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VGOmedia - JAARVERSLAG 2020 

 

EEN MOEIZAAM JAAR, MAAR TOCH HEEL SPANNEND  

Het kopje van het jaarverslag 2019 eindigde met de zin: ‘Hoewel we in december 

2019 nog nooit van corona hadden gehoord, wierp dat toen al zijn schaduw vooruit’. 

Maar dat het zo van invloed zou zijn op onze dagelijkse en verenigingsactiviteiten was 

toen echt niet te voorspellen. Het werd een moeizaam jaar, met veel strepen door 

veel rekeningen; en dan helaas vooral door de leuke ‘rekeningen’, zoals vakantie, 

familiebezoek, een kopje koffie op een terras en een gezellig etentje buiten de deur.  

Wat onze pensioenen betreft liep het in 2020, ondanks een enorme rentedaling in de 

loop van het jaar, toch weer net goed af. Geen korting. Maar opnieuw geen 

indexering. Wie weet wat de uitwerking van het Pensioenakkoord ons kan brengen; 

maar dat zal nog een hele tijd duren. 

 

Vereniging en bestuur 

Het bestuur van VGOmedia bestond op 31 december 2020 uit de volgende personen:  

• Hella Liefting, voorzitter  

• Madelon van Waart, secretaris  

• Ruud Leyendekker, penningmeester  

• Bob Ris, lid  

• Henk van der Horst, lid 

• Klaas Samplonius, lid 

• Hans Hoole, lid 

 

Onze voormalige voorzitter Arie Smit, die in 2019 als zodanig aftrad maar wel als ‘gewoon’ 

bestuurslid aanbleef, heeft in november 2020 om gezondheidsredenen ook van die functie 

afscheid genomen. En voor Ynskje van den Brakel Visser zaten de termijnen erop. Jammer, 

voor haar en voor het bestuur. Maar zij heeft een nieuwe functie als vertegenwoordiger van 

VGOmedia in het Verantwoordingsorgaan (VO) van PNO Media, waardoor u in ieder geval haar 

naam nog vaak zult tegenkomen. 

De kascommissie 2019 bestond uit Jaap Meijer en Marianne Eggink. Wouter de Groot was 

reserve lid. En Jan de Kleijn bewees ook in 2020 weer zijn onmisbaarheid voor de 

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

de bedankjes daarvoor in het VGO Magazine, en een waslijst aan andere werkzaamheden. Maar 

2020 was wel het laatste jaar, helaas. VGOmedia moet naarstig op zoek naar een net zo 

nauwgezette, vrolijke en enthousiaste opvolger. 

Het bestuur vergaderde in 2020 drie keer fysiek (in januari, maart en augustus), en eenmaal 

digitaal (in oktober). Er werd onder meer gewerkt aan plannen om de terugloop van het 

ledental van de vereniging een halt toe te roepen, aan de verkiezing van nieuwe leden namens 

de gepensioneerden - liefst ‘van’ VGOmedia - in het VO, en aan plannen om de ‘tweede’ 

vertegenwoordiger van gepensioneerden in het PNO-bestuur terug te krijgen (zie verderop 

onder het kopje PNO Media). Ook werd een begin gemaakt met nadenken over ons eigen 
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bestuursmodel en over het naderende 50-jarig jubileum van VGOmedia, en over de 

vergaderkosten. Die kosten (van zowel bestuurs- als ledenvergaderingen) zijn overigens als 

gevolg van de beperkingen in de fysieke vergadermogelijkheden behoorlijk teruggelopen.  

De Algemene Vergadering van 10 juni 2020 moest zelfs helemaal worden afgelast, maar als 

gevolg van de toenemende mogelijkheden van digitaal vergaderen kon de vergadering in het 

najaar, op 26 november 2020, digitaal doorgang vinden. Helaas moesten de leden kennelijk nog 

wel wennen aan de digitale versie, want er waren er slechts vijftien zicht- en hoorbaar aanwezig 

(van de 19 aanmeldingen), buiten de tien personen vanuit bestuur, redactie en 

ledenadministratie. Het verslag van de vergadering van 26 november vindt u elders in dit 

magazine, en eveneens op de website. De vergaderdeelnemers maakten digitaal kennis met de 

nieuwe voorzitter a.i. van PNO Media, Roeland van Vledder, en met de nieuwe directeur van 

MPD, mevrouw José Claus.  

VGOmedia had op 31 december 2020 2.047 leden. Opnieuw een behoorlijke afname ten 

opzichte van de stand op 1 januari, toen het ledental 2.147 bedroeg. Het verloop was in grote 

lijnen als volgt (tussen haakjes de aantallen van vorig jaar): er zijn 121 (99) leden overleden, 

16 (7) leden hebben hun lidmaatschap opgezegd en er waren 32 (30) aanmeldingen van nieuwe 

leden. 

 

Vacatures 

Net als in vorige jaren was er in december 2020 een vacature voor een redacteur voor de 

website. Vooralsnog wordt hierin op verdienstelijke wijze voorzien door ons bestuurslid Bob Ris, 

maar het zou ook voor hem prettig zijn de toekomst van de website verzekerd te zien. En dan 

werd op 26 november bekendgemaakt dat ledenadministrateur Jan de Kleijn VGOmedia gaat 

verlaten. Dat is een vacature die heel dringend om vervulling vraagt.  

 

VGOmedia Magazine en Website 

Het bestuur kan in dit opzicht met genoegen herhalen wat hierover in 2019 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, 

eindredacteur 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 raakten de contacten in 2020 in een dip, als gevolg van twee besluiten van het 

PNO-bestuur.  

Het eerste besluit was om het vertrouwen in PNO-bestuurslid Ruud Leyendekker, onze 

penningmeester, op te zeggen en hem vervolgens op 19 januari 2020 te ontslaan. Aanleiding 

daarvoor was dat hij in een bestuursvergadering op 5 december 2019 met De Nederlandsche 

Bank en in het bijzijn van de raad van toezicht van PNO Media kritiek had geuit op het in zijn 
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ogen langlopende en gebrekkige besluitvormingsproces van het PNO-bestuur rond het te kiezen 

bestuursmodel en de invulling daarvan. Overigens stond hij in die kritiek niet alleen; DNB en de 

RvT hadden al eerder soortgelijke aanmerkingen gemaakt, zonder dat het PNO-bestuur daarop 

inging. 

In een brief  van 31 januari 2020 aan het PNO-bestuur stelde de VGO-voorzitter namens het 

VGO-bestuur zich op het standpunt dat het aan het PNO-bestuur was of de ernst van de zaak 

het ontslag van Leyendekker rechtvaardigde.  

Tegelijk benadrukte zij dat het VGO-bestuur stond en staat voor een goede representatie van 

gepensioneerden in het PNO-bestuur. Diverse politieke partijen en ook vroegere VGO-besturen 

hebben daar lang voor gestreden, met als resultaat dat bestuurszetels voor gepensioneerden in 

2014 in de Pensioenwet zijn opgenomen. Mede in dat licht beschouwt het VGO-bestuur het als 

zijn verantwoordelijkheid daarvoor ook in dit geval op te komen. 

Aangezien Leyendekker op 1 juli 2018 was herbenoemd voor een periode van vier jaar, 

constateerde het VGO-bestuur dat er na zijn ontslag de facto een van de gepensioneerdenzetels 

in het PNO-bestuur vacant was. En het riep het PNO-bestuur op om die vacature zo spoedig 

mogelijk in te vullen en het Verantwoordingsorgaan, dat daarvoor immers verantwoordelijk is, 

te vragen een kandidaat voor te dragen. Het PNO-bestuur wilde daar geen gevolg aan geven. 

Het feit dat de secretaris van VGOmedia, tweede lid namens gepensioneerden in het bestuur 

van PNO, had gestemd voor het ontslag van Leyendekker maakte de verhoudingen in ons 

bestuur er niet beter op.  

In april 2020 besloot PNO om de vacante, tweede gepensioneerdenzetel geheel te laten 

vervallen en vanaf 1 juli 2020 verder te gaan met slechts één vertegenwoordiger van de 

gepensioneerden in het bestuur. 

Het bestuur van VGOmedia heeft uitvoerig en gedetailleerd met het PNO-bestuur 

gecorrespondeerd over het terugbrengen van het aantal zetels voor gepensioneerden. Het VGO-

bestuur voelde zich daarbij nogal eens onheus bejegend door de matige en vaak niet ter zake 

doende PNO-reacties op zijn protesten. Na het vertrek van de bestuursvoorzitter en het 

aantreden van interim-voorzitter Roeland van Vledder klaarde de lucht wat op. In een open 

gesprek van Hella Liefting en Hans Hoole met Van Vledder bleek dat  het bestuursmodel van 

PNO Media opnieuw ter discussie staat, inclusief het aantal bestuurszetels en de verdeling 

daarvan. Zijn streven is de effectiviteit van het bestuurlijk functioneren te verbeteren. Het 

aantal bestuurszetels zal daarbij eerder verder afnemen dan toenemen. Hans Hoole heeft ten 

kantore van PNO de relevante documenten over de besluitvorming kunnen inzien.  

Het VGO-bestuur geeft dit proces graag een kans, zonder overigens de aandacht voor de – op 

dit moment ontbrekende - evenwichtige vertegenwoordiging van gepensioneerden in het 

fondsbestuur uit het oog te verliezen. 

 

Verantwoordingsorgaan (VO) 

Het gebruikelijke overleg tussen Klaas Samplonius en Henk van der Horst uit het VO en het 

bestuur vond dit jaar niet alleen in, maar ook buiten de bestuursvergaderingen om plaats. De 

Het VO controleert en adviseert het bestuur van PNO Media 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.  
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Omdat er dit jaar een nieuw VO gekozen moest worden is daar veel aandacht aan besteed. 

Klaas Samplonius en Henk van der Horst hadden beiden hun zetel ter beschikking gesteld, en 

daarom waren Klaas en Madelon van Waart betrokken bij de voorbereiding van de 

kandidaatstelling namens het VGO-bestuur. De kandidatenlijst van VGOmedia bestond uit 

scheidend bestuurslid Ynskje van den Brakel Visser, Marianne Eggink en Hans Hoole. De 

opkomst van de gepensioneerden was groot: 2.337 gepensioneerden brachten per brief hun 

stem uit. Van de veel grotere groep werkende deelnemers was de opkomst veel kleiner, 

namelijk 1.145.   

Ynskje van den Brakel Visser werd met 253 stemmen gekozen. Alleen Nico Haasbroek, een 

begrip in de omroep, en Leo de Grave, al jaren een begrip in PNO-verband, moest zij voor laten 

gaan. 

Aandachtspunt is dat wordt overwogen de verkiezingen voor het VO in het vervolg ook voor de 

gepensioneerden digitaal te laten plaatsvinden. Dat is tot nu toe altijd schriftelijk gegaan. Daar 

zal nog wel onderzoek naar gedaan worden in de komende jaren, zowel bij VGOmedia als bij 

PNO Media.  

 

Hella Liefting 

voorzitter 
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