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BELANGENVERENIGING OUD-MEDEWERKERS KONINKLIJKE BRILL NV 

JAARVERSLAG 2020 VAN HET BESTUUR 

1. Bestuur

Volgens het door het bestuur opgestelde rooster van aftreden was de penningmeester, Jan

Kalkhoven, aftredend. Hij stelde zich herkiesbaar en is met algemene stemmen herbe-

noemd als penningmeester voor de periode 2020-2022.

In het verslagjaar traden af Fokke Dijkema en Francine Edridge, respectievelijk voorzitter

en secretaris. Het bestuur stelde Sam Bruinsma kandidaat voor de functie van voorzitter

en Michiel Thijssen voor de functie van secretaris. Beiden werden met algemene stemmen

benoemd voor de periode 2020-2022.

2. Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergaderde op 28 augustus (in persoon) en op 28 oktober (via Zoom) en voor-

dien een enkele keer telefonisch. Naast routinezaken kwamen aan de orde het vinden van

geschikte kandidaten voor de opvolging van de voorzitter en de secretaris, alsmede een

nieuwe opzet van de BOB-Nieuws redactie, waarvoor verenigingslid Janjaap Blom kon

worden aangezocht.

3. Ledenvergaderingen

Het bestuur organiseerde één ledenvergadering, t.w. de jaarvergadering, welke vanwege

de Corona-maatregelen aanvankelijk werd uitgesteld en uiteindelijk schriftelijk moest

worden gehouden. De agenda en overige vergaderstukken werden verspreid onder de le-

den op 24 en 25 juli en de termijn waarbinnen kon worden gestemd op de geagendeerde

voorstellen sloot op 14 augustus. Er werden 12 stemmen uitgebracht.

4. BOB Nieuws

De Vereniging publiceerde drie nummers van het verenigingsorgaan, in februari, juni en

oktober. Zoals te doen gebruikelijk werd er in het BOB-nieuws bericht gedaan over de

voortgang in de Vereniging, over het overleg met Brill en over ontwikkelingen in pensi-

oenland. De nummers werden conform de met Brill gemaakte afspraak ook toegezonden

aan de medewerkers van Brill die in het kader van het Aspirant Leden Plan aspirant-lid

van onze Vereniging zijn.

5. Ledental

Het ledental van de Vereniging zit iets in de lift en is toegenomen van 48 (2019) naar 52

leden ultimo 2020. Het aantal aspirant-leden bedroeg 112.
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6. Vertegenwoordiging pensioengerechtigden en ‘slapers’ in het Pensioenoverlegorgaan 

Koninklijke Brill NV (POO) 

Het POO, waarin de Vereniging optreedt als de officiële vertegenwoordiger van de pensi-

oengerechtigden en de gewezen deelnemers (‘slapers’) onder de door Brill met pensioen-

uitvoerders gesloten collectieve overeenkomsten, kwam door het uitvallen vanwege de 

Corona-maatregelen van de geplande vergadering in mei, uiteindelijk slechts éénmaal (on-

line) bijeen, op 12 november. De ondernemingsraad en de werkgever waren in onderhan-

deling over een nieuwe pensioenregeling die per 1 januari 2021 zou moeten ingaan, ter 

vervanging van de oude regeling. Hierbij zou mogelijk voorgesorteerd worden op het 

nieuwe pensioenakkoord. Voor zover bekend werd niet overwogen om van uitvoerder 

(PGB) te veranderen. Helaas was de vertegenwoordiger van Brill zelf niet aanwezig op de 

vergadering, waardoor de reglementaire verantwoording wederom niet afgelegd kon wor-

den.  

Het bestuur van de Vereniging blijft de door het POO geboden mogelijkheid tot structu-

reel contact met de Pensioencommissie van de Ondernemingsraad en met Brill als werk-

gever als nuttig ervaren. Ook in het kader van de uitwerking van het Pensioenakkoord in 

de transitieperiode tot 2026 kan een orgaan waarin voormalige Brill-medewerkers hun 

pensioenbelangen actief kunnen behartigen goed van pas komen. Daarbij is het goed te 

bedenken dat in de toekomst de Vereniging ook de pensioenbelangen zal behartigen van 

degenen die de actieve dienst bij Brill op enig moment zullen hebben verlaten. 

 

7. Contacten met de Koepel Gepensioneerden 

Per 1 januari 2020 is onze koepelorganisatie NVOG gefuseerd met de KNVG tot de Koe-

pel Gepensioneerden. De nieuwe Koepel is met 150 aangesloten organisaties de grootste 

seniorenorganisatie in Nederland en behartigt de belangen van de ruim 3 miljoen pensi-

oengerechtigden op de terreinen inkomen, zorg, welzijn en wonen. De Koepel werkt nauw 

samen andere ouderenorganisaties in Nederland en Europa. 

In 2020 belegde de Koepel tweemaal een Algemene Vergadering, op 4 maart en op 9 sep-

tember. Een afvaardiging van het verenigingsbestuur nam (online) deel aan de tweede van 

deze vergaderingen. Het belangrijkste onderwerp was de voortgang van het pensioendos-

sier, terugkijken op het akkoord in juni over de hoofdlijnen van het Pensioenakkoord en 

vooruitlopend op de overgangswetgeving die was aangekondigd voor later in het jaar. In 

het BOB-nieuws is hierover regelmatig bericht. 

Zoals eerder bericht heeft de Vereniging deelname aan vergaderingen van het platform 

Rechtstreeks Verzekerde Regelingen voorlopig opgeschort omdat het te weinig vrucht af-

wierp.  

 

8. De Vereniging en Brill 

De Vereniging als aandeelhouder van Brill was door de penningmeester vertegenwoor-

digd op de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van het bedrijf. Deze was oorspron-

kelijk gepland op 19 mei, maar werd vanwege de Corona-maatregelen uitgesteld tot 25 

juni en vond plaats door middel van een online-bijeenkomst. 

 


