VGOmedia - JAARVERSLAG 2019

EEN SPANNEND JAAR DAT TOCH NOG GOED AFLIEP
Wat onze pensioenen betreft liep het in 2019, ondanks een enorme rentedaling in het
tweede halfjaar, toch weer net goed af. Geen kortingen. Maar opnieuw geen
indexering. Daar zullen de gepensioneerden en andere deelnemers – want de actieven
en de slapers worden net zo goed als de gepensioneerden getroffen – nog een hele
tijd op moeten wachten. En als we ons een blik op de nabije toekomst permitteren,
ziet het er niet naar uit dat het in 2020 beter zal worden. Hoewel we in december
2019 nog nooit van Corona hadden gehoord, wierp dat toen al zijn schaduw vooruit.

Vereniging en bestuur
Het bestuur van VGOmedia bestond op 31 december 2019 uit de volgende personen:
•
•
•
•
•
•
•

Hella Liefting, voorzitter
Ynskje van den Brakel Visser, vicevoorzitter
Madelon van Waart, secretaris
Ruud Leyendekker, penningmeester
Arie Smit, lid
Bob Ris, lid
Henk van der Horst, lid

Hella Liefting werd in de ledenvergadering van 16 mei als voorzitter gekozen. Zij is als
voorzitter de opvolger van Arie Smit, die als voorzitter om gezondheidsredenen afscheid nam.
Arie maakt als ‘gewoon’ bestuurslid nog wel deel uit van het bestuur van VGO media. De
vicevoorzitter nam dit jaar afscheid van haar werkzaamheden ten behoeve van een commissie
van de KNVG/NVOG. De kascommissie 2018 bestond uit Jaap Meijer en Marianne Eggink. En
Jan de Kleijn bewees ook in 2019 weer zijn onmisbaarheid als ledenadministrateur, en bij het
verzenden van de cadeaubonnen bij verjaardagen, het verwerken van de bedankjes daarvoor in
het VGO Magazine, en een waslijst aan andere werkzaamheden.
Het bestuur vergaderde in 2019 negen keer. Naast de voorbereidingen voor de twee
ledenvergaderingen in 2019 was er een overvloed aan onderwerpen die het bespreken waard
waren. Een greep uit deze onderwerpen: de huisstijl van de vereniging, de voorbereiding van
een selectieprocedure voor de kandidaatstelling voor de verkiezingen van een nieuw
Verantwoordingsorgaan voor PNO Media, het naderende 50-jarig jubileum van VGOmedia, de
vergaderkosten, en vooral de ledenwerving. Want het ledental neemt gestaag af, en het blijkt
moeilijk andere gepensioneerden van PNO Media dan degenen die bij de omroep hebben
gewerkt te interesseren voor het lidmaatschap. Gelukkig heeft VGOmedia inmiddels een aantal
gepensioneerden van andere werkgevers kunnen verwelkomen, en hoopt het bestuur een
middel te hebben gevonden er meer rechtstreeks te kunnen benaderen.
Algemene Vergaderingen werden gehouden op 16 mei en op 7 november.
Op 16 mei was er, naast de ‘huishoudelijke zaken’ en de informatie over de pensioenen door
Nelly Altenburg, voorzitter van PNO Media, en Walter Mutsaers, directeur van MPD, een
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paneldiscussie met presentaties over de ontwikkelingen bij de Nederlandse Publieke Omroep,
met als titel “De publieke Omroep, klaar voor de toekomst……?” en met als sprekers en
panelleden Louis Heinsman, Ad van Liempt en Fons van Westerloo. Een zeer succesvol
evenement.
De vergadering in november stond in het teken van de grote onrust over de dekkingsgraad en
de toekomst van onze pensioenen. Daarom was alle ruimte ingeruimd voor een uitgebreide
toelichting op de ontwikkelingen daarvan. Walter Mutsaers heeft zijn gehoor op een duidelijke
en begrijpelijke manier geïnformeerd over de rentecrash in augustus 2019 en de ontwikkelingen
daarna. Hij kon zijn presentatie beëindigen met de uitspraak dat de pensioenen bij de stand van
de dekkingsgraad op 7 november niet zouden hoeven te worden verlaagd, maar kon niet
beloven dat dat op de peildatum 31 december nog zo zou zijn. Nelly Altenburg ging vervolgens
in op de ontwikkelingen rond het pensioenakkoord van 5 juni 2019. Zij legde er de nadruk op
dat de meeste afspraken uit dit principeakkoord tussen kabinet, werknemers- en
werkgeversorganisaties nog helemaal moeten worden uitgewerkt. Dat is nog een heel proces,
dat geruime tijd in beslag kan nemen. In die zin is het een kwetsbaar akkoord.
VGOmedia had op 31 december 2019 2.075 leden. Een behoorlijke afname ten opzichte van de
stand op 1 januari, toen het ledental 2.147 bedroeg. Het verloop: er zijn 92 leden overleden, 8
leden hebben hun lidmaatschap opgezegd, en er waren 28 aanmeldingen van nieuwe leden.
Vacatures
Er was op 31 december 2019 een vacature voor een redacteur voor de website. Het is jammer
dat de ook dit jaar herhaalde oproep voor een webredacteur opnieuw geen positief resultaat
opleverde.
VGOmedia Magazine en Website
Het bestuur kan in dit opzicht met genoegen herhalen wat hierover in 2018 werd
gerapporteerd. De contacten met de redactie van het magazine worden op regelmatige basis
onderhouden door Bob Ris, vanuit het bestuur van VGOmedia, en Willem Hekhuis,
einddredacteur van VGO magazine. Het bestuur prijst zich iedere keer als er weer een magazine
uitkomt gelukkig met het resultaat. De redactie verdient daarvoor zeer veel erkentelijkheid. De
herkansing voor een ontmoeting tussen de voltallige redactie en het voltallige bestuur was
geagendeerd voor 21 april 2020, maar kon vanwege de Coronamaatregelen niet doorgaan. Bob
Ris heeft zich meer dan verdienstelijk gemaakt met het beheer van de website.
PNO Media
Met PNO Media waren de contacten in 2019 goed. Het bestuur van PNO Media werkte zoals
altijd van harte mee aan de door VGOmedia georganiseerde vergaderingen. In juli ontving ons
bestuur een uitnodiging voor een gedachtewisseling over de voorgenomen wijzigingen in het
bestuursmodel van PNO Media. Voorop stond de wens van PNO Media om de omvang van het
bestuur terug te brengen. Dit is tijdens de gedachtewisseling tussen de voorzitter en de
vicevoorzitter van VGOmedia en de voorzitter van PNO Media aan de orde geweest, mede aan
de hand van een brief van VGOmedia, waarin o.a. twijfels werden geuit aan ‘verkleining van de
omvang van het bestuur’ als doel, in plaats van als logisch gevolg van implementatie van een
nieuw bestuursmodel. Ook heeft onze delegatie de voorkeur van VGOmedia uitgesproken voor
een one tier bestuursmodel, met ten minste twee zetels voor afgevaardigden van de
gepensioneerden. Het heeft niet zo mogen zijn. PNO Media heeft in september 2019 besloten

2

tot voortzetting van het paritaire bestuursmodel, verkleind, maar met een tweetal expertbestuurders. En in verband met de uitbreiding van het aantal actieve deelnemers door de komst
van TrueBlue heeft het PNO-bestuur ook aanleiding gezien het aantal zetels voor de
gepensioneerden terug te brengen tot één. De discussie over het bestuursmodel van PNO media
heeft helaas tot gevolg gehad dat Ruud Leyendekker, die behalve penningmeester van
VGOmedia ook bestuurslid was bij PNO Media, in januari 2020 door het bestuur van PNO Media
is ontslagen. En het bestuur van VGOmedia bezint zich nog op een reactie met betrekking tot
het terugbrengen van het aantal zetels voor gepensioneerden. Maar nu loopt uw verslaglegger
vooruit op 2020.
Verantwoordingsorgaan (VO)
In iedere bestuursvergadering van VGOmedia vindt overleg plaats met Klaas Samplonius, de
vertegenwoordiger van VGOmedia in het VO, en met ons eigen bestuurslid Henk van der Horst,
ook lid van het VO. Het VO controleert het bestuur van PNO Media en adviseert het over diverse
onderwerpen. Het VO spreekt daarom regelmatig met de voorzitter van PNO Media, en
belangrijke onderwerpen, zoals het bestuursmodel van PNO Media, komen daarbij uiteraard aan
bod. Maar ook bijvoorbeeld de ontwikkelingen m.b.t. de dekkingsgraad en de communicatie van
PNO media.

Madelon van Waart,
secretaris
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