden gaan akkoord met herbenoeming. 

 
8. Aandachtspunten bestuur 2021 

Bijdrage C&A aan fonds sociale contacten 
Toegezegd was € 20.000 voor het jaar 2020; zoals eerder gemeld, is de bijdrage van C&A nog niet ontvangen. 
28/9 is een meeting gepland met voorzitter VVGP en Stephanie Schneider van C&A. Als één van de 
bespreekpunten het verzoek om een meerjarige toezegging voor de bijdrage. 
 
Organiseren activiteiten 10-jarig bestaan 
Eén van de activiteiten rond het 10-jarig bestaan van de VVGP is het bezoek aan Mettingen met toegang tot 
het museum Drai Flessen. In het organisatieteam zitten Jos van Marissing, Fred Hessels en Eric Meijer.  
Gevraagd wordt of er een overnachting is inbegrepen? Dit is niet het geval. Naar geschikte locaties als 
opstapplaats wordt nog gezocht (daarbij rekening houdend met voldoende parkeergelegenheid). 
Instaptijden bijv. tussen 08.00 – 08.30 uur. 
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Het museum heeft een wisselende tentoonstelling. Voor meer informatie kan men de website van het 
museum raadplegen (www.draiflessen.com/). 
Op de vraag welke stukken tentoongesteld worden, meldt Fred Hessels dat er vooral veel over C&A te zien 
is en niet alleen over de familie Brenninkmeijer zelf. 
Zodra een definitieve datum is vastgesteld, wordt de info in een nieuwsflits vermeld en op onze website 
gezet. Daarbij ook de mogelijkheid om keuze opstaplocatie op te geven. 

 
Communicatie met alle gepensioneerden 
In verband met privacyregels krijgt de VVGP geen adressenbestand van Provisum; met Joost van Engers 
(directeur Provisum) is daarom afgesproken dat het pensioenbureau binnenkort zelf onze wervingsbrief zal 
versturen. Het betreft gepensioneerden die nog geen lid zijn van de vereniging, waarbij ook actieven met 
een premievrij pensioen (slapers met leeftijd 55+) worden meegenomen. Streven is verzending rond half 
oktober a.s. 
Wat betreft het melden van overlijdensgevallen op de website, meldt de voorzitter het volgende. Van 
Provisum krijgen wij geen overlijdens door (ook weer als gevolg van privacyregels). Uitsluitend en alleen op 
verzoek van familie, willen we een tijdelijke melding plaatsen op de website.  
 
Uitbreiden aantal locaties bijeenkomsten en lunches 
De jaarlijkse lunches zijn dit jaar gepland op 18 november a.s. bij de diverse bekende (v.d. Valk) locaties in 
het hele land. Als extra locatie is Dordrecht toegevoegd. 
 
Zorgverzekering 
Van enkele gepensioneerden zijn zorgen gehoord over de rol van risicodrager Eucare. Vooral de 
vestigingslocatie Malta deed menig wenkbrauw fronsen. Eucare voldoet echter wel aan alle regels. Een van 
de leden zegt dat hij na de negatieve berichten over Eucare, zijn verzekering bij Aevitae direct heeft 
opgezegd. De voorzitter geeft aan dat overstappen niet zoveel kost; collectiviteitskortingen worden steeds 
lager en verdwijnen binnenkort allemaal.  
Wel zijn de aanvullende verzekeringen bij Aevitae uitstekend, met name voor ons ouderen, maar iedereen 
is natuurlijk vrij om naar een andere verzekeraar over te stappen. 

 
9. Ontwikkeling pensioenfonds Provisum 

Hierna verwelkomt de voorzitter Natascha Endema (adjunct-directeur) en Joost van Engers (directeur) van 
Provisum. Beiden zullen een korte toelichting geven over twee onderwerpen. 
Als eerste krijgt Natascha Endema het woord. Aan de hand van een PowerPointpresentatie vertelt zij over 
het waarom en hoe nodig het is om als pensioenfonds maatschappelijk betrokken zijn. 
 
Wat doet Provisum op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB)? 
Waarom verantwoord beleggen? 

 Wetgeving  

 NL-wetgeving 

 EU-wetgeving 

 Vrijwillig initiatief: Internationaal Verantwoord Beleggen (IMVB) convenant. 
 
Uitsluitingen (aandelen en obligaties): 

 Bedrijven betrokken bij controversiële wapens, tabak, pornografie, gokken, palmolie (nieuw), 
handwapens (nieuw) of die op grove wijze principes van UN Global Compact schenden (beginselen op 
gebied van Mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en anti-corruptie); 

 Obligaties van landen onderworpen aan sancties van EU (bijvoorbeeld Noord-Korea). 
 
Wat doet Provisum (nog) niet op het gebied van MVB? 

 Geen beleid impact beleggen: niet alleen financieel rendement maar ook meetbaar positief effect op 
milieu of maatschappij (wel 6,1% in belegd); 

http://www.draiflessen.com/
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 Geen beleid/doelstellingen klimaat: wel nulmeting per eind 2020 van CO2 voetprint, groene obligaties, 
duurzaamheidslabel (BREEAM-certificering) bij direct OG en als thematisch aandachtsgebied benoemd in 
MVB-beleid. In loop van 2021 verder uitgewerkt; 

 Geen ESG-integratie op ondernemingsniveau (ESG-score van bedrijven meewegen in 
investeringsbeslissingen); 

 Geen beleid/doelstellingen Social Development Goals van VN: 17 duurzame Ontwikkelingsdoelen moeten 
een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. 

Meer informatie is te vinden op de website van Provisum, www.provisum.nl, in het jaarverslag en de MVB-
rapportage en regelmatig in de pensioenberichten. 
 
Er is onlangs een enquête rondgestuurd naar gepensioneerden over dit onderwerp. Natascha vraagt de 
aanwezigen om, voor zover nog niet gedaan, de enquête in te vullen. Hiermee eindigt ze haar presentatie. 
De aanwezigen en voorzitter danken haar voor de heldere toelichting, waarna vervolgens de microfoon 
overgaat naar Joost van Engers. 
 
Zijn onderwerp is Asset Liability Management oftewel ALM. Hieronder enkele kernpunten uit de 
presentatie: 
Wat is ALM? Twee definities: 
1. Het afstemmen van de beleggingsmix op verplichtingen. Het uitvoeren van een ALM-studie kan een 

pensioenfonds behulpzaam zijn bij het kiezen van de juiste beleggingsmix. 
2. Een ALM-studie heeft als doel om pensioenfondsen inzicht te geven in de gevolgen van beleidskeuzes. 

ALM behandelt het evenwicht tussen beleggingen (assets) en pensioenverplichtingen (liabilities) en 
tussen risicohouding en ambitie (balans management). 

Het bestuur van Provisum bepaalt de doelstelling(en) van het beleggingsbeleid, de beleggingsovertuigingen 
en stemt de risicohouding en risicobereidheid af met de sociale partners. Deze vormen de input voor de 
ALM-studie die wordt gebruikt om te komen tot de keuze van het strategisch beleggingsbeleid. 
 
Wat kunnen we met een ALM-studie/model? 
Het heeft geen voorspellende waarde, maar geeft inzicht en is een hulpmiddel voor bestuurders om tot een 
robuust en evenwichtig beleid te komen voor: 

 beleggingen 

 premie 

 pensioenregelingen. 
Na de laatste ALM-studie (verplichte uitvoering elke drie jaar) zijn aanpassingen nodig: de huidige 
beleggingsportefeuille is ‘robuust’ en overleeft alle stress scenario’s, maar verbeteringen zijn altijd mogelijk 
(= optimalisatie).  
Het doel is verdere verbetering van de Provisum portefeuille om zodoende de hoge dekkingsgraad te kunnen 
behouden en ondermeer te kunnen indexeren! 
Een van de leden vraagt hoe het nieuwe pensioencontract deze ALM-studie beïnvloedt? Joost geeft aan dat 
het vooral voor jongeren belangrijk is; zij hebben immers een heel lange toekomst. Omdat er verder geen 
vragen zijn, sluit Joost af. Voorzitter en aanwezigen bedanken Joost voor zijn prima uitleg.  

 
10. Gang van zaken C&A Nederland 

De voorzitter geeft het woord aan de laatste gastspreker Mieke van Groningen, Head of Operations Benelux. 
Mieke stelt zich kort voor en bedankt de ALV voor de uitnodiging vandaag.  
Zij zal de laatste ontwikkelingen bij C&A toelichten aan de hand van een PowerPoint met enkele 
videobeelden. Zoals iedereen weet heeft corona er stevig ingehakt bij C&A, winkels dicht, met gevolg 
omzetdaling, personeel dat thuis kwam te zitten. Voor iedereen een moeilijke tijd. Maar deze periode heeft 
ook nieuwe inzichten en ideeën gebracht. Op digitaal gebied is een enorme vooruitgang geboekt, de rol van 
C&A-winkels is anders en er is een livestream opgezet. Nieuw is de samenwerking met Zalando, waarbij 
klanten online nu ook daar de kleding van C&A kunnen bestellen. 

http://www.provisum.nl/
https://provisum.nl/documents/232/Rapportage_verantwoord_beleggen_2020_ZVSmJ1Y.pdf
https://provisum.nl/documents/232/Rapportage_verantwoord_beleggen_2020_ZVSmJ1Y.pdf
https://provisum.nl/actueel/enqu%C3%AAte-maatschappelijk-verantwoord-beleggen/
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Op milieugebied is C&A bezig met het ontwikkelen van volledig afbreekbare kleding (Cradle to cradle = 
produceren zonder afval). Gevraagd wordt hoe het assortiment van C&A is bepaald? Dit hangt af van de 
grootte van de winkel en natuurlijk de locatie.  
Op de vraag wanneer men met 20% korting online kan bestellen bij C&A, meldt Mieke dat deze mogelijkheid 
volgend jaar beschikbaar is. Hiermee sluit zij de presentatie af. Voorzitter en aanwezigen bedanken Mieke 
voor haar enthousiaste toelichting over C&A. 
 

11/ 
12. Rondvraag en sluiting 

Er zijn geen vragen. De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun aandacht en overhandigt alle gastsprekers 
een kistje wijn. Een speciaal woord van dank aan Frans van Vugt voor zijn jarenlange inzet als secretaris van 
de VVGP. Frans zegt met veel plezier terug te kijken naar de afgelopen periode. Kenmerkend was ook de 
prettige samenwerking met Provisum en het Verantwoordingsorgaan. 
 
De voorzitter sluit hiermee de vergadering; de volgende ALV is voorlopig gepland op 7 april 2022.  
Iedereen is vanaf nu welkom de Wachtkamer 1e klas voor een afsluitende borrel. 
 
Cees van Kasteren     Reiny Bakker 
(voorzitter)      (secretaris) 


