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STATUTENWIJZIGING.
180696 ECH/LMB.

Op drieëntwintig oktober tweeduizend veertien verschenen voor mij, --------------------------
mr. LEENDERT CORNELIS KOK, notaris, gevestigd te Apeldoorn: ----------------------------
1. VICTOR DOORN, geboren te Utrecht op zeven mei negentienhonderd vijfenveertig,

legitimatie: paspoort met nummer NNJC20P20, afgegeven te Apeldoorn op twintig -
juni tweeduizend dertien, wonende Kanaal Zuid 210, 7364 AH Lieren, gehuwd met
mevrouw Hillegonda Maria Smits; ------------------------------------------------------------------

2. FRITS LAHNSTEIN, geboren te 's-Gravenhage op achttien september ----------------
negentienhonderd drieënveertig, legitimatie: rijbewijs met nummer 4230297808, ----
afgegeven te Beek, gemeente Ubbergen op negen mei tweeduizend elf, wonende -
Schellingshof 8, 6573 DK Beek, gehuwd met mevrouw Hedwig Simon; -----------------

handelend in hun respectievelijke hoedanigheid van voorzitter en secretaris van de te --
Apeldoorn gevestigde vereniging: VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN VAN HET
PENSIOENFONDS GRAFISCHE BEDRIJVEN (PGB), statutair gevestigd te Apeldoorn,
met adres: Schellingshof 8, 6573 DK Beek, ingeschreven in het handelsregister onder --
nummer 08151991, hierna te noemen: de vereniging en handelend in opdracht van de -
algemene ledenvergadering van de vereniging. ------------------------------------------------------
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden: _
In de algemene ledenvergadering van de vereniging, gehouden te Utrecht op zestien ---
april tweeduizend veertien, tot welke vergadering alle leden zijn opgeroepen met ---------
inachtneming van het daaromtrent in de wet en de statuten van de vereniging bepaalde,
werd met de vereiste meerderheid besloten om artikel 6 lid 1 van de statuten van de ----
vereniging te wijzigen, één en ander volgens een met inachtneming van het daaromtrent
in de wet en de statuten der vereniging bepaalde voor de leden ter inzage gelegd en ter
vergadering besproken en aangenomen voorstel. ---------------------------------------------------
Van gemeld besluit tot statutenwijziging blijkt uit een aan deze akte----------------------------

.I. te hechten exemplaar van de notulen van gemelde vergadering. --------------------------------
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden vervolgens ter uitvoering van ------
voren bedoeld besluit, dat artikel 6 lid 1 van de statuten van de vereniging wordt -----------
gewijzigd en met ingang van heden komt te luiden als volgt--------------------------------------
BESTUUR------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 6---------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf (5) en ten hoogste negen (9) personen, ---

die door de algemene vergadering uit de leden worden benoemd. De algemene
ledenvergadering bepaalt het aantal met inachtneming van het voorgaande. De
voorzitter wordt in functie gekozen. ----------------------------------------------------------

Waarvan akte is verleden te Apeldoorn op de datum aan het begin van deze akte --------
vermeld. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. Van een partij achter wiens naam een ---------
document wordt vermeld heb ik de identiteit aan de hand van dat document vastgesteld.
De zakelijke inhoud van deze akte heb ik medegedeeld en toegelicht aan de ---------------
comparanten en ik heb hen gewezen op de gevolgen die voor hen uit deze akte ----------
voortvloeien. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
De comparanten hebben verklaard vóór het tekenen van deze akte kennis te hebben ---
genomen van de inhoud ervan en daarmee in te stemmen. ---------------------------------------
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Vervolgens heb ik deze akte beperkt voo g e hebben de comparanten en ik -----
deze onmiddellijk daarna ondertekend. -------,--------------------------------------
(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



2

VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN
PENSIOENFONDS GRAFISCHE BEDRIJVEN

•••••

Notulen van de Algemene ledenvergadering van VVG-PGB in het
Beatrixgebouw op woensdag 16 april 2014 te Utrecht.

Aanwezig: 51 personen, inclusief de bestuursleden.

1. Opening. Voorzitter Victor Doorn opent de jaarvergadering. Hij heet de aanwezigen

hartelijk welkom in de centrale locatie Utrecht en stelt de agenda vast.
Victor Doorn en vicevoorzitter Hans Brader zullen in een afzonderlijke toespraak

uitgebreid ingaan op actuele kwesties. Tevens zullen oud staatssecretaris van Financiën,

en voorzitter van onze koepelorganisatie KNVG, Martin van Rooijen en PGB-bestuurslid
Arnold Verplancke de huidige stand van zaken in pensioen land toelichten.

Enkele korte mededelingen volgen:

• Er zijn ongeveer 150 afzeggingen binnengekomen, voor de agenda van

vandaag zijn door de leden geen ingekomen stukken aangedragen.

• Op de tafel bij de entree van de zaal liggen verschillende ducumenten die al
eerder verspreid zijn als hard copv of via de website: t.w. agenda, notulen
2013, financieel verslag, statuten en jaarverslag secretaris.

• De aanwezigen worden verzocht hun naam en woonplaats op de presentielijst
te plaatsen.

2. In zijn toespraak schetst Victor Doorn enkele opmerkelijke ontwikkelingen in het
afgelopen verenigingsjaar. Mede door toetreding van een groep grafici, naast de oud

APW deelnemers, groeide de omvang van VVG-Wegener van 800 snel naar 1.000 leden.

Daarna, door de fusie met circa 500 (SM gepensioneerden, naar 1.500 en vervolgens

heel snel, dank zij een wervingsbrief, naar bijna 4.000 leden als VVG-PGB. Vanuit WG-
PGB zijn voor het bestuur van pensioenfonds PGB de heren A. Verplancke en Ir. T.

Vollebergh voorgedragen, terwijl in het Verantwoordingsorgaan voorzitter Victor Doorn
en bestuurslid Tonnie Klein Hemmink zitting zullen nemen. Zowel door De

Nederlandsche Bank als door pensioenfonds PGB worden aan functionarissen hogere
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eisen gesteld dan voorheen. De heer Vollebergh zit nog in de procedure, niet meer bij
PGB maar bij DNBank. Daarnaast is Hans Brader, lid van het bestuur van VVG-PGB, reeds
jarenlang lid van het Verantwoordingsorgaan namens het CNV. Kortom, onze vereniging

van gepensioneerden kan een positieve rol binnen PGB spelen, de gepensioneerden
krijgen eindelijk zeggenschap in diverse gremia van het fonds.

VVG-PGB is lid van de KNVG, de Koepel Nederlandse Ver. van Gepensioneerden. Samen

met andere organisaties, zoals de NVOG, is het ledental 300.000 en zelfs zo'n 800.000 als
alle gepensioneerdenorganisaties waarmee samengewerkt wordt meegeteld worden.

Gemakshalve wordt dat KNVG-plus genoemd. De betekenis van die grote omvang is, dat
er een vuist kan worden gemaakt richting politiek Den Haag en andere organisaties in het
speelveld van pensioenaangelegenheden.

Tot slot laat Victor Doorn weten, dat hij het ten zeerste betreurt dat in de

pensioendiscussie een spanningsveld is ontstaan tussen generaties, dus jong versus oud.
Wie de feiten kent weet dat die tegenstelling geheel onnodig is en gebaseerd is op

onjuiste informatie.

3. Deelnemersraad en Verantwoordingsorgaan PGB. Hans Brader doet de gang en stand

van zaken uitgebreid uit de doeken met behulp van projectie van de highlights. Zijn

puntsgewijze presentatie kan teruggelezen worden op de website van VVG-PGB
(www.vvgpgb.nl).

4. Notulen jaarvergaderingen 19 en 23 april 2013. Het verslag van de twee
jaarvergaderingen in 2013 te Breda en Apeldoorn komt aan de orde. Er wordt zowel

inhoudelijk als naar aanleiding van de tekst geen commentaar door de aanwezigen
geleverd, behalve op pagina 4, het woord reken rente moet worden gewijzigd in

dekkingsgraad. Met die wijziging zijn de notulen goedgekeurd.

5. Het schriftelijke jaarverslag van de secretaris wordt zonder commentaar door de
aanwezigen ter kennis genomen.

6. Financiën. Penningmeester Jan Rabelink presenteert uitgebreid de financiële jaarstukken

over 2013 en schetst de mogelijkheden voor de begroting 2014 en daarna. De
overzichten en getallen zijn eveneens te vinden op www.vvgpgb.nl.

Vervolgens komen puntsgewijs de volgende zaken aan de orde:

• De contributie wordt verlaagd van € 1,50 per maand naar € 1,00 per 1-1-2015.

Er ontstaat in 2014 voldoende buffer (€ 40.000) om extra uitgaven op te

kunnen vangen.
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• De heer Eillebrecht, voorzitter van de Kascontrolecommissie, waarvan het

andere lid met ziekte te kampen had, heeft de boeken gecontroleerd en stelt
voor het bestuur decharge te verlenen. De aanwezigen gaan unaniem
akkoord. Wel zal de voltallige kascontrolecommissie 2014 nog een keer bijeen
komen meldt Eillebrecht.

• De nieuwe Kascontrolecommissie bestaat uit de heren: Eillebrecht, Zeegers
en V.d. Hoeven.

• De heer Spaan verzoekt de 'oorlogskas' pas aan te spreken na overleg met de
leden. Victor Doorn antwoordt dat eventuele acties alleen in overleg zullen

gaan met KNVG en indien mogelijk met de leden.

• Jan Rabelink treedt af als penningmeester. Zolang er geen opvolger gevonden
is zal hij bereid zijn het werk te blijven doen.

7. Bestuursverkiezing. Mevr. Geer Meershoek-Jansen wordt door het bestuur voorgedragen

al bestuurslid Communicatie. Unaniem akkoord.

8. Zoals schriftelijk van tevoren tijdig aangekondigd doet het bestuur het voorstel om In de

statuten op te nemen dat het aantal bestuursleden maximaal 9 telt i.p.v. de huidige 7.

Vanuit de zaal wordt vervolgens geadviseerd het aantal bestuursleden op minimaal 5 te
houden (i.p.v. van de huidige 4) om staking van stemmen in het bestuur te voorkomen,
en om dit in de statuten vast te leggen. De aanwezigen in de vergadering gaan hiermee

unaniem akkoord.

9. Arnold Verplancke geeft een uitgebreid inzicht in het functioneren van PGB. Hij is reeds

vele jaren lid van het bestuur, en was daarvoor als leidinggevende journalist jarenlang
nauw betrokken bij andere organisaties inzake pensioenaangelegenheden. Hij legt de

aanwezigen helder het functioneren van de PGB-organisatie uit. Zijn rijk geïllustreerde

toespraak valt nog eens na te lezen op de website van VVG-PGB: www.vvgpgb.nl.

Na een geplande PAUZEvan 15 minuten wordt de vergadering voortgezet.

10. KNVG-voorzitter drs. Martin van Rooijen staat uitvoerig stil bij de wetgeving die

momenteel op stapel staat. Hij vertelt over de mogelijkheden en beperkingen van het
nominaal versus reëel pensioen. Voorts attendeert hij de aanwezigen op het actuele
verschijnsel 'framing' (in dit geval 'denkraam'). Framing is iets verkondigen voor

ogenschijnlijk waar maar wat bij nader inzicht aantoonbaar onwaar is; het is een slimme

overtuigingstechniek in communicatie. Men kiest bepaalde suggestieve woorden, of
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