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VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN VGOmedia 

De Blaercom in Blaricum, donderdag 16 mei 2019 (zoals gepubliceerd in VGO Magazine) 

 

Pensioen uit de gevarenzone 
 

Het blijft spannend voor veel gepensioneerden in ons land: worden we straks 

gekort op ons pensioen of niet? Wie zijn pensioen echter van PNO Media krijgt, 

kan vrijuit ademhalen: “PNO is de dans ontsprongen”. Dat zei MPD-directeur 

Walter Mutsaers donderdag 16 mei tijdens de Algemene Vergadering van 

VGOmedia. Hij hield nog wel een heel klein slagje om de arm: “De kans op 

korten is heel erg klein of zelfs van de baan.” 

Zo’n 65 leden bezochten de voorjaarsledenvergadering van VGOmedia, die als (bijna) 

altijd plaatsvond in De Blaercom in Blaricum. De bijeenkomst werd geleid door Ynskje 

van den Brakel Visser die als waarnemend voorzitter na het onverwachte terugtreden van 

Arie Smit, de honneurs waarnam. 

Direct aan het begin van de vergadering vroeg Erik Boshuijzen het woord. Hij wees op de 

petitie die de koepelorganisaties KNVG en NVOG aan de Tweede Kamer willen aanbieden 

(is intussen gebeurd, op 28 mei – red.) en waarin de gepensioneerden betrokkenheid 

eisen bij de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel. Hij stelde voor dat 

VGOmedia expliciet steun aan de motie zou betuigen. “Doen we”, zei Van den Brakel 

Visser kort maar krachtig. (En de volgende dag al ging er een mailtje met deze inhoud 

richting KNVG – red). 

 

Financiën 

 

Penningmeester Ruud Leyendekker kon melden dat ondanks teruglopende inkomsten de 

vereniging ook dit jaar weer wat geld over heeft gehouden. Wat over is, wordt 

gereserveerd voor het vieren van het 50-jarig bestaan van de vereniging. In 2021 is het 

zover. De penningmeester bracht, voor het eerst in jaren, en heel voorzichtig, een 

eventuele toekomstige contributieverhoging ter sprake. “Zolang PNO Media niet 

indexeert, blijven wij streven naar een gelijkblijvende contributie. Maar…” 

Frans van Geest nam na twee jaar afscheid van de kascommissie. Hij wordt opgevolgd 

door Marianne Eggink die samen met Jaap Meijer de financiën over 2019 zal controleren. 

 

Nieuwe voorzitter 

 

Er waren geen tegenkandidaten voor het voorzitterschap en dus werd in die functie, 

onder applaus, bestuurslid Hella Liefting benoemd (zie voor een portret van de nieuwe 

voorzitter pagina 15 van het magazine).  

 

Pensioen 

 

PNO Media was aanwezig in de personen van PNO-voorzitter Nelly Altenburg en MPD-

directeur Walter Mutsaers. 

Beiden gaven een korte toelichting op beleid en cijfers van het pensioenfonds. Mutsaers 

kon met enige trots melden dat wat dekkingsgraad betreft PNO een aantal andere 

fondsen heeft ingehaald; een mogelijke korting is zo goed als van de baan. En PNO was 

een van de slechts drie fondsen die vorig jaar een positief rendement wisten te behalen. 

Over de laatste 10 jaar was het rendement op de beleggingen gemiddeld 8,5%. 
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