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Bestuur, samenstelling en werkzaamheden 
Voorzitter van het bestuur was de heer Passieux, die tevens lid was van de deelnemersraad van het 
pensioenfonds.  
Mevrouw Tuinhof was tijdelijk secretaris tot de Algemene Ledenvergadering van 29 maart, en daarna 
algemeen bestuurslid. 
De heer De Ruiter is in de Algemene Ledenvergadering van 29 maart benoemd tot bestuurslid, en tot 
secretaris. 
Mevrouw Herinx was penningmeester van het bestuur, en tevens belast met de ledenadministratie.   
Mevrouw Van Bruggen -Bezemer was algemeen bestuurslid tot de Algemene Ledenvergadering van  
29 maart waarin zij is afgetreden. 
De heer Sluijter was algemeen bestuurslid, lid van de deelnemersraad van het pensioenfonds en tevens lid van 
de werkgroep Zorg van de NVOG.  
Eind september heeft hij om persoonlijke redenen voor deze functies bedankt. 
De heer Wingender was algemeen bestuurslid. 
Het bestuur vergaderde 4 keer.  
De GvU heeft een web-site (www.gepensioneerdenvereniginguwv.nl). 
 
Ledenbestand 
In 2006 konden slechts 49 nieuwe leden worden ingeschreven tegen 110 in 2005. Hopelijk worden er dit 
meer in 2007 als er weer in een publicatie van het pensioenfonds informatie wordt verstrekt over de GvU. In 
2006 hebben daarnaast 26 leden het lidmaatschap opgezegd. In 2006 zijn 31 leden overleden:  
de dames: W. Buitenhuis-Klein Hesseling, E.J.R.M. Clasquin-Hazelzet, A.Th. Dam,                                L. 
Frölich-van der Gaag, H. Laming-Tammes, A.J. Visser-Leipoldt, A.M. van de Werf-te Nijenhuis  
en de heren: J. Bakker, J.C. Besteman, H.J. Broshuis, G. Burger, R.T. Doornbos, A. Ester,  
C.J. van Gelderen, H.B. Gerrits, H.L.C. Habekothé, H.E. von Harras, H.J.A. ter Hart, J.Th. Helwig, A.R.B. 
Janssen, J.C. Lemkes, W.N. Lulofs, A.J. Luteijn, J. Menges, A. Oldersma, B.J. Prins, P. Reehorst, J. 
Timmer, F.H. Veenstra, T.J. Veringa, en J.T Visser. 
Per saldo is het ledenbestand in 2006 nagenoeg hetzelfde gebleven:  
952 eind december 2006 tegenover 958 eind december 2005. 
 
Pensioenfonds 
Voor het pensioenfonds was 2006 het eerste jaar, waarin zowel het bestuur als de deelnemersraad in 
de nieuwe samenstelling heeft gefunctioneerd. Als vertegenwoordiger van de gepensioneerden maakt 
de heer Geels deel uit van het bestuur, en als plaatsvervanger de heer Paffen. Beiden zijn benoemd 
door de GvU. Als vertegenwoordigers van de gepensioneerden - eveneens benoemd door de GvU - 
maken de heren Fraza,  Passieux en Sluijter deel uit van de deelnemersraad. De beide laatstgenoemde 
personen zijn ook lid van het bestuur van de GvU. Zoals eerder aangegeven, heeft de heer Sluijter eind 
september bedankt voor deze functies. Als lid van de deelnemersraad is hij in november opgevolgd 
door de heer T.P.M. van der Zee, de eerstvolgende op de door de verkiezingscommissie in 2005 
opgestelde reservelijst van kandidaten. In ons fonds is de verhouding geregeld tussen het aantal leden 
namens de werkenden en de gepensioneerden. Dit kan dus per benoemingsperiode anders zijn, mede 
gezien het grote aantal medewerkers dat nog moet afvloeien. Uit de in 2006 gepubliceerde cijfers 
blijkt inderdaad een duidelijke verschuiving van het aandeel van de verschillende groepen binnen de 
totale populatie van “deelnemers” aan het pensioenfonds. In het najaar van 2008 zal worden bezien of 
dat consequenties moet krijgen voor de samenstelling van het nieuwe bestuur en de nieuwe 
deelnemersraad van het fonds per 1 januari 2009. 
 

http://www.gepensioneerdenvereniginguwv.nl).


 
Gezien de doelstelling van de GvU - het behartigen van de belangen van haar leden en hun nagelaten 
betrekkingen betreffende pensioeninkomsten en daarmee verband houdende voorzieningen - is een 
goede  afstemming tussen het bestuur van de GvU en de vertegenwoordigers in bestuur en 
deelnemersraad van het fonds van groot belang. Om dat te bereiken is er in 2006 voor gekozen dat de 
vertegenwoordigers in bestuur en deelnemersraad van het fonds de bestuursvergaderingen bijwonen. 
Vast agendapunt van de bestuursvergaderingen is: informatie uit bestuur en deelnemersraad 
pensioenfonds.  
In dat kader is van gedachten gewisseld over zaken als het pensioenreglement dat vanaf 1 januari 2006 
van kracht is, en het bestuursbesluit over de indexering per 1 januari 2007. Vooral het bestuursbesluit 
over de indexering (ambitieniveau van 80%) heeft veel discussie gegeven. De deelnemersraad heeft 
hierover een negatief advies uitgebracht, omdat zij van mening is dat het ambitieniveau 100% moet 
zijn om 2 redenen: koopkrachtbehoud, en het gegeven dat andere budgetgestuurde organen wel een 
ambitieniveau van 100% hanteren.  
 
Zorgstelsel   
Het nieuwe per 1 januari 2006 in werking getreden zorgstelsel maakt het niet meer mogelijk dat de 
werkgever ook ten behoeve van gepensioneerden kortingen kan bedingen. Groepen kunnen wel 
korting krijgen, dus ook een groep gepensioneerden, die daarover zelf moet overleggen. Wij zijn dan 
ook betrokken geweest bij het overleg over de nieuwe polis per 1-1-2006, met als resultaat 10% 
korting op de basispremie en 15% korting op aanvullende verzekeringen. De mogelijkheid bestond 
dat Achmea in 2007 met een speciale polis voor ouderen zou komen, maar dat is niet gebeurd. Ook de 
door Achmea per 1-1-2007 aangeboden polis kent een korting van 10% op de basisverzekering en 
15% op de aanvullende verzekeringen. 
De heer Sluijter had - tot zijn aftreden eind september - zitting in de commissie Zorg van de NVOG, 
de koepel van gepensioneerden-verenigingen. Namens alle aangesloten verenigingen is in een breder 
verband overleg gevoerd met de overheid en gewezen op bijzondere knelpunten voor ouderen, zoals 
bijvoorbeeld de inhouding van de inkomensafhankelijke bijdrage in situaties waarbij meerdere 
instanties die bijdrage inhouden. Dat heeft geleid tot maatregelen die voorkomen dat alles wat in 2006 
teveel aan die bijdrage is betaald, pas fiscaal verrekend kan worden in 2007.    
 
Aandachtspunten 2007 
Veel aandacht zal besteed blijven worden aan de samenwerking tussen het GvU-bestuur en de 
vertegenwoordigers van de GvU in bestuur en deelnemersraad van het pensioenfonds, zodat 
ingespeeld kan blijven worden op hetgeen leeft bij de achterban. Geen van beide partijen kan echter 
invloed uitoefenen op de hoogte van de premies, omdat die in het CAO-overleg tussen werkgever en 
vakbonden worden vastgesteld. Voor de GvU blijft volledige indexering van groot belang gezien haar 
doel: koopkrachtbehoud. 
Een ander aandachtspunt is de voorgestelde oprichting van een Steunfonds Rechtsbijstand NVOG., 
bedoeld ter financiering van rechtsbijstand ten behoeve van leden van de NVOG of hun leden die een 
rechtszaak voeren welke van belang is voor gepensioneerden. Om dit fonds te vullen met een 
startkapitaal wordt voorgesteld van de leden van de aangesloten organisaties een bijdrage te vragen 
van in totaal 5 euro per lid (gespreid over de eerste 4 jaar: eerste jaar 2 euro, vervolgens 1 euro etc). 
Onze organisatie en de andere bij de NVOG aangesloten organisaties zullen daarover in 2007 een 
besluit nemen. In de begroting is daartoe een PM-post opgenomen. 
 


