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De hoofdonderwerpen van het verenigingsjaar 2016 waren, hoe kan het ook anders, de 

pensioenperikelen, het vertrek van voorzitter  Victor Doorn en de komst van zijn opvolger Jos 

van Rijsingen. Victor Doorn werd in 2009 tot bestuurslid gekozen en volgde Jan Rabelink op 

als praeses. Onder zijn voortvarende leiding groeide de vereniging van 800 tot bijna 12.000  

leden.  Verder nam secretaris Frits Lahnstein na een bestuursperiodevan vijf jaren op de 

Algemene Ledenvergadering afscheid. Hij werd als aspirant-bestuurslid opgevolgd door 

ondergetekende. 

Uitbreiding bestuur 

In het najaar werd het bestuur uitgebreid met aspirant-bestuurslid Henk van der Rijst, 

afkomstig van het pensioenfonds van Elsevier dat aansluiting kreeg bij Pensioenfonds PGB. 

Samen met Thijs Reuder zal hij onze belangen behartigen bij de KNVG, de Koepel van 

Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden, met in totaal meer dan 100.000 leden. 

 Ook speelden de ontwikkelingen bij ons Pensioenfonds PGB het afgelopen jaar een grote rol. 

Arnold Verplancke, namens de gepensioneerden bestuurder bij PGB, kondigde zijn vertrek 

aan. Zijn opvolgingsprocedure is inmiddels gestart. Nieuw gezicht namens de 

gepensioneerden in het Verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds is Freek Busweiler. 

Hij kwam daar op voordracht van de VVG. Het Verantwoordingsorgaan, voor een derde 

gevuld met vertegenwoordigers van gepensioneerden ziet erop toe dat het pensioenbestuur 

binnen de wettelijke kaders het best mogelijke en evenwichtige beleid voert. 

ExPress 

De lancering van ExPress, een fullcolour nieuwsmagazine voor onze leden, mag een mijlpaal 

worden genoemd. Dit magazine, dat twee keer per jaar verschijnt, heeft tot veel goiede 

reacties bij de leden geleid. Een reactie van een van onze leden: “Goed leesbaar met 

interessante artikelen. Eerlijk gezegd lees ik niet gauw iets, maar de ExPress van voor naar 

achter”. Een pluim voor vooral coördinator en eindredacteur Geer Meershoek en verder de 

redactieleden Theo Leone, Ruud Peys, Tonnie Klein Hemmink en Jos van Rijsingen en 

vormgever Hans Brand.  

Daarnaast werd de communicatie naar de leden verzorgd via de website en met (deels 

digitale) nieuwsbrieven. Het is een voordeel dat de helft van onze leden over een e-mailadres 

beschikt.  

Discussiegroep 

Naar aanleiding van een discussie tijdens de rondvraag van de ALV is een discussiegroep 

gevormd om te brainstormen over verdergaande acties richting de beslissers in Den Haag. 

Enkele leden van de werkgroep stelden een meer agressieve aanpak voor. Het bestuur kiest 

er toch voor aansluiting te houden bij onze koepel (KNVG) , maar daar wel te pleiten voor 

extra daadkracht en communicatie. Tevens is besloten de voorzitter van de KNVG uit te 

nodigen in de eerstvolgende algemene  ledenvergadering tekst en uitleg tegeven. 

Het bestuur van de Vereniging van Gepensioneerden vergaderde in 2016 negen keer en 

overlegde daarnaast enkele keren telefonisch over actuele kwesties. Onder andere over de 



opvolging van PGB-bestuurder Arnold Verplancke, die destijds op voordracht van VVG-PGB 

werd benoemd. Verder speelde de belangenbehartiging een grote rol en uiteraard de onrust 

over het al of niet korten van de pensioenen. De eind 2016 aangeboden mogelijkheid een 

ziektekostenverzekering met korting af te sluiten via het lidmaatschap van de VVG leidde tot 

een aantal aanvullende telefonische vragen en reacties bij de secretaris. 

Ledenwerfactie 

Ook de ledenwerfactie wierp vragen op die zonder problemen konden worden opgelost. De 

ledenwerfactie mag een succes worden genoemd. Het aantal leden groeide naar ruim 

12.500. Daardoor wordt onze invloed alleen maar vergroot. Niet alleen bij Pensioenfonds 

PGB, maar ook binnen de KNVG. De koepel heeft ingang bij de politici. In verband met de 

verkiezingen van 2017 trad mr. Martin van Rooijen af als voorzitter van de KNVG. Hij ewerd 

a.i. opgevolgd door de heer Joep Schouten. 

Het zal duidelijk zijn. Het bestuur heeft het afgelopen jaar niet stil op de winkel gepast. 

Mochten er vragen zijn, dan kunnen deze per email worden gericht aan info@vvgpgb.nl of 

secretariaat@vvgpgb.nl of telefonisch aan ondergetekende: 053-5728313. 

Hans van den Berghe 
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