VGOmedia - JAARVERSLAG 2021
De invloed van de pandemie bleef afgelopen jaar onverminderd. Het werd er voor ons allemaal
niet gezelliger op. Weer niet bijeenkomen, bestuursvergaderingen via de monitor en maar heel af
en toe een fysiek treffen. Wederom een moeizaam jaar, met als lichtpuntje het uitzicht op eerder
indexeren dan iedereen had gedacht. Met dank aan de stijgende rente en aandelenkoersen en
aan een kleine versoepeling van de regels is in ieder geval geen korting te verwachten en lijkt het
erop dat er - mogelijk nog in 2022 - voor het eerst in veertien jaar een beetje bij komt.
Korte terugblik
Opvallend is de stilte rond de uitvoering van het Pensioenakkoord. Terwijl de definitieve
wetsteksten nog moeten komen en wij ons als bestuur met behulp van de Koepel Gepensioneerden
danig aan het verdiepen zijn in de gevolgen, lijkt het debat in de politiek geheel stil te liggen. Het
vertrek van de energieke Wouter Koolmees, die het akkoord eigenhandig door de polder heen
heeft getrokken, heeft daar vast mee te maken.
Al waren de mogelijkheden beperkt, het VGO-bestuur heeft toch stappen gezet om de lijnen die we
al hadden uitgezet, te blijven volgen. De zorgen over het teruglopend ledental zijn niet minder
geworden, dus is er hard gewerkt aan een betere toegang tot bestaande en nieuwe
gepensioneerden, ook bij aangesloten bedrijven buiten de media. Gelukkig zijn de verhoudingen
met het fonds zoveel beter dat we daar volledige medewerking krijgen om ons breder te kunnen
presenteren.
Terugkijkend was het een productief jaar, waarin we de gezelligheid en de inhoudelijke inbreng van
de leden node hebben gemist. We zijn van plan dat deze zomer met een bijeenkomst ter ere van
ons 50-jarig jubileum (die in 2021 door corona moest worden uitgesteld) goed te maken.
Vereniging en bestuur
Het bestuur van VGOmedia bestond op 31 december 2021 uit de volgende personen:
• Hella Liefting, voorzitter
• Klaas Samplonius, vice-voorzitter (m.i.v. 27 mei 2021)
• Ruud Leyendekker, penningmeester
• Hans Hoole, secretaris
• Vacature.
Madelon van Waart is - zoals zij in het najaar van 2020 al had aangekondigd - in januari 2021
teruggetreden als bestuurslid en secretaris. Hans Hoole heeft de functie van secretaris vanaf toen
overgenomen.
Henk van der Horst stelde zich om privéredenen eind april niet opnieuw herkiesbaar als bestuurslid.
Klaas Samplonius heeft vanaf het derde kwartaal wegens gezondheidsredenen een tijdelijke timeout genomen.
Bob Ris is om gezondheidsredenen in het najaar teruggetreden.
Ledenadministratie
Na zeven jaar zeer trouwe dienst is Jan de Kleijn per 1 mei gestopt als ledenadministrateur, om
‘eindelijk’ van zijn pensioen te gaan genieten.

Het bestuur is hem veel dank verschuldigd voor zijn niet-aflatende en attente inzet, ook bij zijn
zoektocht naar een waardige opvolger. Eind april kon hij de ledenadministratie met een gerust
gevoel overdragen aan Fred Buhrs, die al dat werk op uitstekende wijze heeft overgenomen.
VGOmedia had op 31 december 1.959 leden. Het verloop was in grote lijnen als volgt (tussen
haakjes de aantallen van vorig jaar): er zijn 103 (121) leden overleden, 18 (16) leden hebben hun
lidmaatschap opgezegd en er waren 27 (32) aanmeldingen van nieuwe leden.
Kascommissie
De kascommissie 2020 – die begin 2021 de jaarrekening 2020 controleerde - bestond uit Marianne
Eggink en Wouter de Groot. Frans van Geest was reserve lid. Marianne Eggink was na een termijn
van twee jaar aftredend.
De ledenvergadering heeft in mei 2021 Wouter de Groot en Frans van Geest benoemd tot lid van
de kascommissie 2021. Een nieuw reservelid werd gevonden in de persoon van Leo Witkamp.
Bestuursvergaderingen
Het bestuur vergaderde in 2021 elf keer waarvan drie keer fysiek (augustus, oktober en november)
en acht keer digitaal (februari, maart, april, mei, juli, augustus (2x) en december).
Algemene Ledenvergaderingen (ALV)
De ALV van het voorjaar werd op 27 mei 2021 digitaal gehouden.
Roeland van Vledder, interim-voorzitter van PNO Media, gaf een presentatie over twee
onderwerpen: a) de financiële situatie van PNO Media en b) de nieuwe strategie van PNO Media.
José Claus, directeur van MPD, belichtte het nieuwe pensioenstelsel.
De ALV in het najaar werd fysiek gepland op 18 november 2021, maar moest vanwege de coronamaatregelen worden uitgesteld. Drie sprekers waren voor deze vergadering uitgenodigd: John
Kerstens, voorzitter van de Koepel Gepensioneerden, Roeland van Vledder, interim-voorzitter PNO
Media en José Claus, directeur MPD. Deze vergadering leende zich met drie sprekers al moeilijk
voor een digitale vergadering. Bovendien stond er ook een punt op de agenda, “De toekomst van
VGOmedia”, waarbij een ruime opkomst van en goede interactie met de leden vereist is. Om die
redenen werd de vergadering naar 27 januari 2022 verschoven.
Maar vanwege de opnieuw aangescherpte coronamaatregelen kon die datum wederom niet
doorgaan. Uiteindelijk is de vergadering uitgesteld naar 24 juni 2022, tegelijk met de viering van het
50-jarig jubileum (zie ook verderop).
Magazine
Een van de weinige fysieke bestuursvergaderingen was die in oktober met de voltallige redactie,
bedoeld om de band tussen bestuur en redactie, die voordien werd onderhouden door bestuurslid
Bob Ris, aan te halen zonder de redactionele onafhankelijkheid van de redactie geweld aan te
doen. Het bestuur heeft opnieuw waardering uitgesproken voor het informatieve en gevarieerde
magazine, dat door de leden met plezier wordt gelezen.
Afgesproken is dat het bestuur regelmatig bij de redactievergaderingen aanschuift om de laatste
stand van zaken met elkaar te bespreken.
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Verantwoordingsorgaan (VO)
Het bestuur heeft drie keer digitaal gesproken met vertegenwoordigers van het VO. Op 23 februari
en 30 april met Ynskje van den Brakel Visser (gekozen uit de kandidaten van VGOmedia) en op 12
augustus met de drie gepensioneerde leden uit het VO waarbij naast Ynskje van den Brakel-Visser
ook Nico Haasbroek en Leo de Grave aanwezig waren. Het VO heeft formeel een controlerende en
adviserende functie naar het bestuur van PNO Media.
Ynskje geeft tijdens de gesprekken in februari en april aan, dat de ontwikkelingen van het
pensioenakkoord met het bestuur van PNO Media aan de orde zijn geweest. Verder werd er een
eerste aanzet gegeven voor een nieuwe strategie bij PNO Media en is er gesproken over een
eventuele fusie tussen PNO Media en MPD (rezaffen). Over genoemde onderwerpen bleken toen
nog geen besluiten te zijn genomen.
Tijdens de vergadering op 12 augustus bleek dat er nog geen adviesaanvragen, zoals over het
bestuursmodel en het rezaffen, aan het VO waren voorgelegd. Het VO vroeg zich op dat moment
wel af of alle beoogde plannen wel per de voorgenomen datum van 1 januari 2022 haalbaar zijn.
Terugkoppeling vanuit het bestuur PNOMedia
VGOmedia werd op 30 april eveneens bijgepraat door Madelon van Waart (bestuurslid PNO
Media) over de status rondom het nieuwe pensioencontract, bestuursmodel en rezaffen (MPD).
Met de komst van de interim-bestuursvoorzitter bij PNO Media zijn de onderlinge banden sterk
verbeterd. Roeland van Vledder trad niet alleen op in de digitale ledenvergaderingen met tekst en
uitleg over onze pensioenen, hij maakte ook duidelijk dat hij het belang beseft van een goed
georganiseerde vereniging van gepensioneerden, zoals VGOmedia. Veel van zijn tijd is gaan zitten in
het invoeren van een nieuw bestuursmodel en de fusie tussen PNO en MPD. Omdat we daarover
steeds goed zijn geïnformeerd hebben we ons verzet tegen het opheffen van een
gepensioneerdenzetel in het bestuur even in de ijskast gezet. Maar niet voor eeuwig: als de
definitieve omvang en zetelverdeling bekend is en het blijkt niet te stroken met de Pensioenwet,
komen we alsnog in actie.
50-jarig jubileum
Het bestuur besloot tijdens de bestuursvergadering van 23 februari het voorgenomen
jubileumfeest in het najaar uit te stellen, omdat dat mogelijk op het laatste moment door de
corona-perikelen niet door zou kunnen gaan. Daar komt nog bij, dat er ongetwijfeld een categorie
leden zou zijn, die moeite zou hebben terug te keren naar het “normale” normaal. Inmiddels is de
datum vastgesteld op 24 juni 2022 bij Beeld en Geluid.
Website VGOmedia
Het bestuur heeft in het najaar besloten om de website te vernieuwen. Dat is met externe hulp in
december gestart en zal doorlopen in het nieuwe jaar.
Ook is besloten om voordeelacties voor leden op de website (en in het magazine) te plaatsen.
Beide te volgen op www.vgomedia.nl.
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Koepel Gepensioneerden
Ook in wat groter verband was het bestuur druk met de toekomst. Zo hebben we de banden
aangehaald met de Koepel Gepensioneerden. We waren al jaren lid van zijn voorganger, maar die
was aanzienlijk minder actief en invloedrijk. De zichtbaarheid van de Koepel is met alle
mediageweld rond het pensioenakkoord sterk toegenomen. Dat kan geen kwaad, zeker omdat in
de hele discussie de gepensioneerden, amper worden gehoord. We hebben actief meegedaan aan
een paar kennisbijeenkomsten over het nieuwe stelsel.
In november is VGOmedia lid geworden van het platform Bedrijfstakpensioenfondsen en van regio
West 1 waarvan zo’n vijftien verenigingen van gepensioneerden lid zijn. In het licht van het nieuwe
pensioencontract is het nuttig en raadzaam om over een dergelijke complexe materie met ervaren
collega-bestuurders van gedachten te kunnen wisselen.
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