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In combinatie met de (financiële) jaarstukken die ten behoeve van de Algemene  

Ledenvergadering worden verstrekt, biedt deze algemene notitie een compleet beeld  

van de Vereniging van Gepensioneerden van Pensioenfonds PGB.     

                       Haaksbergen, februari  2018  
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Profiel Pensioenfonds PGB          

Pensioenfonds PGB is een groot en groeiend fonds dat de pensioenen (verplichte en vrijwillige 

regelingen) beheert en uitvoert voor diverse sectoren en bedrijven, waaronder grafische bedrijven, 

uitgeverijen, chemische en farmaceutische bedrijven, groothandel, financiële dienstverlening, 

maritieme aannemerij en zeevisserij. Het heeft eind 2017 een belegd vermogen van ruim 25 miljard 

euro en ruim 312.000 deelnemers (actief, slapend, gepensioneerd) en circa 2.500 werkgevers. Het 

hoort daarmee tot de tien grootste fondsen in Nederland. Het fonds is in 1953 opgericht door 

werkgevers en werknemers. PGB is er, nog steeds, voor en door de sociale partners en werkt zonder 

winstoogmerk.  

 

Waar staat de VVG voor ? 

De Vereniging van Gepensioneerden van Pensioenfonds PGB is in 2013 opgericht en komt voort uit 

verenigingen die al bestonden bij bedrijven die zich aansloten bij Pensioenfonds PGB, zoals onder 

andere Wegener, CSM Suiker, de Verenigde Glasfabrieken, Reed Elsevier en GITP. De algemene 

doelstelling is het behartigen van de belangen van haar leden en van degenen die lid kunnen zijn, in 

het bijzonder met betrekking tot de huidige of toekomstige aanspraken op pensioen uit 

Pensioenfonds PGB. Dat betekent dat niet alleen gekeken wordt naar de belangen van de ruim 

70.000 pensioengerechtigden, ook de belangen van aankomende gepensioneerden (actieven én 

slapers) worden meegenomen. VVG-PGB telt eind 2017 circa 12.500 leden. 

Anno 2018 bedraagt de contributie 9 euro per jaar, oftewel € 0,75 per maand. De contributie wordt 

door Pensioenfonds PGB ingehouden van de maandelijkse pensioenuitkering. Leden die (nog) geen 

pensioenuitkering genieten, betalen het lidmaatschapsgeld rechtstreeks. Nabestaanden kunnen 

uiteraard lid van de VVG blijven, maar dat moet via de VVG wel bij Pensioenfonds PGB gemeld 

worden.   

 

De VVG behartigt de belangen van (aankomende) gepensioneerden op een aantal manieren. 

Via door de Pensioenwet opgelegde taken en bevoegdheden, te weten: 

I.   Deelname aan het Verantwoordingsorgaan met door de VVG benoemde vertegenwoordigers; 

II.  Het voordragen van bestuursleden die namens de gepensioneerden zitting hebben in het bestuur 

     van Pensioenfonds PGB. 

 

En verder: 

III. Door politieke en publieke beïnvloeding (onder meer door lidmaatschap van de  

     koepelorganisatie KNVG); 

IV. Door het ontwikkelen van ledenvoordelen; 

V.  Door het bevorderen van onderling sociaal contact. 

Ad I:  Op grond van de Pensioenwet (art. 115) heeft het Verantwoordingsorgaan als taak het houden 

van toezicht op het bestuur van Pensioenfonds PGB, op het gevoerde beleid en de jaarrekening. Het 

Verantwoordingsorgaan heeft het recht van bindende voordracht voor de benoeming van leden van 

de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur en legt daarover 

verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan. 
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Bij veel belangrijke besluiten moet het bestuur van het pensioenfonds vooraf tijdig advies vragen aan 

het Verantwoordingsorgaan, bijvoorbeeld als het gaat om beloningen van het bestuur, aansluiting 

van nieuwe fondsen en de overdracht van vermogens en bij het vaststellen van de premiehoogte.  

Het Verantwoordingsorgaan kijkt of de belangen van het fonds en de deelnemers niet worden 

geschaad (bijvoorbeeld bij aansluiting van andere fondsen) en of de belangen van alle partijen in het 

fonds (actieven, slapers, gepensioneerden) evenwichtig worden behartigd. Dat is onder meer aan de 

orde bij de jaarlijkse premievaststelling. 

                                                                                                                                                          

Indien adviezen naar het oordeel van het Verantwoordingsorgaan niet tijdig worden gevraagd of niet 

serieus worden genomen, kan beroep worden ingesteld bij het de Ondernemingskamer van het 

Gerechtshof Amsterdam. Indien twijfels bestaan over de gang van zaken binnen het pensioenfonds 

kan het Verantwoordingsorgaan op grond van het enquêterecht om een onderzoek vragen naar het 

bestuur bij dezelfde Ondernemingskamer. 

Het Verantwoordingsorgaan telt 18 leden: zes namens de werkgevers, zes namens de werkenden 

(actieven) en zes namens de gepensioneerden. Van deze laatste zes worden drie leden benoemd 

door de vakorganisaties en drie door de VVG.  De VVG-vertegenwoordigers zijn per 1 januari 2018: 

* Tonnie Klein Hemmink (1949), sinds mei 2014 

* Jos van Rijsingen (1953),  sinds mei 2016 

* Freek Busweiler (1950), sinds juli 2016. Vacature begin 2018 in verband met voordracht tot    

   benoeming als bestuurslid van Pensioenfonds PGB. 

 

Ad II: Het bestuur van Pensioenfonds PGB is paritair samengesteld en bestaat uit tien leden. Twee 

leden worden voorgedragen door partijen (VVG en vakorganisaties) die gepensioneerden 

vertegenwoordigen. Bestuursleden zijn wettelijk verplicht oog te hebben voor de belangen van álle 

deelnemers van het pensioenfonds: actieve leden, slapers en gepensioneerden (evenwichtige 

belangenafweging).  

 

De bestuurders in Pensioenfonds PGB namens de gepensioneerden zijn: 

* Tom Vollebergh (1957), voorgedragen door de VVG, bestuurslid sinds juni 2014 met als portefeuille 

   uitbesteding en ict; 

* Freek Busweiler (1950), voorgedragen door de VVG, bestuurslid voorzien begin 2018 met als  

   portefeuille communicatie (voorlopige benoeming in verband met toetsing door De Nederlandsche  

   Bank). 

 

Het bestuur van de VVG onderhoudt regelmatig contact met deze twee bestuurders en de 

vertegenwoordiger in het Verantwoordingsorgaan indien deze persoon niet tevens zitting heeft in 

het bestuur van de VVG. 

Ad III: De belangen van onze leden strekken zich uit van pensioenen tot en met zorg, wonen en 

koopkracht, bijvoorbeeld de zorgverzekering en alles wat daarmee samenhangt. Dit bredere terrein 

wordt gecoverd door de KNVG, de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden, 

waarvan de VVG lid is. Speerpunt van de KNVG is ook de politieke en publieke beïnvloeding. Dit 

gebeurt in nauwe samenwerking met de andere koepelorganisatie NVOG en ouderenbonden. 
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Ad IV: Ledenvoordelen (ledenservices). Samen met Koepelorganisatie KNVG en andere verenigingen 

van gepensioneerden ontwikkelt de VVG voordelen voor de leden. Eind 2016 is een 

ziektekostenverzekering gelanceerd in samenwerking met VGZ. Dit kan vooral voordeel bieden aan 

leden die geen gebruik kunnen maken van een collectieve kortingsregeling, bijvoorbeeld via de 

vroegere werkgever. De VVG onderzoekt of het zinvol is meer voordeelpakketten te ontwikkelen, 

onder meer op gebied van schadeverzekeringen. 

Ad V: Het ‘bevorderen en in stand houden van contacten tussen de leden’, is een statutaire 

doelstelling van de VVG. De Algemene Ledenvergadering en de diverse vormen van communicatie 

zijn uitermate dienstbaar om aan deze doelstelling te voldoen. Daarnaast kan ook het onderling 

sociaal contact worden bevorderd. Sommige aangesloten verenigingen van gepensioneerden 

organiseren dat zelf al. De VVG staat er voor open om initiatieven vanuit de ledenachterban te 

faciliteren. 

Doelgroepen (wie kan lid zijn / worden van de VVG-PGB?)      

* Gepensioneerden van bedrijven/bedrijfstakken die zijn aangesloten bij Pensioenfonds PGB 

* Aankomende gepensioneerden* 

* Nabestaanden van deelnemers uit bovengenoemde groepen** 

 
Nb: * Aankomende gepensioneerden die zicht hebben op een pensioenuitkering van Pensioenfonds PGB kunnen lid worden 

van de VVG. Hun contributie kan (nog) niet door Pensioenfonds PGB worden ingehouden van de uitkering. Zij moeten de 

contributie rechtstreeks voldoen aan de penningmeester. 

  ** Om de contributie-inhouding door Pensioenfonds PGB te kunnen voortzetten, moeten nabestaanden na overlijden van 

hun partner aangeven of zij lid willen blijven. De VVG verstuurt daarvoor eind van het jaar via het pensioenfonds een brief. 

 

Communicatie         

Communicatie met de achterban is een belangrijke activiteit van de VVG. We hebben op dit gebied 

de laatste jaren belangrijke stappen gezet en proberen verdere verbeteringen door te voeren.  

De belangrijkste activiteiten zijn: 

 

* De jaarlijkse algemene ledenvergadering in het voorjaar. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in 

de nabijheid van een NS-station. In 2016 en 2017 hebben we dankzij een aantrekkelijke regeling van 

de Spoorwegen tegen lage kosten gratis reizen voor onze leden kunnen realiseren. Mede daardoor 

werden de vergaderingen druk bezocht. Helaas hebben de Spoorwegen deze regeling in 2018 

beëindigd. In de ledenvergadering komen officiële verenigingszaken aan de orde (jaarverslag, 

verantwoording, contributie, bestuurssamenstelling), maar we zorgen ook voor interessante sprekers 

en een informatieplein. De bijeenkomst biedt - onder meer door een informele broodjeslunch 

voorafgaand aan de vergadering - volop mogelijkheden voor  sociaal contact met oud-collega’s. 

*Twee keer per jaar wordt het full colour magazine ExPress bij de leden thuisbezorgd. Hierin staan 

achtergrondartikelen over pensioenonderwerpen, interviews met gepensioneerden, tips, enzovoort. 

*Een aantal keren per jaar wordt een actuele digitale nieuwsbrief verzonden. Degenen die dat 

aangeven, kunnen deze nieuwsbrief - tenzij het een actueel last minute onderwerp betreft - ook per 

post ontvangen. 

*We hebben een website met algemene informatie over de VVG en verwijzingen naar nieuwsbrieven 

van onder meer KNVG en dergelijke.  
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KNVG 

De VVG is lid van de KNVG, de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden. De KNVG 

behartigt de belangen van gepensioneerden en wil hun rechten in stand houden. De Koepel probeert 

dit doel te bereiken door actieve beïnvloeding van de politieke besluitvorming. Ze beperkt zich 

daarbij niet tot de beleidsmakers in de politiek maar heeft ook contacten met vertegenwoordigers 

van werkgevers en werknemers, met de toezichthouders en andere belanghebbenden. 

 

De KNVG omvat zowel verenigingen van gepensioneerden van bedrijfstakpensioenfondsen als van 

ondernemingspensioenfondsen en is nauw geassocieerd met KBO Brabant. De KNVG behartigt direct 

de belangen van 320.000 aangesloten gepensioneerden. Door samen te werken met 

ouderenorganisaties en de andere koepelorganisatie NVOG staat de KNVG voor de  belangen van  

drie miljoen gepensioneerden. Via de website www.knvg.nl is veel informatie beschikbaar. Men kan 

zich daar abonneren op de nieuwsbrief. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.knvg.nl/
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             Bestuur VVG-PGB             

 

             Rooster van aftreden 

Naam Geb. 
jaar 

Functie 1ste keer 
benoemd 

Rooster van 
aftreden: ALV 

Herbenoem- 
baar * 

Hans Brader 1936 Vicevoorzitter 2006 2018 0 x 

Tonnie Klein Hemmink 1949 Ledenadministratie, ICT 2014 2018 2 x 

Piet Rietkerk 1942 Penningmeester 2015 2019 2 x 

Jos van Rijsingen 1953 Voorzitter 2016 2020 2 x 

Geer Meershoek 1942 Communicatie 2013 2021 1 x 

Hans van den Berghe 1946 Secretaris 2017 2021 2 x 

Thijs Reuder 1948 Ledenservices, KNVG 2013 2021 1 x 

Henk van der Rijst 1950 Alg. bestuurslid, KNVG 2017 2021 2 x 
 

* Herbenoembaar volgens statuten. Of iemand daadwerkelijk (her)benoemd wordt, hangt af van persoonlijke 

ambitie en instemming van de ALV.            

 

               Samenstelling & portefeuilles vanaf 11 april 2018  (zeven leden**) 

 

Voorzitter 

>algemene leiding 
>representatie 
>pensioeninhoudelijk 
 

 

Vicevoorzitter Secretaris Penningmees-
ter 

Alg. bestuurslid 
communicatie 

Alg. bestuurslid 
ledenadministratie 

Alg. bestuurslid 
ledenservices 

>vervangen voorzitter 
>KNVG 
>juridische zaken 
>pensioeninhoudelijk 

>agenda/notulen 
>jaarverslag 
>correspondentie 
>archief 

>financiële 
  administratie 
> fin. jaarverslag 
>offertes/inkoop 

>nieuwsbrieven 
>ExPress 
>website 
>externe huisstijl 

>ledenadministratie 
>ledenwerving 
>ict/website 

>verzekeringen 
>overige diensten 
>KNVG 

 

  ** 1. Portefeuille-inhoud wordt concreet omschreven. Dat betekent dat er duidelijkheid is wat voor kandidaat gezocht 

            wordt wanneer zich een vacature voordoet. 

        2. Met een bestuur van zeven mensen zijn alle taken bezet. Deze omvang biedt ruimte om leden die overwegen zich  

            ooit beschikbaar te stellen voor een bestuursfunctie, indien gewenst, vrijblijvend een poos te laten meedraaien. 

       3. Bestuursleden ontvangen (1-1-2018) geen honorarium. Gemaakte kosten (onder meer reiskosten) worden op  

           declaratiebasis vergoed. In de begroting 2018 is een aanpassing van de vergoedingsregeling (binnen de grenzen  

           van de fiscale vrijwilligersregeling) opgenomen.  
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Contactgegevens VVG Pensioenfonds PGB                        

 

De VVG PGB probeert de correspondentie zoveel mogelijk digitaal af te wikkelen. Voor degenen die 

daar geen mogelijkheden voor hebben, is er het postadres van het secretariaat van de VVG-PGB. 

   

* ledenadministratie@vvgpgb.nl 

   Voor aan-/afmelden leden en andere vragen met betrekking tot het lidmaatschap. 

 

* info@vvgpgb.nl 

   Voor algemene vragen, reacties en opmerkingen. 

* redactie@vvgpgb.nl 

   Voor vragen, suggesties of bijdragen voor de nieuwsbrieven of het magazine ExPress 

 

* Secretariaat VVG-PGB 

   Postadres: Hondelink 25, 7482 KJ  Haaksbergen 

   E-mail:        secretariaat@vvgpgb.nl 

   Telefoon:   053-5728313. 

 

* www.vvgpgb.nl 

   Website van de vereniging. Hier vindt u veel informatie over de vereniging (o.m. de statuten). 

   Tevens worden hier de nieuwsbrieven en het blad ExPress geplaatst alsmede een contactformulier  

   om vragen te stellen en een contactformulier om lid te worden. 

 

 *Bestuur (per 1 januari 2018): 

   -Jos van Rijsingen, voorzitter (sinds 2016), tel. 073-6214378 / 06-51331096 

   -Hans Brader, vicevoorzitter (sinds 2006, tot ALV 2018), tel. 076-5657597 

   -Piet Rietkerk, penningmeester (sinds 2015), tel. 06-23340815 

   -Hans van den Berghe, secretaris (sinds 2017), tel. 053-5728313 

   -Geer Meershoek, alg. bestuurslid communicatie (sinds 2013), tel. 06-13199587 

   -Tonnie Klein Hemmink, alg. bestuurslid ledenadministratie (sinds 2014), tel. 074-2425131 /  

    06-5160511 

   -Thijs Reuder, alg. bestuurslid ledenservices (sinds 2013), tel. 06-52616833 

   -Henk van der Rijst, alg. bestuurslid (sinds 2017; vicevoorzitter vanaf ALV 2018), tel.  030-6352441 /  

    06-83168882 

 

* www.pensioenfondspgb.nl 

   Website van Pensioenfonds PGB. 
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