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Andere tijden 
Deze nieuwsbrief staat in het teken van de bijzondere omstandigheden waarin wij allen op 
dit moment verkeren. 
 
In maart sprak de regering van een ‘nieuw normaal’; implicerend dat enige vorm van 
normaliteit zou kunnen terugkeren, mits… 
 
Welnu, na een heftige periode in het voorjaar, enig soelaas in de zomer, is nu met de intrede 
van de herfst de situatie onverminderd ernstig. Van enige vorm van normalisering, zeker 
vanuit het perspectief van een vereniging als GVU, is geen sprake en het ziet er niet naar uit 
dat een ‘nieuw normaal’ een werkbare situatie voor onze vereniging oplevert. 

 
Veilig gedrag, oplettende omgang met derden, het je ontzeggen van 
bepaalde gedragingen, alles blijkt in de praktijk moeilijk vol te houden 
met alle gevolgen van dien in een land als Nederland. Wij staan aan 
de vooravond van een winter die naar verwachting zwaar voor de 
samenleving zal uitpakken. 
 
Met deze nieuwsbrief gaan we in op de gevolgen en bieden we 

oplossingen aan om de vereniging te continueren. Alles in de stellige verwachting dat er 
betere tijden zullen volgen: het menselijk vernuft is tenslotte tot grootse zaken in staat. 
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Overlijden van erelid Harry Hulshof 
                                                                                                 
                                                                                 
 
 
 
 
 
GVU ontving eind februari het bericht van overlijden op 9 januari 2020 van het erelid  
de heer H. Hulshof. Oud voorzitter Rien Passieux heeft naar aanleiding van het overlijden  
de bijzondere en belangrijke rol van de heer Hulshof toegelicht. 
Riens bijdrage nemen we hier graag over.   
 
“Het is in 1998 geweest dat er in het GAK-personeelsblad “OPEN KAART” een stukje gewijd 
werd aan het feit dat het Pensioenfonds de mijlpaal van een belegd vermogen van 2 miljard 
gulden had bereikt. Er stond een foto bij van het aansnijden van de taart waarop het 
pensioenfondsbestuur zich trakteerde vanwege deze prestatie. 
 
Harry reageerde op dit bericht met een ingezonden brief in Open Kaart met de kop:  
“Taart voor het bestuur, maar niet voor de gepensioneerden”. Kennelijk was er toen ook al 
iets niet goed met de indexering. Er waren aansluitend nogal wat reacties van oud-collega’s 
in Harry’s richting en dat leidde tot het idee voor het oprichten van een 
gepensioneerdenvereniging. Een van die reacties was van mij afkomstig. Ik kende Harry vrij 
goed, hij maakte deel uit van de GAK-afdeling die voor GMD-ondersteuning zorgde. Van het 
een kwam het ander en zo zijn we met vijf man aan de slag gegaan om dat idee handen en 
voeten te geven. De bijeenkomsten waren bij Harry thuis en de kosten werden door de 
initiatiefgroep gedragen. Ieder stortte 100 gulden en we gingen van start. 
 
De oproep aan de gepensioneerden om lid te worden werd door het pensioenfonds 
verstuurd zonder dat dit kosten voor ons had en leverde iets meer dan duizend reacties op. 
Harry was van het begin een toegewijd secretaris tot het hem, voornamelijk vanwege de 
gezondheid van zijn vrouw, te zwaar viel. 
Bij zijn afscheid werd hij ons eerste erelid. 
 
Van de initiatiefgroep is er nu nog maar één in leven.” 
 
Terug - en vooruit kijken 
Het bestuur heeft tot aan de intelligente lockdown slechts één keer vergaderd. 
 
De Algemene Ledenvergadering (alv) 2020 is niet doorgegaan.   
 
Na versoepeling van de beperkingen heeft het bestuur op 4 september vergaderd. 

 



    

 
 
 

-  3 - 
 
 
 
Inmiddels is als gevolg van de verslechterende omstandigheden de vrees gegrond dat er dit 
jaar geen fysieke vergaderingen meer zullen kunnen plaatsvinden, ofschoon er voor  
11 december nog één gepland is.        
 
De vereniging bevindt zich in onbekend vaarwater. Zonder alv is er geen decharge voor 
gevoerd beleid 2019; noch is er een goedgekeurde begroting voor 2021 en een besluit over 
de contributie 2021. Ten aanzien van dit laatste heeft het bestuur het standpunt ingenomen 
die te handhaven op het bedrag van voorgaande jaren.  
 
Tijdens de alv 2021 zullen alle genoemde zaken met de leden worden besproken en 
vastgesteld. 
 
Overigens heeft de kascommissie de financiële stukken 2019 wel goedgekeurd en décharge 
gegeven en GVU maakt dit jaar minder kosten dan begroot.       
 
Het pensioenakkoord 
Op het gebied van het uitwerken van het pensioenakkoord in een nieuwe pensioenregeling 
bij UWV zijn er geen vorderingen te melden. 
 
Daarin is het pensioenfonds UWV niet anders dan andere pensioenfondsen. 
Op diverse tafels spreken met name op centraal niveau partijen met elkaar om de 
uitwerkingen te concretiseren. 
 
Pas als dat tot heldere uitwerkingen en richtlijnen leidt kunnen individuele fondsen gaan 
kijken hoe ze die vertalen naar de eigen regelingen. 
 
Alle berichten die de vereniging bereiken vanuit het bestuur van het fonds en vanuit het 
Verantwoordingsorgaan wijzen in de richting van een ‘tussenjaar 2021’. 
 
Minister Koolmees heeft overigens wél in overleg met de 
toezichthouders en de sociale partners overeenstemming bereikt 
over versoepeling van de huidige regels. Er komt een 
overgangsstelsel dat tot 2026 moet gaan gelden. Dat stelsel gaat 
uit van het nieuwe systeem: als pensioenen volgens de 
toekomstige regels niet verlaagd hoeven te worden, hoeft dat nu 
ook niet. 
 
In maart zijn er ook nog verkiezingen. In de aanloop daar naar 
toe willen partijen niet het risico lopen te worden aangezien voor 
aanstichter van pensioen onheil. Dat levert een stilte op voor de 
storm… bij bereiken van een regeerakkoord zal dan blijken hoe 
zij die de regeringsverantwoordelijkheid na de verkiezingen 
zullen gaan dragen aankijken tegen bereikte resultaten, tempo 
voortgang etc. 
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Cao partijen bij UWV houden hun kruit droog. Er wordt gehoopt op een rustig opwaarts 
verloop van de dekkingsgraden die ten tijde van dit schrijven zo rond de 96% bedragen. 
De verwachting is dat eind 2020 de dekkingsgraden zodanig zijn dat voor 2021 een korting 
kan worden voorkomen. 
 
Voor Pf UWV moet in 2021 worden bereikt: 

- verder financieel herstel van het fonds; 
- (hopelijk toch) meer inzicht in de effecten van het pensioenakkoord en zijn 

uitwerkingen voor het fonds; 
- bereidheid/overeenstemming tussen sociale partners betrokken bij de UWV cao om 

de portemonnee te willen trekken. 
Het fonds zal in 2021 linksom of rechtsom moeten besluiten of de door de werkgever en 
bonden gewenste pensioenregeling uitvoerbaar is voor de beschikbare premie. 
Een spannend jaar derhalve, 2021. 
 
Onze vereniging is bijzonder blij met het lidmaatschap van de Koepel Gepensioneerden 
(ontstaan uit de fusie NVGO KNVG per 1 januari 2020). 
Hopelijk ervaart u de informatie die wij via het lidmaatschap verkrijgen en onder u 
verspreiden als zeer waardevol. Wij zien de koepel als onmisbare partner en 
belangenbehartiger als het om de belangen van ons pensioen gaat. 
 
Alles ligt stil 
Ook de gesprekken die in 2019 zijn gestart om de banden tussen werkgever en 
gepensioneerden aan te halen liggen stil. 
UWV is een thuiswerkorganisatie geworden; de panden zijn zoveel mogelijk ontvolkt. 
Overleggen vinden plaats via digitale hulpmiddelen. 
De suggesties uit onze nieuwsbrief 2019 vergen allemaal intensief contact tussen personen 
en zijn gericht op een sociaal contact tussen werkgever en gepensioneerden. 
Dat alles ligt om begrijpelijke redenen stil. In dat opzicht is 2020 een verloren jaar. 
We blijven overigens in contact met UWV om de verbinding te versterken: w.o. organiseren 
van spreekuur op UWV locaties bemand door leden van GVU en aanwezigheid GVU leden 
bij bijeenkomsten voor aanstaande gepensioneerden. 
 
Verkiezingen leden Fondsbestuur en Verantwoordingsorgaan 
Onlangs zijn voor de vertegenwoordiging namens gepensioneerden in het Fondsbestuur 
verkiezingen gehouden: gekozen zijn Joke Verhoef, Gerben van Duinen en Ruud Timmer. 
De laatste als plaatsvervangend bestuurslid. GVU wenst de bestuursleden een goede 
zittingsperiode toe.                                                             

 
GVU heeft ingestemd met een wijziging in haar statutaire positie t.o.v. het 
Verantwoordingsorgaan van het Fondsbestuur.  
GVU verliest daarmee haar bevoegdheid leden voor benoeming voor te 
dragen. Een vereniging met ‘slechts’ 947 leden stand september 2020 
afgezet tegen 14.666 gepensioneerden stand ultimo 2019 heeft 
onvoldoende representativiteit zo meent het Fondsbestuur. 
 

In 2021 zullen verkiezingen worden gehouden voor nieuwe vertegenwoordigers van 
gepensioneerden in het Verantwoordingsorgaan. Die verkiezingen worden georganiseerd 
door het fonds. GVU hoopt dat de opkomst hoger zal liggen dan de 9,5% bij de verkiezingen 
voor vertegenwoordigers in het Fondsbestuur. 
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GVU zoekt nieuw bestuurslid; formalisering rol Joris Wijnekus 
De heer Bram Slootweg heeft bekend gemaakt dat hij niet meer beschikbaar is voor een 
nieuwe zittingstermijn.                                              
De vereniging roept leden op zich kandidaat te stellen. 
Het bestuur beziet na aanvulling met een nieuw bestuurslid de interne taakverdeling. 
Gelet op de rol van de heer Slootweg, nl. penningmeester, is aanvulling van de gelederen 
met financiële / boekhoudkundige ervaring gewenst.                  

 
 
Bij de stukken voor de alv van 2020 zat een rooster van aftreden bestuursleden en daarin 
was het volgende opgenomen: 
“J. Wijnekus (aspirant bestuurslid) draait inmiddels een jaar op proef mee binnen het 
bestuur. Voorgesteld wordt hem te benoemen tot bestuurslid.” 
Het bestuur heeft inmiddels unaniem gemeend Joris als bestuurslid te willen beschouwen.  
In de alv van 2021 zal dit aan de leden worden voorgelegd ter bekrachtiging.  
 
Hoe verder? 
Het bestuur blijft de ontwikkelingen alert volgen. 
We prikken voor 2021 nog geen datum voor een alv. Op dit moment is een planning voor de 
eerste maanden 2021 met te veel onzekerheden omgeven. 
Op het moment dat we wel kansen zien, zullen we een datum en locatie prikken waar een 
sobere alv kan plaatsvinden. Als zaken méér genormaliseerd zijn, bezien we of het 
voorgenomen evenement (bezoek Glasblazerij Leerdam) i.v.m. 20-jarig bestaan kan worden 
ingepast. 
 
We blijven de ontwikkelingen in pensioenland nauwgezet voor u volgen en zoals u gewend 
bent zullen wij u telkens adequaat informeren met hulp van onze contacten en het 
lidmaatschap van de Koepel Gepensioneerden. 
 
Voorts roepen wij u op onderwerpen aan te dragen waarvan u meent dat wij er aandacht aan 
zouden kunnen besteden en de oproepen in de Nieuwsbrief oktober 2019 herhalen wij hier 
graag: 
- meedoen met het organiseren van spreekuren op UWV locaties; 
- vertegenwoordigen GVU tijdens bijeenkomsten van UWV voor aanstaande 

gepensioneerden; 
- ons informeren over goede en minder goede ervaringen met het fonds en zijn uitvoerder. 
 
Contributie 2021      
Begin december vragen wij u uw contributie voor 2021 te voldoen.  
We versturen een factuur via e-mail (aan hen van wie de administrateur  
het e-mail adres heeft).   
De overige leden zullen een acceptgiro ontvangen. 
De contributie blijft, zoals eerder in deze Nieuwsbrief gemeld, onveranderd € 12,- 

 
 


