Verslag van de ledenvergaderingen Agrifirm Pensionada gehouden op 24 maart in Uden en 26 maart 2015
in Steenwijk.
Aanwezig:

In Uden 190 leden en in Steenwijk 80 leden.

1.Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen, in het bijzonder de nieuwe leden, welkom op de achtste
algemene ledenvergadering voor het zuiden en de vierde voor het noorden.
We zijn even stil om hen die dit jaar overleden zijn te gedenken.
Ook dit jaar vraagt de voorzitter om, als je weet dat iemand die je kent en die lid is van Pensionada is overleden,
dit door te geven aan de secretaris.
2. Vaststellen verslag maart 2014.
Het verslag wordt zonder op-of aanmerkingen vastgesteld.
3. Verslag (jaarverslag) activiteiten 2014.
De secretaris (W.de Vocht) zegt dat we 1094 leden hebben t.w. 365 in Noord en 729 in Zuid.
Het voltallige bestuur heeft acht keer vergaderd.
Met Interpolis en de directie van Agrifirm is door het dagelijks bestuur voornamelijk gesproken over het
hoorrecht. Met een FNV afvaardiging heeft het DB contact gehad net als met prof. Lutjes, mevr. Hoppers en de
heer Hoving van Bureau Dirkzwager. Er zijn brieven naar Interpolis gestuurd, de ledenvergaderingen zijn
voorbereid en door H. Knape is de website verzorgd. En natuurlijk zijn er brieven naar alle leden verstuurd. Het
pensioenreglement dat geldig is op het moment dat u met pensioen gaat blijft geldig voor u. Per 1-1-2014 is er
een nieuw pensioenreglement opgesteld.
In 2015 gaan wij onderzoeken wie van onze leden hun uitkering van Avéro ontvangen, hoe het reglement is, wie
de aanspreekpunten zijn en welke mogelijkheden er zijn voor regulier overleg. Hiervoor wordt een werkgroep
gevormd.
Daarvoor wordt een aanspreekpunt in de vorm van een commissie ingesteld.
Nog een activiteit van het bestuur is kijken of andere bedrijfsonderdelen van Agrifirm zich bij onze vereniging
aan willen sluiten.
4. Voorstel tot (her)benoemen bestuursleden.
In 2015 is Jan van de Ven aftredend en niet herkiesbaar omdat hij dan twee termijnen van vier jaar in het bestuur
zit. Jan Janssens, vice voorzitter, is op eigen verzoek herbenoembaar voor één jaar. Er is een kandidaat
bestuurslid: Jan Raaijmakers. Hij was regiodirecteur en financieel directeur Agerland en verantwoordelijk voor
coöp. zaken bij Cehave Landbouwbelang. Hij kent de organisatie en heeft zijn sporen verdiend. Hij wordt met
applaus benoemd tot bestuurslid. Ook voor Jan Janssens is er applaus.
5. Toelichting jaarrekening.
Peter v.d. Heuvel, penningmeester, krijgt het woord. Bij de uitgaven is te zien dat we € 4000 voor contributie
overkoepelend orgaan niet gebruikt hebben. Wel hebben we advieskosten gemaakt (€ 6.452,77) waarvoor we
vorig jaar toestemming gevraagd hebben. Er is veel met externen vergaderd. Het saldo per 31-12-2014 was
€ 10.921. In de begroting is een lager aantal leden opgenomen omdat mensen later met pensioen gaan. Begroot
eindsaldo 2016: € 11.356.
Vraag: onze e-mailadressen zijn gevraagd en toch krijgen we nog post in de brievenbus. De voorzitter legt uit dat
60% van de leden over e-mail beschikt. Daarom worden 2 x per jaar echte brieven verstuurd; de rest gaat via de
e-mail. We krijgen medewerking van Agrifirm; onze post wordt door Agrifirm verzonden.
Vraag: als er e-mail van Pensionada is komt er ook een phishing waarschuwing. De voorzitter zegt dat dat
gebeurt omdat de mail naar veel geadresseerden tegelijk verstuurd wordt. Hij garandeert dat onze post geen virus
bevat. Hij vraagt wel met nadruk wijzigingen in e-mailadressen door te geven.
Vraag: de advieskosten zijn lager uitgevallen dan gedacht. Hebben we zoveel kennis in huis of zijn er minder
externen ingehuurd? De voorzitter vindt dat we veel kennis in huis hebben: Hans is gespecialiseerd in
pensioenen en Wim is jurist. Over de externen vertelt hij later in de vergadering.
Vraag: waarom zijn de diverse kosten niet afgerond in begroting 2016? De voorzitter: ze zijn zo goed mogelijk
begroot.
Vraag: het financieel beleid is eerder zuinig dan royaal. Is er enig inzicht in de pensioenverplichting? Ja, voor
alle gepensioneerden is een pot van € 3,5 miljard gereserveerd, weet de voorzitter.
Vraag: waarom wordt er geen geld uitgegeven voor een behoorlijke begeleiding van gepensioneerden? De
voorzitter antwoordt dat we dan een haalbaar doel voor ogen zouden moeten hebben. In dat geval moet de
contributie stijgen en dat lijkt hem niet nuttig.
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Kascommissie. De heren Olderman (nog 2 jaar lid van de commissie ) en Krol (nog 1 jaar kascommissielid)
hebben in het bijzijn van P.v.d.Heuvel en W.de Vocht de kas gecontroleerd. Zij gaan akkoord. Door de
vergadering wordt decharge verleend.
De voorzitter: dankjewel.
6. Stand van zaken Solidair Pensioen Interpolis/Avéro en pensioenregeling Agrifirm/Centraal Beheer Achmea.
Solidair pensioen houdt op te bestaan. Degenen die hier aanwezig zijn vallen bijna allemaal onder het oude
regime. Er wordt geen jaarverslag solidair pensioen meer verstrekt. Winst en verlies is voor Interpolis. Agrifirm
heeft niets meer met ons te doen na ons pensioen. Wel is ons pensioen voor 100% bruto gegarandeerd. De
dekkingsgraad is niet meer relevant. Er was een onder dekking van € 350 miljoen. Daarvoor is een toeslagdepot
van € 73 miljoen gecreëerd. Zodra in dat toeslagdepot meer dan € 350 miljoen zit wordt er geïndexeerd. Voor
mensen die na 1-1-2014 met pensioen gaan is een nieuwe pensioenovereenkomst afgesloten. In juli a.s. krijgen
we dat in ons bezit. We werken nu aan aansluiting bij ons van andere bedrijfsonderdelen. Solidair pensioen
speelt ook bij veel andere bedrijven. Zij zijn benaderd maar reageren niet.
We hebben overleg met de vakverenigingen gehad. Dit is een moeilijke kwestie waar we weinig aan kunnen
doen. Vakverenigingen en wij houden elkaar op de hoogte via de leden.
Vervolgens is prof. Lutjens, een expert op pensioengebied, geraadpleegd. Hij stelt dat er zowel door Agrifirm als
door Interpolis correct gehandeld is. Hij merkte op dat Interpolis binnen de grenzen van hun beleidsvrijheid is
gebleven en dat een pensioenfonds meer risico loopt dan een verzekerde regeling. De heer Jac van Beek heeft
ons ook terzijde gestaan.
We hebben vorig jaar toestemming gevraagd aan de vergadering om een budget van € 10.000 te besteden aan
meer duidelijkheid tav indexatie en we hebben, op aanraden van VGAZ, bureau Dirkzwager benaderd voor een
second opinion. Mevr. mr. Hoppers van bureau Dirkzwager stelde dat een pensioenreglement niet zomaar
gewijzigd kan worden. De brief waarin ze dat stelde is naar Interpolis gestuurd. Hun reactie gaf toen meer
duidelijkheid. Er is een onderscheid in reglement actieven en niet actieven. Actieven bouwen een pensioen op
volgens middelloon en inactieven worden betaald uit de openstaande verplichting van Interpolis. Met het geld
van het toeslagdepot van € 73 miljoen kan Interpolis naar believen beleggen. Vroeger hield ROSP (advies raad
solidair pensioen) daar toezicht op. De ROSP is opgeheven en nu houdt een raad van drie personen toezicht op
het toeslagdepot. De conclusie van mevr. mr. Hoppers was dat de kans dat solidair pensioen geïndexeerd wordt
misschien op heel lange termijn een beetje aanwezig is. Het was goed bureau Dirkzwager in de arm te nemen.
Emoties vertroebelden de zaken. Interpolis en Agrifirm hebben correct gehandeld. Wel blijven we de
ontwikkelingen van het toeslagdepot volgen.
Conclusie van ons is dat het geen zin heeft te procederen. De vergadering gaat hierin mee.
Vraag: worden actieven en inactieven uit dezelfde pot betaald? Nee, zegt de voorzitter de pot van € 3,5 miljard is
voor alle inactieven. Van de mensen die na 1-1-2014 gepensioneerd zijn is het pensioen ondergebracht bij
Achmea inclusief de gelden voor hen die bij Interpolis ondergebracht waren.
De pensioenregeling van 1-1-2014 geldt voor vijf jaar en moet minimaal voldoen aan het Molenaars
pensioenfonds. Wij blijven als vereniging met Agrifirm te maken hebben en praten 1 x per jaar met de directeur
over ontwikkelingen pensioenen. Mocht iemand perse de briefwisseling van Dirkzwager willen hebben neem
dan contact op met W.de Vocht met vermelding van de reden waarom men inzage wil hebben.
De voorzitter wijst erop dat je de belasting geld moet terugbetalen als je én AOW én pensioen krijgt.
Vraag: hoe is het depot van € 73 miljoen ontstaan? De voorzitter legt uit dat de absolute en de uitgerekende
boekhoudkundige dekking niet gelijk zijn. Dat verschil (€ 50 miljoen plus een toevoeging van Interpolis van
€ 20) moet van KPMG apart gezet worden.
Vraag: hoe kan e.e.a. verantwoord worden zonder jaarverslag? Antwoord: Interpolis hoeft voor geen enkele
verzekering verantwoording af te leggen al was die indruk wel gewekt.
Vraag: na 2014 wordt het Molenaarspensioen gehanteerd. Welke rol heeft die? De voorzitter: als het
Molenaarspensioen indexeert indexeert Achmea ook.
Vraag: ik stel het op prijs als ik inzage krijg in de correspondentie met bureau Dirkzwager. De voorzitter zegt dat
als er aantoonbare interesse is die correspondentie beschikbaar gesteld wordt. Wel graag integer mee omgaan.
De vergadering gaat hiermee akkoord. Opvragen kan bij W.de Vocht.
Communicatie. Herman Knape zegt dat de website gebouwd was door een bedrijf dat ook Agrifirm bediende.
Dat bedrijf is inmiddels failliet maar dankzij overname van een zzp‘r van dat bedrijf door Agrifirm is continuïteit
gewaarborgd. Op de website staat een link met Agrifirm. Zijn voorkeur gaat naar communicatie via e-mail. Hij
vraagt of diegenen die geen e-email hebben gebruik kunnen maken van een e-mailadres van zoon, dochter,
vriend of dergelijke. Iedereen die echt geen mail heeft krijgt de post per brief thuis.
Hier volgen de adressen: www.agrifirm-pensionada.nl
agrifirmpensioen@outlook.com

7. Rondvraag.
Vraag: jaren geleden bestond de mogelijkheid over te gaan van onvoorwaardelijk pensioen naar voorwaardelijk
pensioen. Zijn de mensen die overgegaan zijn beter af? De voorzitter zegt dat diegenen die niet voor
voorwaardelijk pensioen gekozen hebben wel geïndexeerd kunnen worden maar dat dat tot nu toe nauwelijks
het geval is.
Vraag: ik heb begrepen dat er geen jaarverslag solidair pensioen meer komt. Wordt er dan alleen over inactieven
met de directeur gesproken? De voorzitter antwoordt dat over het bevroren solidair pensioen niet maar over de
regeling na 1-1-2014 wel met de heer Loman gesproken kan worden.
Vraag: hoe vindt verslaglegging solidair pensioen dan plaats? De voorzitter: ons is overleg met de heer Turlings
van Interpolis toegezegd. Ook is toegezegd dat er met onze vereniging contact opgenomen wordt over de wijze
waarop men in de toekomst wil communiceren met de gepensioneerden van solidair.
Vraag: is er een relatie met de korting van € 14,5 miljoen? De voorzitter zegt dat dat bedrag niet op de inactieven
slaat. Actieven zijn overgegaan naar de nieuwe regeling en hebben hun geld meegenomen.
Vraag: een pas gepensioneerde had wel verwacht iets van Pensionada te zien toen hij met pensioen ging.
Antwoord: de afspraak is dat Agrifirm bij de papieren van het pensioen ook een aanmeldformulier van
Pensionada meestuurt. We krijgen ivm de wet op de privacy geen adressen door.
Vraag: heeft Agrifirm nog wel respect voor oud gedienden? De voorzitter: dat vragen wij ons ook wel eens af.
Maar de contacten met de heer Loman lopen goed en hij vindt het van belang dat we contact met elkaar houden.
Vraag: ik heb 50% compensatie voor de latere uitkering AOW gekregen; dat vind ik positief. De voorzitter zegt
dat de houding t.o.v. gepensioneerden iets verbetert. Wij worden ook gefaciliteerd door Agrifirm. Het pensioen
kan ook naar voren gehaald worden om het wachten op de AOW te overbruggen. De mogelijkheid bestaat de
eerste jaren meer en daarna minder pensioen uit te laten betalen. Dat vindt hij een goede zaak. Hoe jonger hoe
meer behoefte aan financiën.
Vraag: waarom is de extra korting van verzekeringen na pensioen minder geworden? De voorzitter: er is een
groepskorting en een pakketkorting; dat zijn twee geheel verschillende zaken. Het aantal verzekeringen telt.
Vraag: hoe en waar moeten/ kunnen we het overlijden van een lid van Pensionada doorgeven?
Antwoord: www. agrifirm-pensionada.nl of agrifirmpensioen@outlook.com
Het is tijd voor de lunch. Om 14.00 uur wordt iedereen terug verwacht. Smakelijk eten.
8. Inleiding door Hans Quint, directeur Abemec BV dochteronderneming van Agrifirm.
Zie presentatie van de heer Quint. Op 20-21-22 november a.s. houdt Abemec weer een huisshow waarvoor u, bij
deze, van harte uitgenodigd bent.
In het noorden komt Aaldrik Venhuizen over akkerbouw en veeteelt in Nederland uitleg geven.
Zie presentatie van de heer Venhuizen.
9. Inleiding door Joop Blom: Eigen regie en eigen verantwoordelijkheden in de (ouderen)zorg.
Zie presentatie van de heer Blom.
10. Afscheid van ons bestuurslid en voorzitter Jan van de Ven.
De voorzitter zegt dat het bestuur tussen de middag besloten heeft dat Jan Raaijmakers hem als voorzitter
opvolgt. Jan Raaijmakers dankt voor het vertrouwen.
W.de Vocht krijgt het woord in Uden en J.Janssens in Steenwijk.
J.Jansen (oud financieel directeur) heeft W. de Vocht en J.v.d.Ven het idee aan de hand gedaan Pensionada op te
richten om het hoorrecht uit te kunnen oefenen. Er is een werkgroep samengesteld . Op 3 augustus 2007 zijn de
heren naar een notaris in Gemert gegaan en Pensionada was geboren. Er is een ledenwerfcampagne gestart en op
6-11-2008 was de eerste ledenvergadering. Al die vergaderingen vonden plaats onder het bezielend
voorzitterschap van Jan van de Ven. Jan was objectief, bezielend en kon zijn emoties uitschakelen. Ook had hij
een perfect gevoel voor wat leefde bij de mensen. Jan was niet tot uitstel van zijn zittingstermijn te vermurwen.
We zullen zijn typische wijze van een vergadering leiden gaan missen. Grote dank voor alles Jan! Dankzij jou
staat Pensionada op de kaart. We hopen dat je ons, indien nodig, wil blijven adviseren. Een bos bloemen en
cadeaubonnen worden overhandigd.
J.Janssens zegt dat Jan van de Ven een echte voortrekker is. Hij heeft erg veel aandacht aan het hoorrecht besteed
en daar hadden coöperatieve voorzitters het niet zo op. Na de fusie kwam J.v.d.Ven met de heren Steenbeek en
Voort vragen of spreker en H.Knape niet in het bestuur van Pensionada wilde komen om het noorden te
vertegenwoordigen. De bezielende leiding en drive van J.v.d.Ven vielen meteen op. In Meppel is, in de kantine,
daarna een kennismakingsbijeenkomst gehouden waar 225 mensen aanwezig waren. In het bestuur wordt in
goede sfeer vergaderd met een grap en een grol en met een Brabantse accent. De “noorderlingen” voelden zich
snel thuis. Er wordt serieus vergaderd en gelachen. Jan is altijd rustig en objectief en een ledenvergadering is
hem op het lijf geschreven. Hij snapt haarfijn waar het over gaat. Jan bedankt voor de fijne inspirerende jaren en
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nog veel gezonde jaren samen met wie je lief is. Applaus voor de scheidende voorzitter. Hij krijgt nog een mooi
cadeau (een symbool hoe noord en zuid samenwerken met Jan) en bloemen.
Het laatste woord is voor de scheidend voorzitter.
Jan van de Ven: bestuursleden bedankt. We zijn steeds een goed team geweest. Ik wens jullie veel succes. Ook
dank aan Agrifirm voor het blijvend faciliteren van Pensionada.
Acht jaren zijn omgevlogen. De verwachtingen van het begin zijn bijgesteld. Er komt nog een tijd dat alles beter/
anders gaat. Het is goed dat we een vereniging opgericht hebben. Onderling geeft het een plezierig gevoel om
samen door te gaan. Agrifirm en Interpolis kennen ons inmiddels. Helaas kon Jan Jansen slechts een keer bij een
vergadering zijn; hij overleed plotseling.
Opkomsten van ledenvergaderingen waren goed. Men had oprechte belangstelling. Dat ons pensioen voor 100%
bruto zeker is is geruststellend. Niet boos worden dat er niet geïndexeerd wordt; het helpt toch niet.
Het was me een genoegen uw voorzitter te zijn. Dank u wel!
Applaus voor de voorzitter.
11. Sluiting.
De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering. Hierna is de mogelijkheid voor een samenzijn
met een glaasje en een hapje. Wel thuis.
Trinet van Deursen

