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Organisatie VvGH
Op 1 januari 2017 bedroeg het ledental 1831. In 2017 zijn 34 nieuwe leden toegetreden en zijn 51
leden van onze vereniging overleden; 36 leden hebben hun lidmaatschap opgezegd en 5 leden zijn
wegens niet betalen uitgeschreven. Het ledental op 31 december 2017 bedroeg 1757.
De vereniging heeft 2 ereleden: Albert Veldkamp en de in de ALV van 2017 benoemde Piet
Heemskerk.
De neerwaartse trend van de laatste jaren zet zich helaas voort. Vooral omdat de nieuwe aanwas
terugloopt. Dit is een zorgelijke ontwikkeling, want om resultaat te kunnen bereiken bij
belangenbehartiging is het ledental van groot belang. Hoewel wij ons realiseren dat de overheid die de
regels bepaalt lastig is te beïnvloeden, moeten we via de Koepel organisaties de overheid en andere
stakeholders blijven attenderen op het grote aantal mensen dat lijdt onder de huidige pensioenregels.
Het Heineken Pensioenfonds beschouwt ons als een volwaardige partner en leden van het Bestuur
HPF die de gepensioneerden vertegenwoordigen, worden door ons voorgedragen. Ook in het
Verantwoordingsorgaan (VO) zijn de 3 leden die de gepensioneerden vertegenwoordigen uit ons
midden benoemd.
De Algemene Ledenvergadering in april 2017 werd bezocht door ongeveer 175 leden.
Ondanks de voortschrijdende bezuinigingen op de bijdragen voor de activiteiten voor de
gepensioneerden, heeft de directie van Heineken Nederland ons in 2017 wederom een eenmalige
bijdrage gegeven voor de borrel na afloop van de ALV. Ook door het beschikbaar stellen van de
ruimtes door het Management van de Heineken Experience blijven de kosten voor een Algemene
Ledenvergadering voor ons nog betaalbaar.
In 2017 zijn 3 Nieuwsbrieven verzonden, zowel per email als een papieren versie, voor die leden die
nog geen toegang hebben tot het internet.
Eind 2017 is de ontwikkeling van een website voor de vereniging opgestart en zal in de loop van april
viral gaan.
Bestuur
In 2017 zijn er 2 bestuursleden afgetreden: Piet Heemskerk, die meer dan 10 jaar als bestuurslid en
later als vicevoorzitter deel van het bestuur heeft uitgemaakt en Michiel Kamermans die kandidaat is
gesteld voor het bestuur van het HPF, als opvolger van Hans Weeda, die eind 2017 is afgetreden.
Janine van Oosten nam het voorzitterschap van hem over en is in de Algemene Leden Vergadering
van april 2017 door de leden bevestigd.
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Twee bestuursleden zijn herbenoemd: Wiet Holla voor zijn 2 termijn en Trudy de Vries voor een 3 en
laatste termijn.
Roelf Duursema zal binnen het bestuur de plaats van vicevoorzitter overnemen van de afgetreden
Piet Heemskerk.
In het Verantwoordingsorgaan (VO) heeft ook een wisseling plaatsgevonden.
Harry Philippa is afgetreden en heeft zijn voorzitterschap overgedragen aan Olaf Flippo. De hierbij
vrijgekomen plaats voor de gepensioneerden is ingevuld door John Muller, lid van het bestuur van de
VVGH.
De andere leden die de gepensioneerden vertegenwoordigen binnen het VO zijn Vic Teunissen en
Henk Jansen.

Er zijn 7 bestuursvergaderingen gehouden waarvan 3 met toehoorders, zijnde de vertegenwoordigers
van de gepensioneerden binnen het HPF en 4 zonder toehoorders.
De aandachtsgebieden binnen het bestuur zijn:
- Pensioenen
- In- en externe communicatie
- Zorg
Er vindt regelmatig informeel contact plaats tussen de voorzitter en de Directie van Heineken
Nederlands Beheer.
Twee leden van het bestuur vertegenwoordigen onze vereniging in de koepelorganisatie KNVG.
Zij hebben stemrecht in de ALV en vertegenwoordiging in verschillende werkgroepen, waaronder
Regio West 1.
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