Verslag van de algemene vergadering van VGOmedia
via Zoom, donderdag 26 november 2020
Agendapunt 1 Opening
De voorzitter opent deze eerste digitale algemene vergadering, de enige algemene
vergadering die dit jaar gehouden wordt, met een hartelijk woord van welkom aan alle
aanwezigen. Het is nog een beetje onwennig, maar inmiddels heeft iedereen het halve
uurtje voor de vergadering weer eens met elkaar kunnen praten. Er zijn 25 deelnemers
aan deze vergadering, de gasten niet meegerekend. Twee leden hebben er kennelijk
moeite mee zich zichtbaar digitaal te presenteren. De voorzitter hoopt dat het een goede
vergadering zal worden. We maken straks kennis met Roeland van Vledder, sinds
september voorzitter a.i. van PNO Media, en met José Claus, de nieuwe directeur van
MPD, die al aanwezig is bij de vergadering.
Agendapunt 2, Mededelingen en ingekomen stukken
De secretaris meldt geen ingekomen stukken te hebben ontvangen, afgezien van de
aanmeldingen. En voor alle duidelijkheid: er zijn aanvullingen op en wijzigingen van de
agenda, met name met betrekking tot de agendapunten 6 en 7. Zo heeft Arie Smit
besloten zich niet meer herkiesbaar te stellen, maar af te treden als bestuurslid. Ook de
secretaris meldt afscheid te zullen nemen van het bestuur, maar pas in januari 2021,
zodat zij nog wel herbenoemd zal moeten worden. Er is ook een voorstel van het bestuur
voor een tweede kandidaat voor het bestuurslidmaatschap: Hans Hoole.
Agendapunt 3 Jaarverslag 2019
Het jaarverslag geeft geen aanleiding tot het stellen van vragen.
Agendapunt 4 Jaarrekening 2019 en verklaring van de kascommissie
Ruud Leyendekker, penningmeester, geeft een korte toelichting op de staat van baten en
lasten en de balans over het jaar 2019, en beantwoordt vragen van leden hierover.
Hij wijst er op dat VGOmedia nu bijna 50 jaar bestaat, wat uitzonderlijk is voor een
gepensioneerdenvereniging, gelieerd aan een bedrijfstakpensioenfonds, wat PNO Media
nu eenmaal is. Het is meer iets dat hoort bij een aan een ondernemingspensioenfonds
gelieerde vereniging, maar zo is VGOmedia ook ooit begonnen.
Op voorstel van de kascommissie wordt het bestuur gedéchargeerd voor het gevoerde
financiële beleid.
Agendapunt 5 Benoeming kascommissie 2020
De kascommissie 2019 bestond uit Jaap Meijer en Marianne Eggink, terwijl Wouter de
Groot reservelid was. Jaap Meijer neemt afscheid, zodat Marianne Eggink en Wouter de
Groot de kascommissie 2020 vormen. Als reservelid heeft Frans van Geest zich gemeld.
Hij wordt door de aanwezigen met zwaaiende handen benoemd.
Agendapunt 6 Statutaire bestuursverkiezing
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De vergadering neemt node afscheid van Arie Smit, die heeft besloten zijn bestuurszetel
ter beschikking te stellen, en van Ynskje van den Brakel Visser, die niet herkiesbaar is.
Zij is echter inmiddels met een overtuigend aantal stemmen gekozen als een van de drie
leden van het VO namens de gepensioneerden, voor welke functie het bestuur van
VGOmedia haar had voorgesteld.
De vergadering neemt het voorstel van het bestuur over en gaat over tot herbenoeming
van Madelon van Waart als bestuurslid, voor de periode tot 10 januari 2021.
Agendapunt 7 Overige benoemingen
Als nieuwe bestuursleden worden benoemd Klaas Samplonius en Hans Hoole. Klaas is
een goede bekende, want hij heeft de afgelopen vierenhalf jaar als kandidaat van
VGOmedia deel uitgemaakt van het VO en was een trouw bezoeker van onze
vergaderingen en columnist in het magazine. En Hans Hoole zal snel een bekend gezicht
worden in het bestuur. Hij heeft veel ervaring met pensioenen en alles wat daarbij komt
kijken, en ook veel bestuurlijke ervaring.
Ook zij worden met gezwaai van handen welkom geheten.
Agendapunt 8 Aantal zetels voor gepensioneerden in het bestuur van PNO
Media
Dit onderwerp is toegelicht in de agenda. De voorzitter vult deze toelichting aan met de
mededeling dat zij en Hans Hoole op 24 november een gesprek hebben gehad met de
nieuwe voorzitter van PNO Media, waar aan de zijde van PNO Media de wil om de goede
verhoudingen te herstellen en te behouden voorop stond. Zij en Hans Hoole hebben in
dat kader besloten het aanbod van de PNO-voorzitter te accepteren van de
achterliggende cijfers en een aan PNO Media uitgebracht extern rapport kennis te nemen.
Aan de hand daarvan kan in ieder geval het cijfermatige gedeelte van de
‘evenwichtigheid’ worden nagerekend en beoordeeld.
Hoewel zij van mening is en blijft dat de gepensioneerden niet naar behoren
vertegenwoordigd zijn in het bestuur van PNO Media, is duidelijk dat het PNO-bestuur
niet voornemens is de vertegenwoordiging van de gepensioneerden vooralsnog te
vergroten. Het streven is gericht op efficiencyverbetering van het bestuur, en in dat
kader zit er eerder een verdere verkleining in dan een uitbreiding. De voorzitter stelt
daarom voor dat ook VGOmedia zich blijft richten op behoud van de goede betrekkingen,
evenwel zonder de aandacht voor de evenwichtige vertegenwoordiging van
gepensioneerden in het fondsbestuur uit het oog te verliezen.
Agendapunt 9 Ons pensioen bij PNO Media
Inmiddels heeft ook Roeland van Vledder, voorzitter a.i. van PNO Media, zich bij de
vergadering aangesloten. Hij zal, mede namens José Claus, verslag doen over de
bovenstaande onderwerpen en de ontwikkelingen bij PNO Media en MPD.
Sinds 1 september 2020 is hij voorzitter van PNO Media, na een in alle opzichten
reguliere benoemingsprocedure. De indruk die een argeloze lezer bij lezing van het VGO
Magazine zou kunnen krijgen, dat het een beslissing is geweest van DNB om hem te
benoemen, is dus niet juist. Hij is wel getoetst door DNB. Roeland van Vledder werkt al
acht jaar als zelfstandige, en in die hoedanigheid vervult hij veel bestuurs- en
toezichthoudende functies, waaronder het voorzitterschap van het eigen pensioenfonds
van DNB. De benoeming bij PNO Media betekent voor hem een uitdaging. Er is werk aan
de winkel, speciaal op het bestuurlijke vlak, waarbij hij met name noemt de
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groeistrategie, de kosten per deelnemer in relatie tot de kwaliteit van de dienstverlening,
het premiebeleid, de effectiviteit van het bestuur, de relatie met MPD, en de mogelijkheid
van rezaffen.
Intussen heeft PNO Media het in 2020 helemaal niet verkeerd gedaan. Er is een
betrekkelijk groot fonds op het gebied van ICT toegetreden, met 3.000 actieve
deelnemers. ICT is daarmee een nieuwe loot aan de stam van PNO Media. Het
beleggingsbeleid heeft ook in 2020 zijn positieve vruchten afgeworpen. Het wachten is nu
nog op de dekkingsgraad op 31 december 2020.
Maar ook op het gebied van de invulling van het Pensioenakkoord staat het fonds een
heel drukke periode te wachten. Er moeten nieuwe pensioenregelingen komen, met als
uitgangspunt het nieuwe pensioencontract en/of DC-regelingen. Dat wordt een langjarig
traject, mogelijk tot 2026. PNO Media heeft in 2019 al twee DC-regelingen ten doop
gehouden, waaronder de PNO DC Lifecycle regeling. In het eerste kwartaal van 2021 zal
er over beide onderwerpen, de bestuurlijke toekomst en de aanpak van de activiteiten op
het gebied van de pensioenvernieuwing, een plan moeten komen. Op een vraag van
Barend de Ronden over invaren moet hij het antwoord nog schuldig blijven; daar bestaat
nog geen duidelijkheid over.
Intussen is er een besluit genomen tot een forse premiestijging in 2021. PNO Media
hanteert het verwachte rendement als uitgangspunt voor de premiestelling, maar als
gevolg van de steeds minder optimistische parameters (vastgesteld op advies van de
Commissie Dijsselbloem) moest de hoogte van de premie voor 2021 aan die
ontwikkelingen worden aangepast. Daarentegen worden we met z’n allen weer iets
minder oud, wat dan weer een voordeel is vanuit het oogpunt van de technische
voorziening. Niettemin heeft de premiestijging bij veel werkgevers tot gevolg dat er in
overleg met de werknemersorganisaties en in de Pensioenraad gezocht is naar
versobering van regelingen.
Ook over een mogelijke korting (of pensioenverlaging) is nog niets met zekerheid te
zeggen. De dekkingsgraad heeft het in de loop van het jaar zeer zwaar te verduren
gehad. Nu staat die op 94%, en als dat zo zou blijven hoeft er in 2021 niet gekort te
worden. De vooruitzichten zijn niet slecht, met het COVID19-vaccin in aantocht en de
beurzen die in de lift zitten, maar we krijgen de Brexit nog. Het is al wel zeker dat er
geen indexatie zal kunnen worden verleend in 2021.
Ad Everaars, die opmerkt zelf heel veel problemen te hebben ondervonden bij de
afhandeling van zijn pensioen, legt de vraag voor of PNO Media wel groot genoeg is om
al het werk van een pensioenfonds zelf uit te voeren. Roeland van Vledder bevestigt dat
PNO Media een relatief klein fonds is, maar toch altijd nog wel een fonds dat gesitueerd
is in de top-30. Het bestuur ziet echter precies deze vraag regelmatig onder ogen en
maakt dan de balans op. De conclusie die onlangs is getrokken is dat onze klanten en
deelnemers het fonds en de oplossingen die het kan creëren nu, juist nu er zoveel
veranderingen op til zijn, hard nodig hebben. Het bestuur doet er ook regelmatig
onderzoek naar of onderdelen beter zouden kunnen worden uitbesteed, of samen met
anderen kunnen worden opgepakt. Wat het beleggen betreft, het fonds neemt bij het
beleggen een gemiddeld of iets hoger risico.
Op de vraag van Roeland van Vledder aan José Claus of alles op deze manier voldoende
is toegelicht antwoordt zij met een enthousiaste bevestiging; het is allemaal zo
gepresenteerd als zij samen hadden voorbereid. Zij heeft niets toe te voegen.
Na een hartelijk woord van dank van de zijde van de voorzitter van VGOmedia nemen
Roeland van Vledder en José Claus afscheid van de vergadering.
Agendapunt 10 Oproep
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Jan de Kleijn is van plan in april of mei 2021 afscheid te nemen als ledenadministrateur.
Maar dat niet alleen; hij neemt ook afscheid van een strakke agenda en honderden
enveloppen, VVV-bonnen en postzegels per jaar, nodig voor de correcte verzending van
attenties bij verjaardagen van de leden, iedere vijf jaar vanaf 75 jaar. Jan verdient
daarvoor hulde, en die wordt hem nu letterlijk toegezwaaid en zal hem later – als het
weer ‘mag’ – in stoffelijke vorm worden uitgereikt. Er is al een oproep voor zijn
vervanging opgenomen in het magazine en op de website, en die zal daar herhaald
worden. Ynskje van den Brakel Visser oppert nog de mogelijkheid om de werkzaamheden
te splitsen, maar dat is volgens Jan geen oplossing. Een duobaan lijkt hem wel een goed
idee. Dan kun je ook eens met vakantie. Hij zal hier nog met het bestuur over
overleggen.
Agendapunt 11 Rondvraag
Madelon van Waart doet de suggestie dat - nu de Algemene Vergaderingen vanwege
corona niet fysiek gehouden kunnen worden - de leden op de digitale manier van
vandaag elkaar vaker zouden kunnen ontmoeten, bijvoorbeeld iedere maand. De
deelnemers worden wel geacht voor hun eigen drankje en eventuele versnapering te
zorgen. De oproep zou op de website van VGOmedia en in het Magazine geplaatst
kunnen worden.
Ad Everaars en Arie Smit ondersteunen dit initiatief; physical distancing wordt op deze
manier geen social distancing.
Het bestuur zal zich over deze suggestie buigen.
Agendapunt 12 Sluiting
Hierna sluit de voorzitter het formele gedeelte van de vergadering. Een aantal
deelnemers praat nog kort na en neemt dan vrij snel afscheid van elkaar.
Hella Liefting
voorzitter
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