Notulen van de 29e Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Heineken
Gepensioneerden (VvGH), gehouden op 2 april 2019 in Amsterdam
Aanwezig: Het bestuur: Mevrouw Van Oosten, de heren Duursema, Holla en Muller en de
dames De Vries, Boef en Tjaarda;
Aanwezige leden: ereleden: de heren Veldkamp en Heemskerk, alsmede 158 leden.
Opening
Janine van Oosten opent de vergadering. Er wordt een minuut stilte in acht genomen voor de
in 2018 58 overleden leden.
Notulen 28e Algemene Ledenvergadering van 24 april 2018
De notulen worden doorgenomen. Er zijn geen opmerkingen en onder dankzegging aan de
notulist, Francis Tjaarda, worden de notulen goedgekeurd.
Verslag van de secretaris – jaarverslag 2018
Het verslag is meegezonden met de stukken voor de vergadering. De vergadering heeft geen
opmerkingen of vragen. Onder dankzegging aan de secretaris, Trudy de Vries, wordt het
verslag goedgekeurd.
Financieel Jaarverslag 2018 en begroting 2019
Ook dit verslag, ondertekend door het bestuur, conform artikel 13 punt 3 van de statuten, is
meegestuurd met de stukken voor de vergadering. Ter vergadering geeft Riet Boef een korte
toelichting op het financiële verslag 2018. Een aantal punten krijgt de aandacht:
- De daling van de contributie zette zich ook dit jaar voort. Af- en aanmeldingen lopen
niet synchroon. Er zijn ieder jaar weer leden die na veel pogingen van de
penningmeester de contributie niet kunnen of willen betalen.
- Het kapitaal heeft niet veel opgebracht. De ontvangen rente is alleen de rente van de
ING spaarrekening. De spaarrekening van de ABN bracht niets op, in verband met een
tussentijdse opname om de (onverwachte) kosten voor de ALV 2018 te betalen. De
penningmeester vraagt de aanwezigen voor mogelijke suggesties om het kapitaal beter
te laten renderen.
- De begroting en de werkelijke kosten, zijn op een paar posten na, aardig in het gareel
gebleven. De posten die afwijken worden doorgenomen:
- De post kantoorbehoeften wijkt iets af door de aanschaf van een nieuwe computer en
twee harde schijven.
- De kosten voor de ALV bleven wel binnen de begroting, maar zijn meer dan vorige
jaren, omdat Heineken Nederland de kosten voor het biertje en hapjes na afloop van de
vergadering niet meer voor haar rekening neemt.
- De kosten voor de regiobijeenkomst in ’s-Hertogenbosch waren niet gebudgetteerd.
Dankzij de medewerking van de bedrijfsleiding van de brouwerij zijn deze gering
gebleven.
- De laatste jaren was er door Heineken Nederland geen vervoer meer geregeld voor de
Rotterdamse gepensioneerden om de eindejaar bijeenkomst in Z/Wou te bezoeken.
Enkele leden van de VvGH hadden zich hier al een aantal jaren sterk voor gemaakt. In
samenwerking met Cor Grootte heeft de VvGH daarom de organisatie op zich genomen.
Echter de gerenommeerde busonderneming Bovo, die de opdracht had gekregen om
het vervoer te verzorgen, ging nadat de voor factuur net betaald was, failliet. Het
bedrag dat bij de post ‘Overige Kosten’ staat hebben we uitgegeven voor een 2e bus bij
een andere busonderneming, omdat wij de mensen die zich hadden aangemeld niet in
de kou wilden laten staan.
De penningmeester sluit met het bovenstaande haar verklaring af.
Er zijn geen vragen vanuit de vergadering. De voorzitter bedankt Riet Boef voor haar
werkzaamheden.

Verklaring Kascommissie

Laura Rauwers, voorzitter van de kascommissie doet verslag van het bezoek op 21 februari 2019
aan de penningmeester. De saldi zijn gecontroleerd en steekproefsgewijs zijn facturen
gecontroleerd. De kascommissie heeft vastgesteld dat de administratie op goede en overzichtelijke
wijze door Riet Boef wordt gevoerd. De balans geeft een getrouw beeld van het vermogen en de
resultatenrekening is op de juiste wijze vastgesteld. De kascommissie stelt de leden voor het
jaarverslag goed te keuren en het bestuur decharge te verleden over het gevoerde beleid. De
vergadering gaat bij acclamatie akkoord.
Janine van Oosten bedankt de leden van de kascommissie voor hun werkzaamheden.
Samenstelling kascommissie
Laura Rauwers treedt na twee jaar af als voorzitter. Zij wordt opgevolgd door Margot Kemper
met Theo van Maarsseveen als lid. Laura heeft aangegeven een volgende periode ook deel te
willen uitmaken van de kascommissie. Zij wordt toegevoegd als reserve lid. De vergadering
gaat hiermee akkoord.
Begroting 2019
Vervolgens gaat Riet in op de vaststelling van de contributie. Vorig jaar was de contributie
voor 2019 reeds vastgesteld op €15,00. Het voorstel om de contributie ook voor 2020 op dit
bedrag te handhaven wordt door de vergadering akkoord bevonden.
Bestuurssamenstelling
Francis Tjaarda treedt na een periode van 6 jaar af als lid van het bestuur. Janine bedankt
haar voor haar bijdragen. Zij is bereid gevonden om ook volgend jaar, indien gewenst, de
jaarvergadering te verslaan.
Benoeming nieuwe leden
Herman van de Bergh wordt bij acclamatie benoemd als lid van het bestuur.
Anita Goudswaard wordt bij acclamatie benoemd als lid van het bestuur.
Zij worden voor een periode van drie jaar benoemd.
Herbenoemingen
Roelf Duursema (vice-voorzitter), John Muller (lid) en Janine van Oosten (voorzitter)
worden bij acclamatie herbenoemd voor een periode van drie jaar.
Planning 2019
Janine van Oosten gaat kort in op de plannen voor 2019.
- In 2020 bestaat de vereniging 30 jaar. Een moment om terug te blikken en vooruit te
kijken. Het bestuur zal bekijken op welke wijze dit vorm kan krijgen.
- De communicatie met de leden zal nader worden bekeken. Een deskundige is hiervoor
ingehuurd om het bestuur te adviseren en mee te denken. Een enquête wordt
voorbereid waarin vragen aan de orde komen over de verwachtingen, de verbeteringen,
e.d. Het ligt in de bedoeling de enquête zowel in hard copy als via de website aan de
leden te doen toekomen. Verwacht wordt dat de enquête rond juni aan de leden zal
worden toegezonden. Het bestuur hoopt op een grote respons en dankt de leden bij
voorbaat voor het invullen van de enquête. Op een vraag of de enquête aan alle
gepensioneerden kan worden toegezonden wordt negatief geantwoord, aangezien de
VvGH niet over de adressen van alle gepensioneerden beschikt en in het kader van de
privacy wetgeving mag het Pensioenfonds deze niet doorgeven.
- De fusie tussen de koepelorganisaties KNVG (ondernemingspensioenfondsen) en NVOG
(bedrijfstak pensioenfondsen) wordt dit jaar verwacht. De beide ALV’s zullen voor de
zomer hun goedkeuring geven. Kort wordt ingegaan op de contributie (€1,30 per lid),
de huisvesting van de nieuwe organisatie en het gezamenlijke aantal leden (circa
450.000). Hoewel de focus op pensioenen ligt (en de VvGH hier ook voorstander van is)
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zal er wellicht ook aandacht komen voor senioren, welzijn, zorg en wonen. De VvGH zal
dit kritisch volgen aangezien dit ook een andere expertise vraagt.
In maart was ook de VvGH via de KNVG opgeroepen om deel te nemen aan de
pensioendemonstratie. Op het laatste moment heeft de KNVG zich echter terug
getrokken. In dit kader merkt Janine ook op dat binnen de koepel de belangen tussen
werknemers en gepensioneerden niet altijd stroken.
De regiobijeenkomst in Den Bosch, mede op initiatief van Herman van de Bergh, was
een succes (circa 100 deelnemers). Michiel Kamermans gaf daar de presentatie die hij
ook in de ALV van 2018 hield. Indien een lid ook een dergelijke bijeenkomst wil
organiseren dan kan de VvGH hiervoor fondsen beschikbaar stellen en ervoor zorgen
dat er een presentatie wordt gegeven over het pensioen.
Project Mondriaan wordt kort toegelicht. Dit betreft een reorganisatie van de
Nederlandse werkmaatschappijen in drie eenheden met eigen CAO’s. Hierdoor zal
waarschijnlijk Heineken Nederlands Beheer verdwijnen en daarmee ook de contacten
die de VvGH aldaar had. Voor de ALV 2020 zal een persoon worden uitgenodigd die de
nieuwe organisatiestructuur kan presenteren, daar het bestuur van mening is dat een
overzicht van de nieuwe eenheden voor de leden toch ook zeer nuttige informatie is.

Rondvraag en sluiting
Een vraag uit de vergadering of de VvGH een actiever beleid kan voeren ten aanzien van
overleden collega’s. Janine deelt mee dat het probleem wordt herkend. Helaas is ook hier de
privacy wetgeving een beperkende factor. Indien de VvGH tijdig verneemt dat er een lid is
overleden dan draagt zij zorg voor bloemen en/of vertegenwoordiging op de begrafenis. Echter
ook de VvGH wordt niet altijd tijdig geïnformeerd en mag het bericht ook niet doorgeven.
Vervolgens suggereert Piet Heemskerk om zoveel mogelijk eigen initiatief te tonen. Indien
leden horen dat er een (oud)collega is overleden, zij dit zo snel mogelijk via email in hun eigen
circuit meedelen.
In samenhang hiermee wordt ook meegedeeld dat TAPP (voormalige HNL Magazine) niet meer
wordt bijgehouden. Heineken Nederland heeft laten weten te kijken hoe de gepensioneerden
op de hoogte kunnen worden gehouden. Het bestuur van de VvGH blijft dit nauwlettend
volgen, maar moet ook constateren dat de gepensioneerden een steeds kleinere rol spelen in
de huidige organisatie.
Op een vraag van Janine over de huidige naamstikkers is de vergadering van mening dat dit
zeker voor herhaling vatbaar is. Zoveel mogelijk met voornamen. Riet deelt mee dat dit alleen
mogelijk is als de leden zich ook met voornaam inschrijven.
Janine sluit de vergadering en bedankt alle leden voor hun aanwezigheid. Daarnaast bedankt
zij in het bijzonder Trudy en Riet voor de organisatie en Francis voor het maken van de
notulen. Ook de medewerkers van de Heineken Experience wordt bedankt voor de geboden
gastvrijheid en hun goede zorgen, met speciale dank aan Ans van der Logt.
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