CONCEPT Verslag jaarvergadering Vereniging van
Gepensioneerden Agrifirm Pensionada
Video vergadering

Datum 25 maart 2021

Aanwezig: Jan Raaijmakers, Peter van den Heuvel, Herman Knape, Gerard Oldeman, Leo van
Wijk, Henk Middag.
Bericht van verhindering van ons bestuurslid Piet van Wijngaarden i.v.m. mogelijke corona
besmetting en oud-voorzitter Jan van de Ven.
1) Opstart videoverbinding.

Het inloggen van de deelnemers vraag wat aandacht ten aanzien van geluid en beeld maar
uiteindelijk lijkt het erop dat alle 145 deelnemers goed aangesloten zijn.
Tijdens het inloggen draait er een film van Agrifirm zodat iedereen die aangesloten is niet een
leeg scherm ziet.
2) Opening.
Jan Raaijmakers opent deze toch bijzondere vergadering met een welkom aan iedereen. In
totaal 145 mensen nemen deel aan deze videovergadering.
Ook de aangesloten bestuursleden van VGAZ welkom.
De inleiding van deze vergadering wordt ondersteund met de PowerPointpresentatie die op de
site gezet wordt zodra deze functioneert.
Hoofdpunten daaruit zijn:
-

Aantal leden eind 2020 is 883.

-

Geen jaarvergadering in 2020 helaas i.v.m. corona.

-

Aantal bestuursvergaderingen 2020 is 1.

-

Er is in juni 2020 een nieuw pensioenakkoord gesloten maar voordat alles in kannen en kruiken
is zijn we de nodige jaren verder. Het lijkt er soms op dat er inhoudelijk nog nagenoeg niets
geregeld is.

-

We hebben afgelopen jaar digitaal overleg gehad met Achmea over de stand van zaken. Eerlijk
gezegd was er weinig nieuws te melden maar Leo komt daar straks op terug. Wel hebben we af
kunnen spreken dat alle oud-medewerkers van Agrifirm die tussen 2018 en 2020 met pensioen
zijn gegaan van Achmea een mail of brief ontvangen hebben over het bestaan en de activiteiten
van Pensionada. Deze mail of brief is afgelopen dinsdag verzonden. Het betreft in totaal 1071
personen van Pensionada en VGAZ samen. We gaan er van uit dat dit nieuwe leden oplevert.

-

We hebben afgelopen jaar de nodige problemen met onze website gehad. Het ziet er nu
naar uit dat dit spoedig tot het verleden behoort.

3) Toelichting op de jaarrekening
Peter van den Heuvel geeft d.m.v. Power Point (wordt later gepresenteerd op de site) een
verklaring van de verschillende cijfers.
-

Begroting 2019, werkelijk 2019 en werkelijk 2020

-

Reiskosten 2020 zijn laag omdat er maar 1 vergadering is geweest.

-

Kosten alg. Vergadering 2020 is uiteraard ook € 0,00

-

€ 2000,- is gereserveerd voor jubileum of extra activiteit.
1

CONCEPT Verslag jaarvergadering Vereniging van
Gepensioneerden Agrifirm Pensionada
-

Saldo E.V. per 31-12-2020 is € 29.363,31

-

Begroting 2021 bevat geen inkomsten omdat het bestuur gekozen heeft voor het niet innen
van contributie dit jaar. Qua uitgaven zijn er een aantal kleine posten opgenomen.

4) Kascommissie
Riny van Dijk geeft aan dat hij samen met Albert Jan Harkema de kas heeft gecontroleerd en
alles in orde heeft bevonden. Het bestuur wordt decharge verleend.
Applaus als goedkeuring volgt.
Riny van Dijk is aftredend en wordt bedankt voor zijn inzet gedurende de laatste 4 jaren. Peter
zal op zoek gaan naar een vervanger omdat er tijdens de vergadering zich geen kandidaat
heeft gemeld voor deze functie.
5) Voorstel (her)benoeming bestuursleden
Aftredend en niet herkiesbaar zijn:
Herman Knape die ruim 9 jaar actief is geweest in het bestuur met automatisering en
communicatie.
Gerard Oldeman (5 jaar bestuurslid) die de verslaggeving verzorgde van alle vergaderingen.
Beiden schenken hun afscheidsvergoeding aan KIKA en nemen met een glimlach de bloemen
voor thuis in ontvangst.
Aftredend en herkiesbaar zijn:
Leo van Wijk die de pensioenzaken behartigd in de verschillenden advies groepen.
Piet van Wijngaarde die het secretariaat bemand.
In 2022 is peter van den Heuvel aftredend en niet herkiesbaar
In 2023 is Jan Raaijmakers aftredend en niet herkiesbaar.
Gekozen als nieuw bestuurslid is Henk Middag.
6) Gang van zaken pensioenen.

Leo van Wijk geeft een toelichting op:
-

Toeslagendepot fluctueert en is 31-12-2020 92,5 %

-

Adviescommissie Solidair Toeslagendepot ter toetsing en advisering van Interpolis

-

Bestaat uit 3 leden en Pensionada en VGAZ streven er naar een bestuurslid te leveren. Nu
zitten in de commissie Ger Gasseling, Jan Grevers en Fried Camp.

-

Indexatie hoeven we niet te verwachten maar gekort worden we niet. Faillissement
Concervatrix is op 8 december 2020 uitgesproken. Per 1-1-2019 is de nieuwe wet Herstel
en Afwikkeling Verzekeraars van kracht geworden.

-

De Nederlandse Bank heeft twee mogelijkheden tot afwikkeling:
Resolutie door DNB Alleen bij groot financieel, maatschappelijk en economisch belang.
Verliezen voor rekening van aandeelhouders en schuldeisers en soms ook de
polishouders, daarna doorstart onderneming
Verkoop van de onderneming en overdracht van de polissen aan een andere verzekeraar

7) Toekomst verwachtingen
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-

Website. Deze is nog steeds in ontwikkeling. 25 en 31 maart zal er nog verder aan gewerkt
worden om het daarna snel in openbaarheid vrij te geven. Elk lid van onze vereniging zal
dan een e-mail krijgen waarop de informatie staat hoe de site gevonden kan worden.

-

Nieuwe aanwas van leden zal hopelijk een plus kunnen krijgen doordat Achmea alle
gepensioneerden vanaf 2018 in een brief nogmaals zal wijzen op onze vereniging.

-

Hopelijk dat er in 2022 weer een normale jaarvergadering kan plaats vinden in Zuid (Uden)
en Noord (Steenwijk)

8) Vragen.
-

Verzoek om de ledenlijst aan ieder te sturen.
Dit kan helaas niet omdat de wet op de privacy dat niet toestaat. Onderling contact kan het
beste tijdens de jaarvergaderingen gelegd worden.

9) Presentatie Dick Hordijk
Dick geeft de toekomstvisie van Agrifirm weer tot 2024. Een boeiend verhaal met als
kernpunten:
-

We moeten 50% meer voedsel produceren op dezelfde ruimte. Een hele opgave.

-

Duurzaamheid maar dan vooral in combinatie met de boer realiseren. De boeren staan met
de rug tegen de muur omdat het maar steeds voor minder en minder moet. Dus duurzaam
is goed maar dan ook een duurzaam inkomen.

-

Investeringen leveren nu geen geld op. Consumenten willen veel maar willen er niet voor
betalen.

-

Agrifirm wil graag helpen met verduurzamen en zal de achterkant van de keten (de
burgers) moeten bewerken.

-

Opschrijven wat we doen aan reductie van CO2 en de opwarming van de aarde.

-

Transparant in de keten t.a.v. dierenwelzijn, een gezonde bodem, klimaat.

-

Men mag Agrifirm aanspreken op een breed aantal aspecten. Wat/wie is de klant en zijn
vraag. Data bekijken en beoordelen is van groot belang daarbij. Welke strategie is
toepasbaar. Echter zonder inkomen zal het niet lukken alles te realiseren.

-

Verwacht wordt dat er in Nederland de markt krimpt.

-

Conclusie is dat Agrifirm een verantwoorde voedselketen voor ogen heeft voor de
toekomstige generatie

-

N.a.v. vragen geeft Dick aan dat de lobby in den Haag echt beter moet en liefst met meer
bedrijven. Mensen aanspreken op de mooie dingen die we doen. Duidelijk de burger
aanspreken en nieuwe (levensvatbare) zaken ondersteunen die mensen aanspreken.

10) Sluiting
Jan bedankt Dick voor zijn bijdragen.
Verder worden alle deelnemers bedankt voor hun aanwezigheid ook de mensen van Prins
Petfoods voor het mogelijk maken van deze videojaarvergadering.
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