
1 
Verslag ALV 2022 

Belangenvereniging 

Pensioengerechtigden 

Pensioenfonds Zorg en Welzijn 

 

Verslag Algemene Ledenvergadering  

 

Datum:  26 april 2022 

Locatie:  De Koningshof, Kerkplein 1, 3941 HV Doorn 

Voorzitter:  Liesbeth Schaap 

Verslag:  Laura Vegter van Tekst in essentie 

Aanwezig:  Jaap Dijkstra                             penningmeester 

Cees Michielse                         secretaris 

Liesbeth Schaap                       voorzitter   

Jaap van der Spek                    vicevoorzitter 

Baukje Vegter                           bestuurslid 

Rob van Vredendaal                 bestuurslid 

Meindert Schmidt                      te benoemen bestuurslid 

Bart de Jong                              te benoemen bestuurslid 

  

 en 51 leden 

Aanwezige gasten:  Dick Boeijen                               PGGM-expert pensioenen, gastspreker 

Joanne Kellerman                      Bestuursvoorzitter PFZW 

Mariëtte Simons                         Bestuurslid PFZW namens gepensioneerden 

Laura Vegter                              Nieuwsbrief BPP, notulen 

Marjolijne van Beek                   PGGM, contactpersoon sociale partners 

  

Afwezig m.k.:  21  leden hebben zich door ziekte en verplichtingen afgemeld 

                                 Bestuurslid Jan van Pijkeren is afwezig wegens ziekte 

                                 Voorzitter van de Koepel Gepensioneerden John Kerstens heeft zich als gast 

afgemeld wegens ziekte 

 

Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 11:00 uur en heet de aanwezigen van harte welkom. Zij 

benoemt dat wij elkaar relatief kort geleden zagen op de vorige ALV. Die vond vorig jaar vanwege 

coronamaatregelen pas in oktober plaats. Zij vertelt verder dat bestuurslid Jan van Pijkeren en zijn 

vervanger Claartje Slootmans helaas verhinderd zijn.  

Huishoudelijke vergadering 

De vergadering stelt de agenda volgens voorstel vast. 

1. Verslag van de ALV van 26 oktober 2021 

Correctie op p.3, punt 5: de naam van kascommissielid dhr. Fiolet wordt gespeld met een F. 

 

https://naardeaarde.com/tekst-in-essentie/
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Besluit 

De vergadering stelt het verslag van 26 oktober 2021 na deze wijziging vast. 

2. Jaarverslag 2021 

Secretaris Cees Michielse licht het jaarverslag toe, de formele verantwoording van het bestuur aan de 

leden. Het bestuur heeft zich vooral ingezet voor: het voorkomen van de verlaging van de pensioenen 

en het vergroten van de mogelijkheden op indexatie. Andere aandachtspunten in 2021: individuele 

hulp bij pensioenvragen van leden, ledenwerving en de aanloop naar de nieuwe pensioenwet.  

Het PFZW beleid rond maatschappelijk verantwoord beleggen is voortdurend onderwerp van 

discussie  in de Pensioenraad van PFZW, waarin de BPP zitting heeft. BPP lid mevr. Beerepoot dient 

daarover per mail een vraag in voor de ALV. Zij verzoekt de vereniging om invloed uit te oefenen bij 

PFZW om de beleggingen in banken en bedrijven in de bezette gebieden in Palestina en Syrië te 

stoppen. Cees Michielse reageert dat PFZW een ‘passief beleggingsbeleid’ voert, waarbij zij dus 

indexen volgen. Het uitsluiten van landen is dan meestal niet mogelijk . Bovendien volgt PFZW de 

zogeheten OESO normen die internationaal worden gevolgd en waarbij deze categorie niet is 

uitgezonderd. 

Vragen uit de zaal 

Wat houdt ‘individuele belangenbehartiging’ van de BPP concreet in? De secretaris licht toe dat de 

BPP zo’n22  keer per jaar voor leden bemiddelt bij vragen waar zij met PFZW niet uitkomen. Dit leidt 

soms tot een correctie van de pensioenuitkering en in bijna alle gevallen tot tevredenheid na een 

duidelijke toelichting.  

Besluit 

De vergadering stelt het jaarverslag 2021 vast. 

3. Benoeming bestuursleden 

Jaap Dijkstra is aftredend en niet hernoembaar.  

De BPP draagt twee nieuwe kandidaten voor: Bart de Jong en Meindert Schmidt.  

Besluit 

De vergadering gaat bij acclamatie akkoord met de benoeming van Bart de Jong en Meindert Schmidt 

als bestuurslid. 

De voorzitter doet daarnaast een oproep aan vrouwen om zich te melden als kandidaat voor het 

bestuur, om een betere afspiegeling van de sector Zorg en Welzijn te bevorderen.  

Financiën 

4. Jaarrekening 2021 

Penningmeester Jaap Dijkstra licht de jaarrekening toe. De verenging hield in 2021 geld over. Dat 

komt grotendeels door de gevolgen van corona, waardoor minder fysiek vergaderd kon worden. 

Daarnaast hebben de vacatiegelden voor deelname aan de vergaderingen bij PFZW en PGGM juist 

meer opgeleverd dan begroot. De kosten voor grote posten als magazine Ons Pensioen en 

ledenwerving bleven (ruim) binnen de begroting.  

Vragen uit de zaal 

Valt de Credit Europe Bank (van Turkse oorsprong) ook onder het depositogarantiestelsel, waardoor 

het spaargeld niet kan verdwijnen als de bank failliet gaat? Het antwoord is ‘ja’.  

 

Besluit 

De vergadering keurt de jaarrekening 2021 van de BPP goed.  
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Verslag kascommissie over 2021 

De kascommissie werd bemand door Dick Vermeer (vz), Anton Fiolet. Dhr. Vermeer leest het verslag 

voor van de kascommissie (26 april 2022). Daarin staat dat de commissie aan de ALV adviseert de 

jaarrekening van 2021 goed te keuren.  

Besluit  

De vergadering verleent decharge aan de penningmeester c.q. het bestuur voor het gevoerde beleid 

en de verantwoording daarvan. 

5. Benoeming kascommissie 2022 

Dhr. Fiolet zal nog een jaar deel uitmaken van de commissie als voorzitter. Arie Zethof heeft zich per 

mail gemeld als nieuw actief lid en Willem Verhagen vanuit de zaal als plaatsvervangend lid.  

Besluit 

De vergadering gaat bij acclamatie akkoord met de benoeming van de heren Zethof en Verhagen tot 

actief en plaatsvervangend lid van de kascommissie 2022.  

6. Begroting 2022 

De penningmeester voorziet helaas een afname van de contributies als inkomsten, omdat de 

vereniging elk jaar krimpt. Er zal minder worden onttrokken aan het Fonds Bijzondere Activiteiten.  

Besluit 

De vergadering keurt de begroting 2022 goed. 

7. Vaststelling contributie 2023 

Het voorstel is om de contributie voor 2023 gelijk te houden aan die van voorgaande jaren en opnieuw 

vast te stellen op €11. In de toekomst voorziet de penningmeester een verhoging naar €12,50.  

Besluit 

De vergadering gaat akkoord met het voorgestelde contributiebedrag van € 11 voor een individueel 

lidmaatschap en € 5,50 voor het partnerlidmaatschap voor het jaar 2023. 

NB Hiermee leverde Jaap Dijkstra zijn laatste krachtsinspanning voor de BPP als penningmeester. De 

voorzitter bedankt hem hartelijk voor de prettige samenwerking. Bart de Jong zal het stokje van hem 

overnemen.  

8. Presentatie nieuwe website 

De voorzitter prijst de grote inzet van Cees Michielse voor het realiseren van een nieuwe BPP 

website. Hij is daarin bijgestaan door Laura Vegter en de bestuursleden Rob van Vredendaal en 

Baukje Vegter. Cees toont de nieuwe functies van de website, zoals een zoekfunctie. De website 

geeft meer aandacht aan de Koepel Gepensioneerden en de rubriek ‘Veelgestelde vragen’. Leden 

worden uitgenodigd om de website de komende tijd zelf te bekijken. Reacties tot verbetering en 

aanvulling zijn welkom! 

9. Ledenwerving 

Bestuurslid Rob van Vredendaal presenteert de acties rond ledenwerving.  

• Het bestuur heeft mbv een commercieel bureau gewerkt aan een scherper profilering. 

• De website, Ons Pensioen en de nieuwsbrieven zijn toegankelijker gemaakt.  

• Zo’n veertig zorgorganisaties zijn benaderd om in hun communicatiemiddelen een artikel te 

plaatsen over de BPP.  

• Een pilot met gerichte promotie op Facebook gaf vooral negatieve reacties.  
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• De BPP roept op tot ambassadeurschap onder de naam ‘Leden werven leden’. Interesse? 

Rob komt graag met u in contact voor een gesprek. 

Vragen en tips uit de zaal mbt ledenwerving 

• Iemand vraagt zich af of onze doelgroep zich wel op Facebook bevindt.  

• Kan PFZW de BPP onder de aandacht brengen op het moment dat iemand met pensioen 

gaat? Rob licht toe dat andere partijen die belangen behartigen dit dan ook willen. Het bestuur 

wenst in de communicatie van PFZW wel meer aandacht voor de inzet van de BPP.  

Voorstellen Joanne Kellerman 

De voorzitter verwelkomt de gasten die intussen zijn binnengekomen. PFZW bestuursvoorzitter 

Joanne Kellerman stelt zich aan ons voor. Zij geeft aan dat twee onderwerpen die op de ALV aan bod 

kwamen, tot de dagelijkse praktijk behoren van het PFZW bestuur. Namelijk het invullen van het 

beleggingsbeleid en de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Ook belicht zij de financiële positie 

van het fonds die je zowel goed als slecht kan noemen, afhankelijk van de bril waardoor je kijkt.  

Themadeel van de vergadering 

10.  Actuele stand van zaken in het pensioendebat 

Gastspreker Dick Boeijen stelt zich voor. Als actuaris bij PGGM heeft hij zich de laatste 15 jaar mogen 

bezig houden met de toekomst van ons pensioen. Dick heeft samen met Cees zes stellingen 

ontwikkeld over de transitie naar het nieuwe stelsel.  Ter inleiding op een discussie met de zaal, geven 

zij beurtelings hun opvattingen over de stellingen. Aan bod komen onder andere het realiseren van 

koopkrachtherstel, de rol van de marktrente en de hoeveelheid risico. Beiden concluderen dat het 

nieuwe stelsel een vooruitgang is en waarschijnlijk tot betere uitkomsten leidt.  

NB de stellingen en de presentatie van Rob van Vredendaal, alsmede alle genoemde stukken voor de 

huishoudelijke vergadering, vindt u terug op onze website. 

11.  Discussie met de zaal 

Op verzoek van de zaal legt Cees Michielse het grootste verschil tussen het oude en nieuwe stelsel 

nog eens uit. Belangrijkste verschillen zijn minder overdrachten tussen generaties en directer mee 

bewegen met de economie. En hoe zit het nou met de concurrentie tussen jong en oud? Hier licht 

vicevoorzitter Jaap van der Spek toe dat deze niet zo groot is, maar vooral rust op beeldvorming die 

de kloof tussen jong en oud vergroot. Dick Boeijen vult aan dat ieder pensioenstelsel juist is gebouwd 

op solidariteit.  

Andere onderwerpen die vanuit de zaal naar voren komen: wat zijn de kosten van deze transitie, hoe 

zit het met de bonussen die PFZW uitkeert en wat is het verschil tussen minister Koolmees en minister 

Schouten? De kosten van de transitie liggen rond de 1,4 miljard. Dat is een groot bedrag, maar in 

relatie tot het pensioenvermogen van 1800 miljard draaglijk. De bonussen waarover wordt gesproken, 

betreffen vergoedingen, niet aan personen, maar aan bedrijven (private equity) en staan tegenover 

hoge beleggingsopbrengsten. 

Cees Michielse stelt ten slotte een vraag aan de zaal: hoe kunnen we draagvlak creëren bij onze 

achterban voor een stelsel dat zo ingewikkeld is? Iemand suggereert om een vaste rubriek met uitleg 

op te nemen in Ons Pensioen. OP redacteur en BPP bestuurslid Jaap van der Spek vraagt vervolgens 

aan de aanwezigen of zij de huidige artikelen toegankelijk genoeg vinden. Het antwoord is 

https://www.pfzw-belangenvereniging.nl/alv/algemene-ledenvergadering-bpp-2022
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bevestigend: de informatie in OP is vrij duidelijk en zal hard nodig blijven om de transitie straks toe te 

lichten.  

12.  Rondvraag en sluiting 

Rondvraag 

Iemand uit de zaal complimenteert de bestuursleden voor hun inspanningen.  

Sluiting 

De voorzitter dankt alle aanwezigen. Zij sluit de vergadering om 15.30 uur en nodigt de aanwezigen 

uit om nog iets met elkaar te drinken. 


