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13 leden hebben zich afgemeld

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 11:00 uur en heet de aanwezigen van harte welkom. Zij staat
stil bij de gevolgen van de coronacrisis voor onze oud-collega’s in de zorg. De crisis laat zowel de
kwetsbaarheid van speciaal deze mensen zien, als ook de veerkracht.
Zij kondigt de gasten aan die vanaf de middag zullen aanschuiven: John Kerstens, voorzitter van de
Koepel Gepensioneerden en tevens gastspreker, en Mariëtte Simons die namens de
gepensioneerden in het PFZW bestuur zit.
Voorts neemt zij de agenda door en wenst ons een prettige bijeenkomst.

Huishoudelijke vergadering
De vergadering stelt de agenda volgens voorstel vast.

1. Verslag van de ALV van 23 april 2019
Er zijn geen opmerkingen over de notulen van 23 april 2019. De voorzitter dankt de notulist.
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Besluit
De vergadering stelt het verslag van 23 april 2019 ongewijzigd vast.

2. Jaarverslag 2020
Secretaris Cees Michielse licht een aantal punten uit het jaarverslag toe, de formele verantwoording
van het bestuur aan de leden. Het bestuur heeft ondanks de coronacrisis veel tijd gestoken in de
collectieve belangenbehartiging van gepensioneerden, met name in de pensioenraad van PFZW en
de Koepel Gepensioneerden. Ook op het gebied van individuele belangenbehartiging is veel bereikt.
De BPP kon bewerkstellingen dat in een aantal gevallen individuele pensioenen werden bijgesteld.
Dat leverde soms tienduizenden euro’s op aan nabetaling, al ging het ook vaak om kleine bedragen.
Zorgelijker vindt het bestuur het nabestaandenpensioen – deze regeling is heel ingewikkeld en niet bij
iedereen bekend. Ook de voortzetting van de pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid levert relatief
veel problemen op, De BPP dringt bij PFZW aan op verduidelijking en op een goede overzetting naar
het nieuwe stelsel. De data kwaliteit moet op een hoog niveau gegarandeerd kunnen worden. Tot slot
heeft het bestuur veel actie ondernomen om de hiaten en onevenwichtigheden in de concept
wetgeving voor het nieuwe pensioenstelsel onder de aandacht te brengen bij de politiek.
Besluit
De vergadering stelt het jaarverslag 2020 vast.

3. Benoeming bestuursleden
Jaap van der Spek en Baukje Vegter zijn aftredend en herbenoembaar.
Besluit
De vergadering gaat bij acclamatie akkoord met de herbenoeming van Jaap van der Spek en Baukje
Vegter als bestuurslid.
Vanwege de continuïteit is de BPP op zoek naar nieuwe bestuursleden. De voorzitter nodigt leden van
harte uit zich te melden.

Financiën
4. Jaarrekening 2020
Penningmeester Jaap Dijkstra licht de jaarrekening 2020 van de BPP toe.
Inkomsten
De contributie is de grootste inkomstenbron, al laat deze wel een terugloop zien vanwege daling van
het ledenaantal. Drie bestuursleden ontvangen vacatiegelden voor hun actieve bijdragen aan
overlegorganen, deze komen direct ten goede aan de verenigingskas. De BPP ontvangt ook een
convenant vergoeding van PFZW.
Uitgaven
Door de coronacrisis konden veel activiteiten niet (live) doorgaan, waardoor minder uitgaven werden
gedaan. Dit is de voornaamste oorzaak van het overschot op de balans van € 13.026.
Communicatie vormt de grootste uitgavenpost (Ons Pensioen, de website en de nieuwsbrieven), maar
is voor de vereniging essentieel. BPP betaalt ook een bescheiden contributie voor lidmaatschap aan
de Koepel Gepensioneerden. Op het gebied van ledenwerving is, ondanks veel actie, het budget niet
helemaal uitgegeven. Het is lastig gebleken om gericht binnen de doelgroep te werven.
Op de balans staat twee keer zoveel als jaarlijks wordt uitgegeven, dat geeft prettige armslag.
Vragen uit de zaal
De penningmeester geeft desgevraagd aan dat de continuïteit van de convenantsvergoeding van
PFZW niet is vastgelegd. Een andere vraag betreft het bedrag op de balans, wat gaat de vereniging
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daar mee doen – laten groeien of meer uitgeven? De vereniging is van plan om verspreid over de
jaren meer te doen, met name op het gebied van communicatie en ledenwerving, echter zonder gekke
uitgaven.
Besluit
De vergadering keurt de jaarrekening 2020 van de BPP goed.

Verslag kascommissie over 2020
De voorzitter leest het verslag voor van de kascommissie (23 september 2021), bestaande uit de
heren Van Helvoort en Vermeer. De commissie geeft haar goedkeuring aan de jaarrekening van 2020.
Besluit
De vergadering verleent decharge aan de penningmeester c.q. het bestuur voor het gevoerde beleid
en de verantwoording daarvan.

5. Benoeming kascommissie 2021
De heer Vermeer zal nog een jaar deel uitmaken van de commissie als voorzitter en daarmee de
continuïteit waarborgen. Na een oproep in de vergadering voor een nieuw actief lid en
plaatsvervangend lid, melden Dhr. Violet en Dhr. De Jong zich. Zij zullen zelf uitmaken wie actief en
plaatsvervangend lid zal zijn.
Besluit
De vergadering gaat bij acclamatie akkoord met de benoeming van de heren Violet en De Jong tot
actief en plaatsvervangend lid van de kascommissie 2021.

6. Begroting 2021
De penningmeester geeft aan dat de verhoging van de post ledenwerving naar € 25.000 echt nodig is.
Dit zal later in de vergadering worden toegelicht door Rob van Vredendaal.
Vragen uit de zaal
Iemand merkt op dat een post ‘onvoorzien’ gebruikelijk is. Deze staat wel op de begroting, maar is
volgens de vragensteller bescheiden. Een ander lid vraagt of het collectieve lidmaatschap van de BNP
verhoogd kan worden, omdat dit verschilt met de contributie van het individuele lidmaatschap.
Bestuurslid vanuit de BNP Jan van Pijkeren licht toe dat deze leden Ons Pensioen niet ontvangen en
dat de nieuwsbrief voor deze leden slechts naar één centraal adres hoeft te worden gestuurd.
Besluit
De vergadering keurt de begroting 2021 goed.

7. Vaststelling contributie 2021
Het voorstel is om de contributie voor 2022 gelijk te houden aan die van voorgaande jaren en opnieuw
vast te stellen op €11.
Besluit
De vergadering gaat akkoord met het voorgestelde contributiebedrag van € 11 voor een individueel
lidmaatschap en € 5,50 voor het partnerlidmaatschap voor het jaar 2022.

8. Ingelast agendapunt: motie ALV 2021
De voorzitter last een punt in dat nog niet op de agenda stond: een motie tot indexering, ingediend
door een van de leden. Bestuurslid Jaap van der Spek leest deze motie van Roelof Jan Mulder
goeddeels voor, getiteld: Oproep om pensioenonrecht te herstellen. De kosten voor levensonderhoud
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stijgen sterk, zodat veel gepensioneerden in de problemen dreigen te komen. Het pensioengeld
waarvoor zij gespaard hebben is al jarenlang niet geïndexeerd.
Van der Spek licht toe dat de Koepel Gepensioneerden waarvan hij vicevoorzitter is en BPP lid, al veel
doet om dit onrecht bij de politiek voor het voetlicht te brengen. De Koepel is betrokken bij de
besprekingen van de concept wetsteksten voor het nieuwe pensioenstelsel. Ook ligt een dagvaarding
klaar voor het geval de besprekingen niet leiden tot een uitkomst die voor de gepensioneerden
aanvaardbaar is.
Besluit
De vergadering keurt de intentie van de motie en de inspanningen van het bestuur via de Koepel
Gepensioneerden op dit gebied goed.

9. Plannen voor ledenwerving en communicatie
Ledenonderzoek
Bestuurslid Rob van Vredendaal licht het ledenonderzoek toe van afgelopen voorjaar. Met behulp van
een bureau benaderde de BPP honderd leden, waarvan 75 actief lid en 25 oud-leden. Doel was om
inzicht te krijgen in de beweegredenen om lid te worden dan wel op te zeggen, hoe leden de
communicatiemiddelen ervaren en welke verbeterpunten zij signaleren. Op basis van de uitkomsten
van het onderzoek formuleerde het bestuur de volgende speerpunten: profilering verbeteren, als pilot
een lokale of regionale ledenbijeenkomst organiseren, de communicatiemiddelen toegankelijker
maken en de bekendheid van de helpdesk vergroten.
Ledenwerving
Om de toegankelijkheid en bekendheid van de BPP te verbeteren, initieert het bestuur de volgende
acties: als proef een selecte groep zorgorganisaties benaderen om over de BPP te berichten in hun
communicatiemiddelen; een pilot van gerichte promotie op Facebook; verbeteren van de look en feel
van de website, Ons Pensioen en nieuwsbrieven. Het bestuur zal deze pilots en acties evalueren en
de leden op de hoogte houden van de voortgang.
Vragen en tips uit de zaal mbt ledenwerving
•
•
•

•
•

Iemand oppert om Instagram toe te voegen naast Facebook om jongeren te bereiken.
Een ander lid tipt de BPP om actief en zichtbaar te worden op internet forums, waar je vaak
terecht komt als je googelt op een vraag over pensioenen.
Zorg voor een welkomstpakketje bestaande uit een blad en informatie. Bestaande leden
kunnen met dit pakketje in de hand makkelijker een lidmaatschap cadeau doen binnen hun
netwerk.
Mensen worden over de streep getrokken voor een lidmaatschap door verhalen. Publiceer
bijvoorbeeld eens een succesverhaal over een pensioenbijstelling.
Profileer de speerpunten van de BPP ten opzichte van de vakbonden

Het bestuur zal genoemde punten onderzoeken en meenemen (actie 1).

Themadeel van de vergadering
10. Actuele stand van zaken in het pensioendebat
Gastspreker John Kerstens vertelt dat hij sinds 1 april jl. voorzitter is van de Koepel Gepensioneerden.
Deze grootste seniorenorganisatie van Nederland zet zich in voor belangenbehartiging op
verschillende terreinen, waarbij pensioen met stip op één staat. De Koepel heeft de ambitie om het
beeld van klagende senioren en onderlinge verdeeldheid te doorbreken. Zij wil senioren bovendien
een stem geven die past bij hun positie in de samenleving. Om dit te bereiken zet Kerstens in op de
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werkwijze: “af en toe moet je aan de poort rammelen, maar als je écht iets wilt bereiken, moet je aan
tafel plaatsnemen.”
Een paar recente successen van de Koepel: voor het eerst zijn seniorenorganisaties uitgenodigd bij
een informateur, in dit geval Mariëtte Hamers. De Koepel stelde een manifest op om voor ouderen
relevante onderwerpen in samenhang te bekijken, dit is vertaald in een motie.
De Koepel dringt bij de politiek aan om de beloofde indexering niet vooruit te schuiven tot het nieuwe
pensioenstelsel over zes of zeven jaar wordt ingevoerd. Zo verlies je draagvlak. Om knopen in het
pensioenakkoord op te lossen, zal de Koepel de komende maanden de druk opvoeren.
NB de presentaties van John Kerstens en Rob van Vredendaal, alsmede alle genoemde stukken voor
de huishoudelijke vergadering, vindt u op onze website.

11. Discussie met de zaal
De presentatie van John Kerstens nodigt uit tot veel interactie met de zaal. Een aanwezige vraagt zich
af of het pensioenfonds te bewegen is tot burgerlijke ongehoorzaamheid om wél te indexeren.
Kerstens legt uit dat de Koepel dit niet vraagt, maar wel duidelijk maakt dat zij het uitblijven van
indexering niet meer kan uitleggen aan de achterban. Cees Michielse geeft aan dat de besturen nu
eenmaal aan de wet- en regelgeving gebonden zijn. Indien zij die niet naleven, zullen de
toezichthouders ingrijpen. Wel vindt de BPP dat besturen van pensioenfondsen waaronder PFZW,
meer publiekelijk stellingname zouden moeten nemen tegen de huidige regelgeving.
Een andere vraag betreft de woningmarkt voor senioren – wat doet de Koepel op dit gebied? Ook de
woningcrisis is gevoelig voor de framing van oud versus jong, licht Kerstens toe. De Koepel wil laten
zien dat ouderen niet de oorzaak zijn van de stagnatie op de woningmarkt, maar de oplossing! De
doorstroom begint juist bij senioren, dus vraag hen wat ze willen.
Een aantal leden dankt de gastspreker tot slot voor zijn prettige en rustige manier van presenteren. De
voorzitter sluit zich daarbij aan.

12. Rondvraag en sluiting
Rondvraag
Een lid merkt op dat hij indien nodig bereid is zijn stem te laten horen op de Dam. Bestuurslid Jaap
van der Spek vertelt dat hij voor de Koepel een ‘escalatieladder’ ontwikkelt, waaronder inderdaad een
manifestatie met uiteindelijk het voeren van een juridische procedure als mogelijkheid.
Sluiting
De voorzitter dankt alle aanwezigen. Zij ziet de leden graag in gezondheid terug, indien mogelijk in
april 2022. Zij sluit de vergadering om 15.30 uur en nodigt de aanwezigen uit gebruik te maken van de
mogelijkheid nog iets met elkaar te drinken.

Actielijst
#

Wie

Wat

Wanneer

1

Bestuur

Onderzoeken tips ledenwerving

2021
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