
 

 

1 

VGOmedia - JAARVERSLAG 2017 

 

IN DE LIFT 

We hebben er lang op moeten wachten, maar uiteindelijk tekende zich tegen 

het einde van 2017 een kentering af in de dekkingsgraad. Niet alleen bij PNO 

Media, maar vrijwel overal in pensioenland. Maar bij PNO Media gaat het wel 

sneller beter dan bijna overal elders. Gelukkig maar. 

Hoewel dit natuurlijk strikt genomen niet een onderwerp is “van” VGO media, is 

ons pensioen en alles wat daarmee te maken heeft wel een heel belangrijk 

onderdeel van ons bestaan, en dus ook van onze vereniging. Tenslotte zitten er 

niet voor niets twee van onze leden in het bestuur van PNO Media; en ook twee 

in het VO. Die verzetten daar heel wat werk. In het belang van ons allemaal. 

 

Vereniging en bestuur 

Het bestuur van VGOmedia vergaderde in 2017 tien keer, en heeft ook in dit jaar ervaren 

dat het rechtstreekse contact met leden van het VO en het bestuur van PNO Media leidt 

tot meer inzicht in de vele aspecten van ons pensioen.  

Het bestuur van VGOmedia bestond op 31 december 2017 uit de volgende personen: 

Arie Smit, voorzitter, Ynskje van den Brakel Visser, vicevoorzitter, Ruud Leyendekker, 

penningmeester, Madelon van Waart, secretaris, Bob Ris en Henk van der Horst. Vanaf 

oktober 2017 maakte Hella Liefting als aspirant bestuurslid deel uit van het team. Zij is 

speciaal geïnteresseerd in het opzetten en begeleiden van ledenactiviteiten, waar het 

bestuur ingaande 2018 meer aandacht aan wil besteden. De vicevoorzitter was dit jaar 

speciaal betrokken bij een commissie van de KNVG (een overkoepelende organisatie van 

gepensioneerdenverenigingen), waar aspecten van de zorg voor ouderen centraal staan.  

Bob Ris onderhield ook dit jaar de contacten met de redactie van het Magazine en heeft 

zich, bij afwezigheid van een webredacteur, ook intensief bezig gehouden met de 

website. Helaas heeft een herhaalde oproep voor een webredacteur tot nu toe geen 

positief resultaat opgeleverd. De kascommissie 2017 bestond uit Cor van Dijk en Frans 

van Geest, met Jaap Meijer aan de zijlijn. Jan de Kleijn is ook in 2017 onmisbaar 

gebleken bij de ledenadministratie, het verzenden van de cadeaubonnen bij verjaardagen 

en huwelijken en het verwerken van de bedankjes daarvoor in het VGO Magazine, en een 

waslijst aan andere werkzaamheden.  

Algemene Vergaderingen werden gehouden op 20 april en op 26 oktober. De nieuwe 

directievoorzitter van MPD, Walter Mutsaers, presenteerde in april de actuele stand van 

zaken van de pensioenen van PNO Media. In zijn presentatie met als titel “Financiële 

positie en trends, Pensioen volop in beweging” kon hij nog niet de zorgen over de 

ontwikkeling van de dekkingsgraad wegnemen, maar er sprak toch een hoopvol geluid 

uit zijn woorden. De vergadering werd afgesloten met een proeverij van Zuid-Afrikaanse 

wijnen, georganiseerd door Madelon van Waart en Jaap Meijer. 
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In oktober presenteerde Karel van Hoof, vice-voorzitter van PNO Media, de actualiteiten 

van PNO Media. Hij begon zijn presentatie met de uitspraak: "Het gaat goed met de 

dekkingsgraad, olé!". Een hoopvol begin dus. Doordat het ook goed ging met de 

beleggingen was de (beleids)dekkingsgraad gestegen tot 104,4%. De kentering leek dus 

ingezet, al lag de dekkingsgraad van PNO Media nog wel een heel eind onder het Vereist 

Eigen Vermogen van 122%; dat is de dekkingsgraad waarbij volledige indexatie mogelijk 

is. Maar tussen de 110% en de 122% kan er een gedeeltelijke indexatie van het 

pensioen plaatsvinden, en spreker zei te hopen dat dat vanaf 31 december 2020 weer 

kan gebeuren.  

Hierna werd de vergadering voortgezet met een presentatie Van Jeroen van der Put 

(MPD) en Els Ankum-Griffioen (Triodos Bank) over maatschappelijk verantwoord 

beleggen, wat een onverwacht boeiend onderwerp bleek te zijn. 

De vereniging had op 31 december 2016 2.304 leden.  

 

Vacatures 

Er was op 31 december 2017 een vacature voor een tweede bestuurssecretaris en een 

redacteur voor de website. 

 

VGOmedia Magazine en Website 

In juni 2017 vond het overleg plaats tussen het bestuur en de redactie van het VGO 

Magazine. Het was een gesprek over behartigenswaardige onderwerpen. Iedereen 

concludeerde dat het goed is zo nu en dan zo’n gesprek te hebben, en dat het jammer is 

dat het er door alle drukte en “de waan van de dag” niet ieder jaar van  komt. Duidelijk 

is dat de redactie ook in 2017 weer haar beste beentje heeft voorgezet. Willem Hekhuis, 

Govert van Brakel, Louis van Hattem, Willem Nijeboer en Hans Wentholt: hulde! 

Wat de website betreft valt slechts te melden dat de werving van een webredacteur, 

ondanks herhaalde oproepen, geen positief resultaat heeft opgeleverd. 

 

PNO Media 

Met PNO Media waren de contacten ook in 2017 uitstekend. Er heeft op 20 maart een 

gesprek plaatsgevonden tussen Arie Smit en Ynskje van den Brakel Visser met de 

voorzitter van PNO Media. Hierbij stonden verschillende onderwerpen op de agenda, 

zoals het beleid rond de premiestelling 2017 en het communicatiejaarplan, de 

Pensioenfederatie, de manier waarop PNO Media VGOmedia van dienst kan zijn bij het 

benaderen van gepensioneerden bij nieuwe organisaties die zich bij PNO Media 

aansluiten. 

Verder heeft er geregeld overleg plaatsgevonden tussen het bestuur en de 

bestuursleden/ gepensioneerden van PNO Media. 
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Verantwoordingsorgaan 

Ook met Klaas Samplonius, de vertegenwoordiger van VGO media in het VO, en met ons 

eigen bestuurslid Henk van der Horst, ook lid van het VO, vond iedere maand overleg 

plaats over wat er binnen het VO zoal aan de orde komt en hoe Klaas en Henk dat 

ervaren. Het zijn vergaderingen met een omvangrijke agenda, en de materie is 

weerbarstig. Er is echter in 2017 een communicatiecommissie opgericht binnen het VO, 

en Klaas en Henk maken daarvan deel uit. Communicatie is een onderwerp dat beiden 

aan het hart gebakken is. Net als de bestuursleden zijn Klaas en Henk vaak gebonden 

aan een verplichting tot geheimhouding van wat zij in een functie te horen krijgen. Maar 

er blijft altijd voldoende stof tot spreken over. 

 

Madelon van Waart 

secretaris 


