
6 Vergaderset 2020 Algemene VergaderingVPF 2020

Jaarverslag 2019
In het verenigingsjaar 2019 – dat liep van 
1 januari 2019 tot en met 31 december 
2019 – bestond het bestuur van de VPF 
bij aanvang uit Albert van der Smissen 
(voorzitter), Ad van Gaans (secretaris) en 
Thomas Geelhoed (penningmeester). 
Antoon Bonke en Hans van der Zwet 
Slotenmaker zijn tussentijds op ad-inte-
rimbasis toegetreden en worden in de 
algemene vergadering van 2020 door het 
bestuur voorgedragen.

De VPF had bij aanvang van het vereni-
gingsjaar 541 leden en op 31 december 
599 leden. We scoren dus wederom hoog 
met 58 leden erbij. In twee jaar tijd een 
stijging van maar liefst honderd leden. 
Wederom een speciaal woord van dank 
in dit verband aan Joop Hupkes en Wim 
de Graaf, die veel met pensioen gaande 
NCF-leden binnen belden. Helaas zijn 
dertien leden in 2019 overleden. De 
ledenadministratie werd verzorgd door 
medewerkers van de NCF, met gebruik-
making van een professioneel geautoma-
tiseerd systeem.

De maar liefst 102 aanwezigen op de 
Algemene Vergadering van 10 mei 2019 
waren erg tevreden over de vergaderloca-
tie Apenheul in Apeldoorn, de AV inhou-
delijk, de professionele technische onder-
steuning door Chris Regtop, de 
voortreffelijke buffetlunch in de tent vlak 
bij de gorilla’s en de interessante rondlei-
ding door het park. Het bestuur blijft stre-
ven naar nog wat meer aanwezigen, met 
dan ook de mogelijkheid om ruim de tijd 
nemen voor sociale contacten. Voor de 
inhoudelijke kant van de Algemene 
Vergadering willen we graag verwijzen 
naar het separate verslag hiervan.

Het bestuur heeft in dit verenigingsjaar 
viermaal vergaderd over de algemene 
voortgang van de VPF. Hierbij kwamen 
naast de algemene voortgang ook onder-
werpen ter sprake zoals AVG en privacy, 
de nieuwjaarsreceptie samen met de 
NCF, automatische incasso van contribu-
tie, uitbreiding bestuursfuncties en 
bestuurssamenstelling in de toekomst, 
partnerlidmaatschap, ledenwerfacties, 

aandacht voor bondsjubilea, erelidmaat-
schap/lid van verdienste, collectieve 
ziektekostenverzekering, individuele 
belangenbehartiging (IB), pensioenzaken, 
dienstverlening bij rijbewijskeuring, 
interactieve digitale Bondig, voorberei-
ding algemene vergadering, het 600e 
VPF-lid en mogelijk te verkrijgen subsidie.
IB-hulp kan je nu krijgen via www.vpf.nu/
hulp, Carel Loman is dan telefonisch 
raadpleegbaar.
De financiële afdracht van de VPF aan de 
NCF voor geleverde diensten en facilitei-
ten blijft staan op maximaal 75% van het 
nettoresultaat van de VPF, te maximeren 
op € 10.000 per jaar.
Nadat de VPF-leden Piet Zeeman, Antoon 
Bonke en Anton Aarden het pakket 
wijzigingsvoorstellen statuten en huis-
houdelijk reglement vorm en inhoud 
hadden gegeven, heeft het bestuur alles 
nauwkeurig verder uitgewerkt en is alles 
op inhoud afgestemd met de notaris.

Ook in het bondsjaar 2019 hebben weer 
een behoorlijk aantal NCF-leden de 
actieve dienst verlaten, dit ten gevolge 
van de geboden mogelijkheden via de 
alom bekende uittredingsregeling. Om 
de overstap van NCF naar VPF te versoe-
pelen, deelt het bestuur standaard de 
zogenaamde Pensioen Nieuwsbrieven 
ook met NCF-leden vanaf 61 jaar. Om de 
huidige NCF generatie na hun (pré)
pensionering te binden aan de VPF, heeft 
het bestuur er ook in 2019 er wederom 
voor gekozen om het komend lidmaat-
schap van een VPF-lid aantrekkelijk te 
houden door het eerste contributiejaar 
gratis te maken en door meer aan de 
voorkant te werven met actief bellen van 
NCF-leden die de actieve dienst verlaten. 
De uiterst professionele en wervende 
DAG-folder is hierbij een goed middel 
gebleken.

Ook in 2019 zijn er in het kader van 
ledenwerving talloze brieven verstuurd. In 
de ene soort brief werden NCF-leden van 
65 jaar en ouder in actieve dienst de 
gelegenheid gegeven om nu alvast over 
te stappen naar de VPF, terwijl de andere 
brief NCF-leden attent maakt op de 
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mogelijkheid om vanaf hun uittredings-
datum via Switch eenzelfde overstap te 
maken naar de VPF. Deze acties hebben 
toch weer een aantal nieuwe leden 
opgeleverd.
In het waken en behartigen van de 
belangen verandert niet veel als men van 
de NCF overstapt naar de VPF. Deze 
worden namelijk, net zoals het lidmaat-
schap, slechts ‘verlegd’ naar de Pensioen-
kamer en de Deelnemersraad van het 
ABP. Ook kan iedereen gewoon gebruik 
blijven maken van de rechtsbijstand van 
de NCF.

In de loop van dit verenigingsjaar zijn 
diverse actuele onderwerpen nader 
uitgewerkt en via Nieuwsbrieven/Pensi-
oenbrieven gedeeld met de leden van de 
VPF. Om een en ander sneller, effectiever 
en completer te kunnen delen, blijft het 
bestuur zich inspannen om zoveel als 
mogelijk met VPF-leden te communice-
ren via email. Met dank aan de kantooror-
ganisatie van de NCF is het aantal leden 
zonder emailadres (in de ledenadminis-
tratie) verder gedaald naar 26.
We willen graag ook wijzen op de web-
site www.vpf.nu. Deze is in 2019 verder 
geprofessionaliseerd en is voorzien van 
de nodige algemene info, zoals visie, hulp 
nodig, verslagen van de Algemene Verga-
deringen, vakbondsmagazines Bondig en 
ledenvoordelen. Langs deze weg kunt u 
ook simpel naar uw persoonlijk domein/
account 'MijnVPF' (via www.mijnncf.nl).

Namens het bestuur van de VPF,

Albert, Thomas, Ad, Antoon en Hans


