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Verslag van de 12e Algemene Ledenvergadering op 6 april 2022 
Hotel Van der Valk Breukelen – aanvang 14.00 uur 

 
Aanwezig namens bestuur:  Cees van Kasteren (voorzitter), Fred Hessels (vice voorzitter), Reiny Bakker 

(secretaris en verslag), Jan Cligge (penningmeester) en Luci Zwaal 
(communicatie en PR) 

Gastspreker: John Kerstens (voorzitter Koepel Gepensioneerden); agendapunt 9.  
_______________________________________________________________________________________ 
 
Welkomstwoord 
Cees van Kasteren heet de ruim 50 aanwezigen van harte welkom op deze 12e Algemene Ledenvergadering 
(ALV). Vandaag is weer de eerste reguliere bijeenkomst sinds drie jaar. 
  
Vervolgens stelt de voorzitter voor met het programma te beginnen. 
 
1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter stelt vast dat het merendeel van de deelnemers afkomstig is van het voormalige hoofd- en 
inkoopkantoor van C&A Nederland. Dat is jammer en geprobeerd moet worden voor de volgende 
ledenvergadering meer ‘jong gepensioneerden’ uit de filialen enthousiast te maken.  
Van Mieke van Groningen is bericht ontvangen dat zij vandaag door andere dringende afspraken niet 
aanwezig kan zijn.  
John Kerstens daarentegen is vanmiddag wel van de partij; hij zal ons inlichten over het onlangs 
ingediende wetsvoorstel aan de Tweede Kamer over het nieuwe pensioenstelsel. 
 
Eén van de leden, Joop Duindam, wil graag vooraf zijn zorgen kenbaar maken over het nieuwe stelsel. 
Vooral het feit dat gepensioneerden geen enkele inspraak of vertegenwoordiging hebben bij keuzes 
binnen het pensioenakkoord. Hij is van mening dat de VVGP meer moet proberen ‘een voet tussen de 
deur’ te krijgen, immers onze vereniging behartigt ook sociale belangen van gepensioneerden. 
De voorzitter stelt hierop dat alle vragen tijdens de presentatie van John Kerstens aan hem gesteld 
kunnen worden. Dit wordt beaamd door Dick van der Windt; als voorzitter van het 
verantwoordingsorgaan (VO) van pensioenfonds Provisum meldt hij dat er binnen het fonds een 
projectgroep is opgericht, waarin ook het VO met een gepensioneerd lid is vertegenwoordigd. Zowel 
Provisum als het VO en de ondernemingsraad van C&A hebben alle hun eigen adviseurs. 
Er zijn verder geen opmerkingen of andere agendapunten ingebracht; de leden gaan akkoord met de 
agenda. 
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 
 Op donderdag 17 maart zijn de Pensioen Pro Awards uitgereikt. Provisum ontving voor de tweede 

maal de gouden Award voor ‘Pensioenfonds van het jaar’.  
Volgens de jury is het ondernemingspensioenfonds van C&A een ‘ijzersterk fonds met een 
beleidsdekkingsgraad van 146% (november 2021) en nul indexatieachterstand.’ 
Namens de VVGP zijn felicitaties overgebracht aan bestuur en medewerkers van Provisum voor deze 
bijzondere prestatie. Van de huidige ± 200 pensioenfondsen zijn er slechts zeven met een 
dekkingsgraad boven de 140%. 
In vervolg hierop worden enkele kerncijfers getoond over het jaar 2020 t.o.v. 2015. Duidelijk 
zichtbaar is dat het aantal actieven aanzienlijk lager is; het aantal gepensioneerden en deelnemers 
met een premievrij pensioen (slapers) loopt alleen maar meer op. 
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 De uitgestelde lunchbijeenkomsten in november 2021 zullen op 4 verschillende data in mei 
plaatsvinden. In november van dit jaar vinden weer de reguliere lunches plaats. 
 

3. Verslag Algemene Ledenvergadering 23 september 2021 
Geen op- of aanmerkingen; de leden gaan akkoord met de inhoud, waarna het verslag wordt vastgesteld. 

 
4. Jaarverslag 2021 

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

Jan Cligge (penningmeester) licht de cijfers toe over winst- en verliesrekening en de balans. Als extra 
toelichting heeft hij een aparte specificatie over het fonds sociale contacten opgesteld. 
De extra kostenpost in 2021 betreft wervingskosten voor de mailing van onze wervingsbrief aan alle 
gepensioneerden en slapers ouder dan 55 jaar. Deze is in de maand oktober 2021 verzonden Provisum. 
Pas enkele weken geleden is hiervoor de eindafrekening van Provisum ontvangen. 
Voor de kosten van de cadeaucard van C&A is tot nu toe geen eindafrekening ontvangen. Wel is het 
aantal ingewisselde kaarten bekend: 340 stuks. 
Er zijn verder geen vragen; de leden gaan akkoord met de financiële jaarstukken. 
 

6. Kascontrolecommissie 
Namens de commissie doet Rob de Haan verslag van de kascontrole 2021.  
Op 11 maart 2022 heeft de kascontrole 2021 plaatsgevonden. De controle is uitgevoerd door de leden 
Rob de Haan en René Wittenberg en in aanwezigheid van de penningmeester Jan Cligge. 
 
Bij de kascontrole zijn geen constateringen gedaan die aanleiding geven om te twijfelen aan de 
rechtmatigheid van inkomsten en uitgaven. Uitgevoerde steekproeven gaven blijk van een sluitende 
administratie. Vragen over individuele uitgaven zijn door de penningmeester volledig en naar 
tevredenheid van de aanwezige leden beantwoord.  
De twee aanbevelingen vermeld in het verslag van 2020, t.w. twee handtekeningen benodigd voor het 
overboeken van gelden en het openen van een extra bankrekening in verband met de limiet in het 
depositogarantiestelsel, zijn overgenomen en ingevoerd. 
 
Op basis van de kascontrole adviseert de commissie aan de leden van de vereniging om het bestuur 
decharge te verlenen over de financiën 2021.  
De commissie dankt het bestuur, en specifiek de penningmeester Jan Cligge, voor het voeren van een 
zorgvuldige financiële administratie over het jaar 2021. 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. De voorzitter overhandigt Rob een fles wijn als dank voor de 
werkzaamheden. 
 
Herverkiezing leden kascontrolecommissie: Rob de Haan en René Wittenberg hebben aangegeven ook 
dit jaar aan te kunnen en willen blijven als lid. Voor de plaatsvervanging heeft Frans van Vugt zich gemeld.  
 

7. Herverkiezing bestuursleden 
In 2022 zijn er geen aftredende bestuursleden. Hierover geen opmerkingen. 
 

8. Aandachtspunten bestuur 2022 
Bezoek Mettingen i.v.m. het 10-jarig bestaan VVGP 
Helaas heeft het organisatiecomité (Fred Hessels, Erik Meijer en Jos van Marissing) moeten besluiten om 
de trip naar Mettingen met museumbezoek, af te blazen. Eén van de belangrijkste redenen is dat het niet 
mogelijk is om voor onze gepensioneerden een aparte C&A-tentoonstelling in het museum in te richten.  
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Het comité denkt nu na over een alternatief ergens eind dit jaar. Wordt vervolgd. 
 
Financieel beleid bij eventueel wegvallen donatie C&A 
De voorzitter heeft eind september 2021 gesproken met Stephanie Schneider (CEO) en Karine Smit (HR); 
tijdens dat gesprek heeft hij verzocht om een meerjarige toezegging voor de bijdrage van € 20.000. De 
reactie was negatief. Net als veel andere grootwinkelbedrijven bevond C&A zich in zwaar weer 
veroorzaakt door coronamaatregelen, waardoor zij hun winkels gedurende vele maanden moesten 
sluiten. Veel contracten voor personeel werden niet verlengd, en zijn er zelfs een aantal (secundaire) 
arbeidsvoorwaarden geschrapt. 
Het is door die maatregelen volgens C&A niet reëel om voor gepensioneerden een bijdrage te geven, 
terwijl aan de andere kant het eigen personeel met allerlei bezuinigingen te maken heeft.  
Op dit moment heeft de VVGP nog genoeg reserve, maar hoe de toekomst eruit zal zien is niet zeker. 
 
De heer Heffels vindt het geen goed idee dat het bestuur overweegt om bij uitblijven van de C&A donatie 
de lunchbijdrage van € 10 te verhogen. Om te voorkomen dat de lunchbijdrage verhoogd moet worden, 
stelt hij voor om geen jubileumactiviteiten te organiseren en in de begroting 2022 het dotatiefonds 
sociale contacten op te hogen met de € 15.000 (bezoek Mettingen). Dit wordt in het komende 
bestuursoverleg besproken. 
 
Aanpassing statuten: Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 
Deze wet is ingegaan op 1 juli 2021 en geldt voor besturen van stichtingen en kleine verenigingen. 
Aanpassing hoeft niet meteen, we hebben vijf jaar de tijd om onze statuten te wijzigen.  
In het kort:  
Voor een vereniging geldt dat (a) de statuten een regeling moet bevatten voor ontstentenis (bv. 
overlijden, ontslag) of belet (bv. ziekte) van bestuurders en (b) dat een bestuurder niet meer stemmen kan 
uitbrengen dan de andere bestuurders tezamen.  
Bij het opvragen van een offerte bij een notariskantoor voor deze aanpassing, is een opmerking gemaakt 
over de bestuurstermijn in onze statuten: na drie jaar benoeming kan slechts 1x herbenoeming van drie 
jaar plaatsvinden. Reëler zou zijn een termijn van vier jaar op te nemen en de verlenging eruit te 
schrappen.  
Dit punt komt aan de orde in het volgende bestuursoverleg. 

 
Website 
Webmaster IJda Smits heeft aangegeven te willen stoppen met ingang van januari 2023. Reiny Bakker  
zal haar taak na een inwerkperiode overnemen. 
Gevraagd was of er op de website een fotoarchief kan worden ingericht. Dit wordt waarschijnlijk in de 
tweede helft van dit jaar gerealiseerd. 

 
9. Presentatie Koepel Gepensioneerden (KG) 

De voorzitter verwelkomt John Kerstens, voormalig lid in de Tweede Kamer voor de PvdA en momenteel 
voorzitter van de Koepel Gepensioneerden. 
Aan de hand van een PowerPointpresentatie zal John ons bijpraten over het onlangs ingediende 
wetsvoorstel nieuwe pensioenstelsel aan de Tweede Kamer. 
Het belangrijkste thema is het Pensioenakkoord dat in 2019 is gesloten door Kabinet, vakbonden en 
werkgevers. Bij de uitwerking daarvan moeten nog belangrijke knopen worden doorgehakt en dit zal niet 
zomaar gebeuren door betrokken partijen (belangen voor hen te groot, laten het akkoord niet uit hun 
handen vallen). 
De druk door andere partijen van buitenaf, zoals de Koepel, is noodzakelijk! 
 
Hoofdpunten die de KG anders geregeld wil zien in het nieuwe pensioenstelsel zijn: 
• (Inhaal)indexatie van pensioenen niet pas bij ingang eventuele nieuwe pensioenstelsel (2026/2027), 

maar zo snel mogelijk. Dit is veel te laat. De gemiddelde gepensioneerde is nu rond de 77 jaar! 
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• Eerlijke overstap naar eventuele nieuwe pensioenstelsel (waarbij rekening wordt gehouden met 
overdracht geld in pensioenfondsen ‘van oud naar jong’) 

• Meer zeggenschap gepensioneerden in aanloop naar eventuele nieuwe pensioenstelsel, maar ook 
daarná. 

 
Dankzij druk door de KG zijn wel enkele (kleine) stappen vooruit geboekt, zoals 
• Partijen bij het pensioenakkoord erkennen dat (inhaal-)indexatie eerder mogelijk moet zijn, 2022 nu 

in beeld (maar…) 
• Partijen bij het pensioenakkoord erkennen dat bij overstap rekening moet worden gehouden met 

overdracht geld van oud naar jong, nog niet duidelijk hoe en in welke mate 
• Partijen bij het pensioenakkoord erkennen dat zeggenschap gepensioneerden 

(hoorrecht/adviesrecht) in aanloop naar nieuwe stelsel groter moet, nog niet duidelijk hoe. Geen 
vooruitgang op punt zeggenschap in nieuwe stelsel. 

 
Over zeggenschap is het volgende bekend: 
• Individueel bezwaarrecht vervalt; 
• Gang naar rechter voor individu blijft open; 
• Hoorrecht seniorenorganisaties: 

 vereniging moet volledige rechtsbevoegdheid bezitten 
 belangenbehartiging gepensioneerden in statuten 
 vertegenwoordigt 1000 gepensioneerden/10% gepensioneerden 
 maakt haar bestaan tijdig kenbaar  
 pensioenfonds moet gepensioneerden informeren over bestaan vereniging 
 overzicht beweegredenen en gevolgen 
 oordeel op zodanig tijdstip gevraagd dat het van invloed kan zijn op inhoud transitieplan en 

keuzes; 
• Adviesrecht (geleding) verantwoordingsorgaan (als een gepensioneerd lid van het 

verantwoordingsorgaan niet akkoord is, moet heroverweging plaatsvinden; als VO kan men wel naar 
de rechter stappen); 

• Instemmingsrecht Raad van Toezicht. 
 

Op de vraag wat de kans is dat de wet de eindstreep haalt, denkt John dat er ongetwijfeld veel wijzigingen 
worden aangebracht. Zolang de huidige coalitie ermee akkoord is, gaat het door. Wanneer er echter 
commotie is over bijvoorbeeld inflatie, dan verwacht hij dat partijen eerder gaan bewegen.  
 
Na deze verhelderende presentatie over het pensioenakkoord volgt een hartelijk applaus door de 
aanwezigen. De voorzitter bedankt John Kerstens voor zijn prettige uitleg en overhandigt hem namens 
het bestuur een fles wijn. 
 

10/11. Rondvraag en sluiting 
Er zijn geen vragen; de voorzitter dankt de aanwezigen voor hun aandacht en sluit hiermee de 
vergadering. Een datum voor de volgende ALV is nog niet bekend, maar zal ergens in het voorjaar in 2023 
worden gehouden. 
Iedereen is vanaf nu welkom voor een afsluitende borrel incl. snacks. 
 
 
 
Cees van Kasteren     Reiny Bakker 
(voorzitter)      (secretaris) 


