
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van 
Gepensioneerden van Pensioenfonds PGB  
 
Datum:        Woensdag 12 april 2017 

Locatie:       Congrescentrum de Buitensociëteit in Zwolle 

Aanwezig:   Ca. 300 aanwezigen 

Voorzitter:  Jos van Rijsingen 

1. De voorzitter heet in zijn openingswoord speciaal zijn voorganger Victor Doorn hartelijk 

welkom. Verder wijst hij erop dat na de vaste verenigingszaken twee interessante sprekers 

acte de préséance geven: Jochem Dijckmeester (bestuurslid van PGB) en Joep Schouten 

(interim-voorzitter van koepelorganisatie KNVG). De koepel vervult een belangrijke rol bij het 

beïnvloeden van de politici. De voorzitter stipt in zijn speech de geschiedenis van de VVG aan 

en wijst op de explosieve groei van zowel de VVG als het Pensioenfonds PGB. De laatste jaren 

was de groei van het Pensioenfonds, dat zich al geruime tijd niet uitsluitend op de grafische 

sector richt, groot. Het belegd vermogen bedroeg eind 2016 € 24 miljard. Het 

beleggingsrendement was in 2016 € 2,3 miljard.    

Ook de VVG maakt een sterke groei door, van 800 leden in 2009 naar 12.500 leden eind 

2016. De voorzitter benadrukt dat schaalvergroting nodig is om onze invloed zo groot 

mogelijk te maken. In het Verantwoordingsorgaan wordt daar namens onze vereniging met 

drie leden inhoud aan gegeven. Naast de voorzitter en bestuurslid Tonnie Klein Hemmink is 

ons nieuwe gezicht in dat orgaan Freek Busweiler. Ook VVG-bestuurslid Hans Brader is lid van 

het Verantwoordingsorgaan maar niet namens VVG-PGB.  Op voordracht van de VVG zitten 

Tom Vollebergh en Arnold Verplancke in het bestuur van PGB. Verplancke treedt af en werd 

opgevolgd door Marjan van Noort, die inmiddels weer is teruggetreden. De voorzitter 

roemde de inbreng van Verplancke. “Een man met passie en veel ervaring in de 

pensioenwereld”. Hij sprak de hoop uit dat Verplancke niet helemaal buiten beeld zal raken 

voor de VVG. 

De voorzitter filosofeerde over de toekomstactiviteiten van de VVG. De dienstverlening 

uitbreiden is een optie. Daar is vorig jaar een begin mee gemaakt door het aanbieden van 

een zorgpolis via VGZ.  Verbetering van de communicatie staat ook hoog op het programma. 

Met het magazine ExPress gaan we door op de huidige weg en op de website proberen we 

het nog beter te doen, o.a. door er een eigentijdse invulling aan te geven. 

Discussie over pensioenen is en blijft een emotioneel onderwerp. De voorzitter begrijpt dat  

sommigen zich door de politici voor het lapje gehouden voelen. De verwachtingen worden 

niet altijd waargemaakt. Dat maakt het moeilijk discussiëren. Bovendien is het een complexe 

zaak. 

 

2. Het vaste programmadeel wordt zonder problemen afgewerkt. De notulen van de 

jaarvergadering van 2016 worden zonder opmerkingen vastgesteld. Het jaarverslag van de 

secretaris wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

3. Penningmeester Piet Rietkerk doet verslag over de financiën. Na positief advies van de 

kascommissie wordt het bestuur decharge verleend.  Als lid van de kascommissie wordt Tom 

Hommel benoemd. 

 

4. De aftredende en herkiesbare bestuursleden Geer Meershoek en Thijs Reuder worden 

herbenoemd. 

 



5. De aspirant-bestuursleden Henk van der Rijst en Hans van den Berghe worden benoemd. 

“Een zinvolle uitbreiding”, noemt de voorzitter de benoeming van van der Rijst die afkomstig 

is van de VGEO (Vereniging Gepensioneerden Elsevier Ondernemingen). Een lid vindt het 

wenselijk dat bij bestuursbenoemingen tegenkandidaten kunnen worden gesteld zonder de 

nu statutair vereiste ondersteuning van minimaal 25 handtekeningen. Hiervoor is echter een 

wijziging van de statuten nodig, aldus de voorzitter. Het bestuur zal zich hierover beraden.  

 

6. Bij de afsluiting van het eerste deel van de vergadering vraagt de voorzitter de leden om mee 

te denken en ideeën aan te leveren in de ideeënbus. Niet voor niets, blijkt later. Voorgesteld 

worden onder meer: aanwezigheid met een stand bij doelgroepen - bijv. 50+ beurs; 

adverteren in personeelsbladen; korting op ANWB/Fox reizen; verdere kortingen op 

verzekeringen. 

 

7. Na de pauze geven Jochem Dijckmeester (PGB) en Joep Schouten (KNVG) interessante 

presentaties. Na een afsluitend drankje kunnen de leden de Buitensociëteit met een 

tevreden gevoel verlaten. 


