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JAARVERSLAG SECRETARIS 2019
1. De vereniging telde per einde van het jaar 386 leden. Dat is ongeveer 40 % van het aantal mensen
dat een pensioen uit ons fonds krijgt.
2. In de loop van het jaar zijn er 27 nieuwe leden bijgekomen.
3. Er zijn 18 leden van de lijst afgevoerd wegens overlijden, ziekte en opzegging.
Per saldo is er een groei met 9 leden t.o.v. het vorige jaar.
4. Allen op de ledenlijst van eind december hebben aan hun contributie verplichtingen tot eind 2019
voldaan.
5. In de bestuurssamenstelling kwam er geen verandering :
Penningmeester Ed de Boer, secretaris Ad de Bekker en voorzitter Frans Bodenheim bleven in hun
functie.
6. Namens de gepensioneerden was Ruud Goossens onze afgevaardigde naar het fondsbestuur.
7. Dirk de Nys is de nieuwe afgevaardigde in het Verantwoordings Orgaan.
8. Cor Heideman heeft zich teruggetrokken bij de NVOG als lid van de commissie WZW.
9. Tijdens de “jaardag” op dinsdag 16 april bij Space – Expo in Noordwijk genoten we na de ALV
van een heerlijke buffetlunch.
’s Middags was er gelegenheid om in de filmzaal een film te zien over de geschiedenis van de
ruimtevaart .
Tevens was er de mogelijkheid om nog iets te drinken .
Voor de collega’s uit Bergen op Zoom en Sas van Gent reed er een bus vanuit Sas van Gent
heen en weer terug.
10. Op 5 juni 2019 heeft Frans Bodenheim de gezamenlijke vergadering van de KNVG & NVOG
in Culemborg bijgewoond.
Hier werden de finale voorstellen voor hun fusie toegelicht.
Ingangsdatum is per 1 januari 2020 onder de naam “ Koepel Gepensioneerden “.
11. Het bestuur heeft dit jaar 1 x vergaderd op Schiphol en wel op maandag 28 oktober 2019.
12. Helaas is het niet doenlijk om alle informatie, zoals over de overkoepelende organisaties, ook aan
de leden zonder e-mail per post toe te zenden.
Echter: als er voor allen relevante en zeer belangrijke gegevens zijn, dan wordt er toch een eigen
nieuwsbrief aan alle leden gezonden.
Overigens: alle gepensioneerden krijgen regelmatig nieuws van het pensioenbestuur via TKP.
Ook kan eenieder naar de website www.cargillpensioen.nl.
13. Het blijft ieder jaar weer een probleem om voor onze jaarlijkse ALV een geschikte locatie en
activiteit te vinden.
Tijdens de ALV van 21 april 2020 zal dit onderwerp wederom aan de orde komen
om zo veel mogelijk meningen van leden te vernemen.
Opgemaakt door de secretaris, januari 2020

