
 
JAARVERSLAG 2012 VAN DE GEPENSIONEERDENVERENIGING UWV 
 
 
Bestuur, samenstelling en werkzaamheden 
 
Voorzitter: Rien Passieux. Hij was tevens lid van de Deelnemersraad en het        
Verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds.  
Secretaris: JanWillem Koten.  
Penningmeester: Margo Herinx.  
Zij verzorgde daarnaast ook de ledenadministratie. Beide taken vervulde zij op 
accurate wijze. Zij was vaak het eerste aanspreekpunt voor nieuwe leden en voor 
leden met een vraag. Zij deed dat op luchtige en charmante wijze. 
Algemeen bestuurslid: André Kok. Hij was tevens bestuurslid van het Pensioenfonds.  
Algemeen bestuurslid: Hans Fraza. Hij was ook lid van de Deelnemersraad van ons 
Fonds. 
Algemeen bestuurslid: George Koopmans. Hij notuleerde weer op voortreffelijke wijze de 
bestuursvergaderingen en maakte ook het verslag van de Algemene Ledenvergadering. 
 
Het bestuur vergaderde 4 keer samen met alle vertegenwoordigers van onze 
gepensioneerden in Fondsbestuur en Deelnemersraad.  
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.  
We zijn de Raad van Bestuur van UWV en de facilitaire dienst 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 (NVOG).  
Deze vereniging is onze koepelorganisatie en een belangrijk aanspreekpunt voor de 
overheid en de politiek. Helaas verkeerde de NVOG in het afgelopen jaar door 
interne bestuurlijke  problemen in zwaar weer. 
 
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 2012 van 965 naar 976. 
We verloren door overlijden 45 leden, die we hier met respect noemen. 
 
Overleden  in 2012 zijn: 
De dames:  
L. Bergveld, M. van Driel-van Aalst, J.M. Ike-Hendriks,W.H. Jacobs,  
E. van Putten-ten Bosch, E. Roest-Beetz, J.J. Stiekema-Hilbers, J.H. Struik,  
M. van der Veen-Ensing, H. de Vries-Bouman, E.Z. Welp-Gerrits, L.M. Wethmar, 
C.H. Winkelman-de Rooij, J.J. Witvoet-Steenbergen, C.A.H. Zwijsen-van Hest 
 
De heren:  
J.A. de Beer, J. Bonnet, R. Booij, M.H.M.G. Diederen, B. Dinkla, M.W. Duvekot, 
A. van Eerdewijk, A.E. Feenstra, E.L.M. Goossens, G. Huiberts, R.E. de Jongh, 
C.E. Kat, H. Kootstra, R.A. Kruijer, W.J. van Kuijk, A.H.M. Laane, A. Landwaard, 
N. Lensen, R.G. Lewis, J.F.L. Lochtenberg, J.A.M. van ’t Padje, A.W.F. Rutgers, 
W.M.J. van der Snoek, H.A. Straatsma, F.H. Uhlhorn, P. van der Velde,  
H.A. Vendrig, A.J.F. Verstappen, A.Th. Vlietstra, D. Zeegers 
 
Voorts hadden we 79 aanmeldingen en 23 uitschrijvingen.  
Het jaar 2012 was weer een goed jaar wat betreft de aanmelding van nieuwe leden. 
Evenals vorig jaar was dit een jaar waarin veel mensen de pensioengerechtigde 
leeftijd bereikten en dat vond zijn weerslag in de aanmeldingen. 
De bijsluiter, die TKP, de administrateur, bij de eerste pensioenbrief verstuurt, werkt. 
In die bijsluiter stellen wij ons voor en vragen we de (pré-)gepensioneerde lid te 
worden van onze vereniging. 
De aanmeldingen kwamen allen per e-mail bij de ledenadministratie.  
Ieder nieuw lid ontving de laatste Nieuwsbrief, het verslag van de Algemene 
Ledenvergadering en de namen van de bestuursleden. 
 
Samenvatting 
 
Samengevat kunnen we stellen dat 2012 voor onze vereniging een goed jaar is 
geweest.  
Onze vertegenwoordigers in Fondsbestuur, Deelnemersraad en 
Verantwoordingsorgaan kregen weer heel wat te verwerken. 
De situatie in de pensioenwereld en dus ook bij ons Fonds blijft zorgelijk. 
De dekkingsgraad was en is wellicht een van de meest gehanteerde begrippen. 
Kortingen bleven ons tot nu toe bespaard maar de toekomst is nog niet zonder 
bewolking. 
 
 
 
 


