
Jaarverslag 2020

Organisatie/Leden

Op 1 januari 2020 bedroeg het ledental 1671. In 2020 zijn 58 nieuwe leden toegetreden en 
zijn 80 leden overleden. 30 leden hebben hun lidmaatschap opgezegd. Het ledental op 31 
december 2020 bedroeg 1615.  Het bestuur heeft besloten om meer en gericht activiteit te 
gaan ontplooien in het kaden van ledenwerving.

De vereniging heeft 2 ereleden: Albert Veldkamp en Piet Heemskerk. De neerwaartse trend in 
het ledental zet zich voort. 

Bestuur

In 2020 is bestuurslid Wiet Holla afgetreden. Voor het overige bleef de samenstelling van het 
bestuur ongewijzigd. Er werd 8 maal een bestuursvergadering gehouden, het merendeel per 
digitale verbinding i.v.m. de corona-beperkingen. Door diezelfde beperkingen kon ook de 
Algemene Leden Vergadering niet op de gebruikelijke manier plaatsvinden. De bij wet 
verplichte punten zijn digitaal en per post met de leden afgehandeld. Ook regionale 
bijeenkomsten waren daardoor niet mogelijk. 

Vertegenwoordiging en belangenbehartiging 

De gepensioneerden worden door 4 leden vertegenwoordigd in het Verantwoordings Orgaan 
en door2 leden in het bestuur van het HPF. Alle afgevaardigde leden vervullen hun taak zeer 
gemotiveerd. Er is continue aandacht voor hun opleiding en ontwikkeling om zeker te stellen 
dat hun deskundigheid op het hoogst mogelijke niveau blijft. 2 bestuursleden vervullen de 
contacten met de landelijke Koepel Gepensioneerden. 

Activiteiten

In 2020 bestond de vereniging 30 jaar. In een speciale Nieuwsbrief is hier uitgebreid aandacht 
aan besteed. 

In 2020 is een digitale enquête gehouden onder de leden om meer inzicht te krijgen in hun 
mening over de VvGH en hun verwachtingspatroon voor de toekomst. Dit heeft waardevolle 
informatie opgeleverd. Een deel van deze informatie is gebruikt om het Strategiedocument 
van de  VvGH grondig te herzien.  

In de communicatie naar de leden is veel aandacht besteed aan het nieuwe pensioenstelsel. Dit 
zal uiteraard de komende jaren tijdens de transitie-periode zo blijven. Doorlopend 
aandachtspunt is om de ingewikkelde materie zo begrijpelijk en inzichtelijk mogelijk te 
verwoorden. De lay-out en samenstelling van de Nieuwsbrief is herzien, waarbij meer directe 
betrokkenheid van de leden zal worden nagestreefd. 


