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JAARVERSLAG 2013 VAN DE GEPENSIONEERDENVERENIGING U WV 
 
Bestuur, samenstelling (ultimo 2013) en werkzaamhed en 
 
Het bestuur bestaat uit vijf leden en is als volgt samengesteld: 

• Voorzitter: Rien Passieux , tevens lid van de Deelnemersraad en van het 
Verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds; 

• Secretaris: George Koopmans ; zorgt voor de notulen van de bestuursvergaderingen 
en van de algemene ledenvergadering, alsmede voor het jaarverslag; 

• Penningmeester: Bram Slootweg , tevens lid van de Deelnemersraad en van het 
Verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds; 

• Algemeen bestuurslid: André Kok , tevens lid van het bestuur van het Pensioenfonds; 
• Algemeen bestuurslid: Hans Fraza , tevens lid van de Deelnemersraad van het 

Pensioenfonds. 
 
Het bestuur wordt op voortreffelijke wijze ondersteund door Margo Herinx . Onder 
verantwoordelijkheid van de betreffende bestuursleden verzorgt zij zowel de financiële als de 
ledenadministratie.  
 
In het boekjaar vergaderde het bestuur vier keer, veelal samen met de vertegenwoordigers 
van de gepensioneerden in het Fondsbestuur, de Deelnemersraad en het 
Verantwoordingsorgaan. Naast de hierboven bij het bestuur van GVU al genoemde 
personen betreft het hier de heren Toine Aarts (bestuur Pensioenfonds), Jan Bouwknegt 
(bestuur Pensioenfonds), Auke Huizenga (Deelnemersraad) en Jacques van der Zee 
(Deelnemersraad). Voor deze vergadervorm is gekozen om er zorg voor te dragen dat zowel 
de leden van ons bestuur als onze vertegenwoordigers in de fondsorganen niet alleen op 
gelijke wijze op de hoogte zijn van relevante ontwikkelingen, maar ook dat eenheid wordt 
bereikt wat betreft de verdediging van de belangen van de gepensioneerden in de 
fondsorganen. 
Gastvrijheid voor deze vergaderingen werd ook dit jaar weer geboden op het hoofdkantoor 
van het UWV. Dankzij deze faciliteit zijn onze vergaderkosten gering. De Raad van Bestuur 
van het UWV en de facilitaire dienst zeggen wij gaarne dank voor de uitstekende verzorging. 
In de bestuursvergaderingen werd onder meer aandacht besteed aan de volgende 
onderwerpen: 

• de dekkingsgraad; 
• verkiezing vertegenwoordigers van gepensioneerden in het fondsbestuur; 
• het financieel toetsingskader; 
• de wet versterking bestuur pensioenfondsen (‘Governance’); 
• het pensioencontract (het nominale versus het reële contract); 
• contributie NVOG; 
• hoogte contributie en contributie-inning GVU; 
• de website van GVU. 

 
De voorzitter en de secretaris hebben ook deelgenomen aan de algemene 
ledenvergaderingen van de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden 
(NVOG), onze koepelorganisatie, tevens een belangrijk aanspreekpunt voor de overheid en 
de politiek. In het vorige jaar verkeerde deze organisatie in zwaar weer door een verschil van 
inzicht tussen een aantal aangesloten leden. Dit heeft geleid tot een splitsing. Een deel van 
de leden is opgestapt en heeft een nieuwe organisatie opgericht, de Koepel van 
Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG). Inmiddels zoeken beide 
koepelorganisaties toch weer enige toenadering tot elkaar. 
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Website  
 
De actualisering van de website van GVU (www.gepensioneerdenvereniginguwv.nl) wordt 
momenteel verzorgd door Margo Herinx. Deze website heeft momenteel als doel om zoekers 
op het internet opmerkzaam te maken op het bestaan van onze vereniging. Vervolgens kan 
men nadere informatie vragen bij een van de bestuursleden of de ledenadministratie. Tot op 
heden is niet gekozen voor het publiceren van nieuws en verslagen op de website, omdat 
een groot (maar afnemend) aantal leden (nog) geen internet heeft. Deze leden zouden 
relevante informatie dan missen. Duidelijk is echter dat onze website aan vernieuwing toe is.  
Om dit te kunnen realiseren heeft het bestuur een email naar de aangesloten leden gestuurd 
met de vraag of iemand met expertise op dit vlak bereid is deze taak op zich te nemen. Ook 
als de website is geactualiseerd, zullen leden die niet beschikken over internet op de 
gebruikelijke wijze worden geïnformeerd over de activiteiten van onzen vereniging via 
toezending van de jaarlijkse nieuwsbrief en het verslag van de algemene ledenvergadering. 
 
Ledenbestand  
 
Het aantal leden is in 2013 gedaald van 976 tot 958. Door overlijden verloren we helaas 48 
leden, die wij met respect gedenken. Het betreft hier: 

• de dames  I.G. van Asperen-Kobus, F.J. de Boer, J. de Boer-Bodenstaf,  
J.J.M.A. Domensino, Ph. Driehuys-de Jong, G. Janssen-de Vries,  
C.A.G. de Jonge-van Dam, A. Kommers-Tissingh, L. Laman,  
R.A. Lumkeman-Sangster, M.E.Th. van Lunteren-Vroom, T. Roersma en  
M.C. Sondervan-Langezeel;  

• de heren A.H. Bekkering, H. de Boer, J.G.V. Boomkamp, G.J. Brink, E.D. Crawford, 
J.W.E. Dercks, A.A. de Gast, R. Heidinga, F.M. Kilian, J.M. Korsten,  
J.P. Lammerts van Bueren, J.M.H. Laukens, G. van der Lippe, W.Th. Losekoot,  
F.J.A. Magis, J.A.J. van der Meijden, F.J. Oomen, F.W. Pantus, G.H. Potman, 
W.A.L.H. Retera, W.J. Scholten, L. Smithuis, C. van Son, B. Spierenburg, W.P. Staal, 
P. Starreveld, T.C.G.J. van Urk, H. Versloot, F.J. Versteeden, J.O. Vlieger,  
P.R.A. van Well, J. Wesdorp, G.W.H. Wiegers, F.U. Wiersema en J.J. van Zijp. 

 
In het boekjaar waren er 32 uitschrijvingen en traden er 56 nieuwe leden toe. Wat betreft het 
aantal nieuwe leden was 2013 een minder goed jaar dan 2012, ondanks het feit dat ook in 
2013 veel mensen de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Zoals bekend voegt TKP, 
de administrateur van het Pensioenfonds, bij elke pensioentoekenning een bijsluiter waarin 
GVU zich voorstelt en de gepensioneerde vraagt lid te worden van onze vereniging. Elk 
nieuw lid ontving de laatste nieuwsbrief, het verslag van de laatst gehouden algemene 
ledenvergadering en een lijstje met de namen van de bestuursleden van GVU. 
 
Samenvatting  
 
In het algemeen kunnen we vaststellen dat 2013 voor GVU een goed verlopend jaar is 
geweest, al blijft het aantal nieuwe leden wat achter bij de verwachtingen. Gelet op de vele 
veranderingen die zich momenteel en in de nabije toekomst voordoen op het terrein van de 
pensioenen is het voor onze vertegenwoordigers in het Fondsbestuur, de Deelnemersraad 
en het Verantwoordingsorgaan zeker geen gemakkelijk jaar geweest. Al met al blijft de 
situatie in de pensioenwereld vooralsnog zorgelijk, mede in het licht van de immer nog 
voortdurend crisis. Zeker bij het Pensioenfonds UWV is de situatie weinig rooskleurig, Niet 
alleen blijft indexering van de pensioenen (en aanspraken) nu al jarenlang achterwege, maar 
gelet op de ontwikkeling van de dekkingsgraad moeten we constateren dat zelfs 
afstempeling helaas niet is uitgesloten. 
 
        5 maart 2014,  

M. Koopmans, secretaris                 


