
JAARVERSLAG 2010 VAN DE GEPENSIONEERDENVERENIGING UWV 
 
In memoriam 
Onze vereniging heeft in het afgelopen jaar twee zeer gewaardeerde bestuursleden 
verloren. In januari overleed Herman Wingender, mede-oprichter van onze vereniging, 
en in december is Wapke Tuinhof ons vrij plotseling ontvallen. 
Beiden hebben zich langdurig en intensief ingezet voor de vereniging.  
Het bestuur heeft blijk van belangstelling gegeven bij hun heengaan. 
Een verlies voor de vereniging was ook het overlijden van Piet van der Wal, eveneens 
mede-oprichter van onze vereniging en tot 2005 bestuurslid.  
 
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.   
Wapke Tuinhof en André Kok, de laatste tevens bestuurslid van het Pensioenfonds, 
waren algemeen bestuurslid.  
Hans Fraza, is als algemeen bestuurslid benoemd in de Algemene Ledenvergadering 2010. 
Hij is ook lid van de Deelnemersraad van ons Fonds. 
Het bestuur vergaderde 4 keer, waarvan 3 maal samen met de vertegenwoordigers van 
de gepensioneerden in Bestuur en Deelnemersraad van het Pensioenfonds. 
Gastvrijheid voor deze vergaderingen werd geboden op het hoofdkantoor van het GVU. 
Daardoor zijn onze vergaderkosten gering.  
Ook de ambiance is daar gunstig en we zijn de Raad van Bestuur van UWV dank 
verschuldigd voor de uitnemende verzorging.  
Verder namen Rien Passieux en Margo Herinx deel aan de vergaderingen van de NVOG 
(Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden).  
Deze organisatie is een belangrijk aanspreekpunt voor de overheid en de politiek. 
 
Website 
De GVU heeft een web-site (www.gepensioneerdenvereniginguwv.nl).  
Momenteel is deze site door Margo Herinx opgefrist en actueel gemaakt. 
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 daalde in 2010 licht van 933 naar 917.  
We verloren door overlijden 38 leden, die we hier met respect noemen. 
 
Overleden 2010: 
De dames: L.J. Coppens-Breet; A. ter Harkel-Swaagman; C.  de Hartogh-de Boer; 
J. van Ingen; F.Ch. Oosterink; G..A.T. Planting-Drenth; M.C. Schneyder-Cremer; 
W. Tuinhof. 
 
De heren: P.W.A.  Aurik; G. Bakker; H.W. Bijlsma; J.P.B. Bos; G.J. Damhuis; 
G.P.M. Donkers; F. Groothuis; W.J. den Hartog; L. den Hartogh; J.J. van Hattum;  
J.A. Hoekstra; W.T. Holthuisen; G. Koopmans; J.P.L.M. Maas; G. Ottevanger; 
 A.C. Rusman; J. Schreuders; G. Slappendel; J.N.C. van Slooten; J. Steltman; 
 A.D.J. Thannhauser; M.V. de Tyssonsk; C. Verbiest; H. de Vries; P. van der Wal; 
 A. Waltman; H.G.M. Wingender; J. Witkop; M.W. van Zetten; D. van Zwieten. 
 
Voorts hadden we 43 aanmeldingen en 21 uitschrijvingen.  
In vrijwel iedere bestuursvergadering wordt het thema ledenwerving besproken.  
We kregen dit jaar, na veel inspanning van het bestuur, medewerking  van het 
Fondsbestuur voor het maken van een bijsluiter. 
TKP, de administrateur, voegt deze bijsluiter bij de eerste pensioenbrief die iedere  
(pré-)gepensioneerde persoonlijk ontvangt.  
In die bijsluiter stellen we ons voor en vragen we de (pré-)gepensioneerde lid te 
worden van onze vereniging. 
Dezelfde tekst werd afgedrukt in de Pensioenkrant die het Pensioenfonds jaarlijks aan 
alle gepensioneerden stuurt. 
Deze bijsluiter heeft kennelijk gewerkt, want er hebben zich inmiddels bijna twintig 
nieuwe leden gemeld. 
  
 
Samenvatting 
Samengevat kunnen we stellen dat 2010 voor het bestuur en de andere deelnemers 
aan diverse gremia een druk en inspannend jaar is geweest.  
Met name de situatie van ons Pensioenfonds als gevolg van de financiële crisis heeft 
veel tijd en aandacht gevergd.   
En de kou is nog lang niet uit de lucht, al lijkt in ieder geval het doembeeld van het 
korten van de opgebouwde rechten ons niet te gaan treffen. 
We blijven attent om ons streven naar koopkrachtbehoud te kunnen realiseren. 
 


