
 
JAARVERSLAG 2011 VAN DE GEPENSIONEERDENVERENIGING UWV 
 
 
 
Bestuur, samenstelling en werkzaamheden 
 
Voorzitter van het bestuur was Rien Passieux, die tevens lid was van de Deelnemersraad  
en het Verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds.  
JanWillem Koten was verantwoordelijk voor de secretariële functie, hij werd daarin 
bijgestaan door Margo Herinx. 
Margo Herinx was penningmeester van het bestuur, daarnaast was zij belast met de 
ledenadministratie. Beide taken vervulde zij op zeer accurate wijze. 
André Kok, tevens bestuurslid van het Pensioenfonds, was algemeen bestuurslid.  
Hans Fraza, was algemeen bestuurslid. Hij is ook lid van de Deelnemersraad van ons Fonds. 
George Koopmans is in de Algemene Ledenvergadering 2011 benoemd tot algemeen 
bestuurslid. Hij notuleerde op voortreffelijke wijze de bestuursvergaderingen en maakte ook 
het verslag van de Algemene Ledenvergadering 2011. 
Het bestuur vergaderde 4 keer samen met alle vertegenwoordigers van de 
gepensioneerden in Bestuur en Deelnemersraad van het Pensioenfonds. We doen dat 
om gelijk geïnformeerd te blijven en in dezelfde richting te werken. 
Gastvrijheid voor deze vergaderingen werd ook dit jaar weer geboden op het 
hoofdkantoor van UWV. Daardoor zijn onze vergaderkosten gering.  
Ook de ambiance is daar gunstig en we zijn de Raad van Bestuur van UWV dank 
verschuldigd voor de uitstekende verzorging.  
Verder namen Rien Passieux en Margo Herinx deel aan de vergaderingen van de  
Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden.  
Deze vereniging is onze koepelorganisatie en een belangrijk aanspreekpunt voor de 
overheid en de politiek. 
 
 
Website 
 
De GVU heeft een web-site (www.gepensioneerdenvereniginguwv.nl).  
Margo Herinx verzorgt het actualiseren van deze website. 
Onze website heeft als doel om zoekers op internet op het bestaan van onze vereniging 
te attenderen. Wie wil kan vervolgens informatie vragen bij een van de bestuursleden of 
de ledenadministratie. 
Voor het publiceren van nieuwtjes en verslagen op de website hebben we bewust niet 
gekozen, omdat we dan alleen de internetgebruikers zouden bereiken.  
De leden die geen internet hebben, en dat zijn er in onze vereniging nog veel, zouden 
dan die informatie missen. 
Via onze jaarlijkse Nieuwsbrief en het verslag van de Algemene Ledenvergadering, dat 
naar alle leden gestuurd wordt, proberen we iedereen adequaat te informeren. 
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Ledenbestand 
 
Het ledenbestand steeg in 2011 van 917 naar 965. 
We verloren door overlijden 28 leden, die we hier met respect noemen. 
 
Overleden  in 2011 zijn: 
De dames: E.A.A. Brosius, E.N. de Graaf-Smit, M.A. Manders-Russel, M.C. Mastwijk, 
K. van Schoonevelt-de Jong, J.C. Siebgens-van Gemert en A.M. van Wieringen-Kees. 
 
De heren: J. Alexander, R. Bachrach, G.M.C. Berendsen, B.A. van den Berg,  
G.Th. Beukman, L. Boogaards, H.G. Bonke, J.Brijde, A. ten Broeke, J.F. Dombrée,  
B. van Hofwegen, F. Hooymans, H.D. Hulsebos, W. Kamstra, J. Kattouw, H.M. Letzer, 
C.M.H.G. Scholten, T.H. Siek, M.O. Tissing, J.A.A. van Wetering en D.G. van de Witte. 
 
Voorts hadden we 95 aanmeldingen en 19 uitschrijvingen.  
Het jaar 2011 was een goed jaar wat betreft de aanmelding van nieuwe leden. 
Dit is het gevolg van onze bijsluiter, die door TKP, de administrateur, bij de eerste 
pensioenbrief die iedere (pré-)gepensioneerde persoonlijk ontvangt wordt verstuurd. 
In die bijsluiter stellen we ons voor en vragen we de (pré-)gepensioneerde lid te 
worden van onze vereniging. 
De aanmeldingen komen zo rond het eind van iedere maand, als regel per e-mail, 
binnen bij Margo Herinx. Zij zorgt dat ieder nieuw lid de laatste Nieuwsbrief, het verslag 
van de Algemene Ledenvergadering en de namen van de bestuursleden krijgt. 
Uiteraard gaat er dan ook een acceptgiro voor de contributie uit. 
 
 
Samenvatting 
 
Samengevat kunnen we stellen dat 2011 voor onze vereniging een goed jaar is 
geweest.  
Maar de bestuursleden en onze vertegenwoordigers in Fondsbestuur, Deelnemersraad 
en Verantwoordingsorgaan kregen heel wat voor hun kiezen. 
Met name de situatie van ons Pensioenfonds als gevolg van de financiële crisis heeft 
veel tijd en aandacht gevergd.  
Zorg rond de dekkingsgraad was en blijft een punt van aandacht.   
De kou is nog lang niet uit de lucht, al is ons Fonds gelukkig niet zodanig getroffen dat 
er tot het korten van de opgebouwde rechten in 2013 hoeft worden overgegaan. 
We blijven attent om ons streven naar koopkrachtbehoud te kunnen realiseren. 
 


