
Concept Notulen 25ste vergadering van Regio West II  van de Koepel 
Gepensioneerden (Koepel) op 2 september 2020  via video conferentie. 

 

Deelnemers: 

Thijs Reuder (VVG-PGB) – Voorzitter 

Henk van der Rijst (VVG-PGB) 
Willem Meijer (VGEM)- Notulist 

Frans van Houtert (VOSPAD) 
Jan Doolhof (VGKVWS)  
Joop Schrier (VGKVWS) 
Bert Beij (VUG) 
Rob Bernsen (VG PMT) 
Dick van der Windt – Bestuurslid Koepel 
 

Agenda: 

1. Inlog en opening 

2. Vaststellen Notulist (VGEM) 
3. Mededelingen 

4. Notulen vorige vergadering ( 4 Juni 2020 ) 
5. Koepel en Voortgang Pensioendossier 

a. Memo Jan Doolhof  names VVG 

b. Agenda ALV Koepel 9 September 

c. Voorwaarden/wensen voor het voortgezet overleg m.b.t. 
pensioenakkoord 

d. Stand van zaken nieuwe voorzitter KG 

6. Werkgroep Regio en Platform structuur 

7. Werkgroep ledenwerving 

8. Verenigingszaken West II 
9. Rondvraag 

  



1.Inlog en opening 

Nadat 10 personen waren ingelogd opent de voorzitter de vergadering. 
Toch wat technische problemen met Google meet, met name uitval microfoon. 
Voor de volgende keer de meeting een uur van te voren openen, zodat 
iedereen even kan inloggen en de apparatuur kan testen, zo nodig corrigeren. 
 

2. Vaststelling Notulist 

Willem Meijer wordt aangewezen als notulist. 
 
3. Mededelingen 

Geen mededelingen 

 

4.Notulen vorige vergadering ( van 4 juni 2020) 

Jan Doolhof vraagt of de notulen van de vergadering van de voorzitters Regio’s 
met bestuur doorgestuurd zijn. Thijs Reuder heeft dit 7 Juni verstuurd. 

Jan had tevens een vraag over toegang  website Pensioenfederatie. Dat is 
mogelijk, maar je moet wel een account aanmaken. Indien dat niet lukt, neem 
contact met Rob Bernsen. 

Wat betreft de notulen op de website van de Koepel ; akkoord van eenieder 
dat de concept notulen geplaatst worden. 

Typo’s : lees pensioen  in plaats van pension. 

Notulen worden gearresteerd. 

5. Koepel en voortgang Pensioendossier 

1. Memo Jan Doolhof  namens VGKVWS 

a. Kennelijk is er een gebrek aan communicatie tussen                       
VO / Pensioenfonds bestuur en gepensioneerden, alhoewel de 
gepensioneerden wel zitting hebben in de VO.  De Koepel kan niet 
rechtstreeks deelnemen in het VO en de vereniging van 
gepensioneerden zal in eerste instantie zelf de problemen moeten 
aankaarten.  

b. Rob Bernsen / Henk van der Rijst stellen voor dat de Koepel 3 of 4 
keer per jaar een “pensioen” webinar zou moeten houden t.b.v. 
de  leden  in de  VO’s om hen te adviseren hoe de positie van de 
gepensioneerden sterker naar voren te kunnen brengen tijdens  
de pensioen onderhandelingen. Dit naast de webinars die reeds 
door de Pensioenfederatie worden gehouden. 

2. Agenda ALV Koepel 9 September 

a. Geen  bijzonderheden 

b. Nieuwe penningmeester zal worden voorgesteld. 



c. Bert Beij vraagt wat de contributie zal zijn voor de komende jaren; 
i. 2021: € 1.60  per lid 

ii. 2022: € 1.80  per lid   
iii. 2023: € 2.00  per lid 

(Dit onder voorwaarde goedkeuring ALV) 
3. Wij zouden graag van de Koepel horen welke van de eerder genoemde 

voorwaarden de Koepel ziet als breekpunten voor het voortgezet 
overleg m.b.t. pensioenakkoord:   

a. Zekerheid met betrekking tot de indexatie/korting tot 2026 

b. Wie financiert het tekort van 71 miljard? 

c. Afschaffing doorsneepremie komt niet voor rekening 
gepensioneerden?                                                                                        
Hoe wordt dat dan gefinancierd?     In 30 jaar uit de premies? 

d. ctieve deelname van de Koepel aan uitwerking pensioenakkoord 
op het niveau van pensioenfondsen. 

e. Actieve deelname aan het voorgezet overleg met de sociale 
partners en niet enkel als klankbord. 

f. Thijs Reuder stelt voor dat de verenigingen opgeroepen moeten 
worden om al wat fondsen te gaan reserveren voor eventuele 
juridische procedures. 

4. Stand van zaken v.w.b. de nieuwe voorzitter van de Koepel. 
a. Helaas geen nieuws. 
b. Extern bureau gevraagd actief te gaan zoeken 

 

6.  Werkgroep Regio en Platform structuur 

c. Inmiddels 3 vergaderingen Regio’s en Platforms gehouden en 
bijgewoond door Thijs Reuder. 

d. Regio’s en Platforms blijven naast elkaar bestaan 
e. Vooralsnog uitwisseling van initiatieven op gebied van 

ledenwerving, verzekeringen en andere voordelen. 
f. Voorstel is dit beter te structuren via een aanbod vanuit de KG 

waarbij bestaande en nieuwe verenigingen hun voordeel mee 
kunnen doen. Voorbeelden zijn: inkoop.nl; personeelswinkel.nl, 
Centraal beheer, etc 

 

7. Werkgroep ledenwerving 

Advertentie in Max heeft tot nu toe ca. 20 reacties opgeleverd. 

Verder heeft de werkgroep ledenwerving 120 Pensioenfondsen benaderd, om 
te informeren of hun deelnemers een Vereniging van Gepensioneerden 



hebben. Inmiddels een tiental gevonden die nu nog geen lid zijn van de Koepel.  
Een aantal heeft aangegeven te overwegen om een vereniging op te richten. 

Men is bezig om een documentatie set te maken van De Koepel, waaruit moet 
blijken waarom de Koepel belangrijk kan zijn voor de Verenigingen en hun 
leden. De verenigingen zullen benaderd worden om te vragen of men 
belangstelling heeft om lid van de Koepel te worden, indien positief zal een 
delegatie van het bestuur van de Koepel een afspraak met hen maken.   

 
8. Verenigingszaken West II 

Geen bijzonderheden 

9. Rondvraag 

Geen vragen. 


