
Jaarverslag 2005 van de gepensioneerdenvereniging UWV, GVU.  

Bestuur, samenstelling en werkzaamheden  
Voorzitter van het bestuur was de heer Passieux, die tevens lid was van de deelnemersraad van het pensioenfonds.  
Mevrouw Meeuwsen- de Haan was secretaris tot oktober, toen zij om persoonlijke redenen het bestuur verliet  
Mevrouw Herinx was al belast met de ledenadministratie en werd in de Algemene Ledenvergadering gekozen als 
penningmeester.  
Mevrouw Van Bruggen -Bezemer werd herkozen als algemeen bestuurslid.  
De heer Sluijter was bestuurslid en tevens lid van de werkgroep Zorg van de NVOG.  
De heer Wingender was bestuurslid en tevens lid van het pensioenfondsbestuur.  
De heer Van de Wal, bestuursliq en tevens lid van de deelnemersraad, bedankte voor beide functies om persoonlijke 
redenen.  
Mevrouw Tuinhof, algemeen bestuurslid, volgde de heer Van de Wal op in de deelnemersraad en Volgde in 
oktober mevrouw Meeuwsen op als (tijdelijk) secretaris.  
Het bestuur vergaderde 5 keer.  
Er werd een web-site ontwikkeld. (www.gepensioneerdenvereniginguwv.nl).  

Ledenbestand  
In 2005 konden 110 nieuwe leden worden ingeschreven. De toestroom was het gevolg van een publicatie door 
het pensioenfonds van alle fondsnieuwtjes, aangevuld met informatie over GVU. Deze publicatie werd aan alle 
gepensioneerden gezonden.  
Helaas is het nog steeds niet mogelijk regelmatig namen van nieuw-gepensioneerden te krijgen, hoeveel moeite 
daar ook voor is gedaan bij de voormalige werkgever.  
Er waren 9 opzeggingen in 2005.  
Wij betreuren het overlijden van de dames: W.H. Bout, C.l. Lefeber, S.E. Oostwal-de Vries, 
H.A.M. Tibbe-Huiskes en M.M. van Voorthuizen-Pieters en de heren: M. Aarts, lN. Arnsz, J.B. Belterman, 
J.R.C. Boeren, P. de Bruyn, B. van Dijk, W. Ermers, H.R. Helweg, P. Jacobs, Th. W. de Kieviet,  
W.H. Kruijswijk, R. van der Linde, lJ.van der Lippe, A. van Loon, F. H. Meuleman, J. Modderman,  
J.P. de Munck, W.F. de Niet, G. M. Oomes, W. Oosterhoorn, H.l.M. van Opstal, M. van Oudheusden,  
C. Rijkaart, A. Smid, N.H.B. van Trigt, J. Veldhuis, T. Verkerk, J.W.F. Wegman en J. van der Werf.  
Eind december 2005 bedroeg het aantal leden 961.  

Pensioenfonds  
Voor het pensioenfonds was 2005 een druk jaar, zowel voor het bestuur als de deelnemersraad, dus ook voor 
onze bestuursleden die zitting hadden in deze gremia. Nadat de fondsen van GAK, Cadans en UWV waren 
samengevoegd moest een nieuw pensioenreglement door het bestuur worden vastgesteld en door de 
deelnemersraad van advies voorzien.  
Door een verkiezingscommissie (o.a.de heer Wingender) moest een procedure worden ontworpen voor het kiezen 
en benoemen van nieuwe leden voor bestuur en deelnemersraad van dit nieuwe fonds. Aanvankelijk zou de 
startdatum I juli zijn, nadat in een eerder stadium de datum al eens was verschoven, maar gezien de vele 
voorbereidingen werd het uiteindelijk 1 januari 2006.  
Heel bijzonder is dat in de Statuten van het fonds GVU is genoemd als het orgaan dat namens de 
gepensioneerden leden benoemt voor bestuur en deelnemersraad. Dit is vrij uniek.  
 

http://www.gepensioneerdenvereniginguwv.nl).

