Concept notulen van de 64e Voeks ledenvergadering van regio “Het Noorden” te Assen
op 14 februari 2018

Opening
Voorzitter Art Timmer opent om 14.00 uur de 64e ledenvergadering van regio “Het Noorden”
en heet de aanwezigen van harte welkom; in het bijzonder alle nieuwe leden, die onze
vereniging zijn komen versterken en verjongen. 100 leden en 23 partners zijn aanwezig. Met
kennisgeving afwezig zijn 4 personen en zonder kennisgeving 17 personen.
Een speciaal woord van welkom is er voor de heren Han Kooy en Job Kok, respectievelijk
voorzitter en penningmeester van de landelijke Voeks, die aan het eind van de vergadering de
gelegenheid krijgen iets te vertellen over administratieve wijzigingen en Voeks in het
algemeen. Ook oud NAM-directeur Roelf Venhuizen wordt hartelijk welkom geheten. Roelf
zal na afloop van de vergadering een presentatie over de aardbevingsproblematiek in
Groningen verzorgen.
Vervolgens bedankt de voorzitter NAM voor de altijd weer gastvrije ontvangst en laat nog
weten dat er geen ontruimingsoefening is gepland.
Staande worden vervolgens de 59 leden en 7 partners, die ons het afgelopen jaar ontvallen
zijn, met een ogenblik stilte herdacht.
Met de mededeling dat de middag wordt afgesloten met een gezellig samenzijn onder het
genot van een drankje en een hapje wordt de opening van de vergadering afgesloten.
Vaststelling agenda
Wordt ongewijzigd aangehouden.
Mededelingen bestuur
De voorzitter meldt het volgende namens het bestuur:
• Wederom hebben zich naar aanleiding van een grote Shell reorganisatie veel collega’s
aangemeld als lid bij onze vereniging. Doordat met ingang van 2018 alleen Voeksleden
nog ons lijfblad Voeksnieuws krijgen toegezonden, heeft ook dit tot een toename van
leden bijgedragen. De juiste aantallen worden later in deze vergadering verstrekt door
de secretaris/ledenadministrateur.
• De oproep in de vorige ledenvergadering heeft er mede toe bijgedragen dat we vandaag
een drietal nieuwe bestuursleden aan u mogen voorstellen.
• De sterke poot van onze vereniging: het welzijnswerk, kan nog steeds vrijwilligers
gebruiken die dit belangrijke werk als contactpersoon voor een deel van onze regio
op zich willen nemen. Wanneer u daar iets voor voelt of er eerst eens meer
informatie over wilt hebben verwijs ik u graag naar onze coördinator Welzijnswerk,
Anneke van Os.
• Het bestuur stuurt u soms via e-mail een herinnering voor een uitnodiging (zo ook
voor deze vergadering). Dit geeft altijd goede resultaten. Er komen echter ook e-mails
terug omdat het e-mailadres niet meer bestaat of is gewijzigd. Verzoek aan de leden
om wijziging in het e-mailadres door te geven aan de ledenadministratie, zodat men in
de toekomst wel bereikbaar is.
Dit kunt u ook doen door u aan te melden via de website in MijnVoeks.
• Dan wil ik vast vooruitlopend op wat dhr. Kooy ons straks gaat vertellen meedelen dat
uw regionaal bestuur eind vorig jaar geconfronteerd werd met een probleem dat te
maken heeft met de nieuwe Europese privacywetgeving, die half mei van kracht
wordt. Het is een ingewikkeld verhaal, maar waar het op neer komt is dat er alleen
nog mutatiegegevens van Voeks-leden vanuit het Shell Pensioenfonds aan Voeks
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worden doorgegeven.
Het pensioenfonds mag alleen maar gegevens van personen in hun bestanden opslaan
en verwerken waarmee zij een directe relatie hebben. Dat zijn dus wel de leden maar
niet de partners van die leden.
Dit heeft een impact op a) het bijhouden van de Ledenadministratie en b) het
Welzijnswerk.
Ter voorkoming van onplezierige zaken, zoals een felicitatiebrief voor verjaardag of
huwelijksjubileum te versturen wanneer een partner van een Voeks-lid al is overleden
ligt er in samenspraak met ongeveer de helft van de contactpersonen het voorgenomen
besluit om -evenals bij de meerderheid van de overige Voeks regio’s- niet langer
felicitatiebrieven te versturen naar de partners van onze leden.
Het bestuur is zich er terdege van bewust dat deze wijziging een niet gewild
vervelende consequentie heeft voor zowel onze leden en hun partners als voor de
contactpersonen die vaak al een jarenlange relatie met u hebben opgebouwd.
Toch was er een unanieme keuze in de vergadering met de aanwezige contactpersonen
omwille van uiterste zorgvuldigheid om deze moeilijke keuze te maken.

Ingekomen stukken
• Een e-mail bericht van Jan Jaspers met het verzoek om de directie van NAM te vragen
de gepensioneerden uit onze regio goede, eerlijke, en zo volledig mogelijke informatie
over de Groninger aardbevingsoorzaken en -gevolgen te sturen.
In een later bericht meldt Jan dat deze informatie beschikbaar is op de website van
NAM en beveelt ons allen aan daarvan notie te nemen.
Notulen regionale ledenvergadering 15 februari 2017
De notulen worden goedgekeurd en ondertekend en de secretaris wordt bedankt voor het
maken van de notulen.
Verslagen van de bestuursleden
De voorzitter geeft zijn bestuursleden het woord voor een terugblik op hun activiteiten in
2017.
Coördinator welzijnswerk (Anneke van Os)
• Er is weer heel veel werk verricht in 2017 door de 21 contactpersonen. Omdat Voeks “Het
Noorden” 193 nieuwe leden mocht verwelkomen, zijn er ook meer bezoeken afgelegd.
Dat waren er 709. Dit zijn bezoeken bij eenzaamheid, verjaardagen, huwelijk/jubilea,
condoleances, ziekte en bezoeken aan nieuwe leden.
• Groningen, Friesland, Drenthe, de kop van NW Overijssel, en niet te vergeten de
Waddeneilanden behalve Texel, vallen onder regio “Het Noorden”. Er zijn 21721
kilometers afgelegd door de contactpersonen. Meer bezoeken, dus ook meer kilometers,
mede door de vele aanmeldingen van nieuwe leden.
• In 2017 mochten we 3 nieuwe contactpersonen verwelkomen: Anna Kamminga, Ate
Schut en Martin Bosma. Daar staat tegenover dat we eind 2017 afscheid hebben genomen
van 3 contactpersonen en wel: Hennie Koerts, Tom Bais en Ruud Santbulte. Zij werden
bedankt voor hun inzet en ontvingen een oorkonde “Lid van Waardering” en een bos
bloemen. De zilveren pen is weer uitgereikt aan contactpersonen die 10 jaar dit mooie
werk hebben gedaan. Dat waren Tom Bais en Dinie en Fokke Zantinge.
• In het voorjaar zijn de regio coördinatoren weer samen gekomen voor de jaarlijkse
vergadering o.l.v. de landelijke welzijn coördinator Albert Don. Deze vergadering vond
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plaats in Amersfoort op 29 maart. De dag voor nieuwe contactpersonen heeft ook weer
plaatsgevonden in Den Haag. 2 van de 3 nieuwe contactpersonen waren aanwezig.
In juni is er weer een gezamenlijke dag georganiseerd voor onze contactpersonen en
bestuur met onze partners. Deze dag waren we te gast in “De Boô” in Schoonebeek. Voor
velen een bekend terrein met vroeger het zwembad en tennisbanen. Onder het genot van
een kopje koffie werden alle bescheiden voor 2e helft 2017 weer uitgedeeld aan de
contactpersonen. Nadat we nog een rondleiding door “De Boô” kregen, hebben we een
bezoek gebracht aan zandstrooiboerderij “Zwaantje Hans-Stokman’s Hof”. De dag werd
afgesloten met een lunch in “De Boô”. Het was als vanouds weer een zeer geslaagde en
gezellige dag.
Op 1 november kwamen alle regiocoördinatoren bijeen in “De Eenhoorn” in Amersfoort.
Die dag werd het welzijnswerk in 2020/2025 weer besproken, tevens kwamen meerdere
onderwerpen voorbij.
De themadag voor onze contactpersonen in november bij “De Aanleg” in Deurze is ook
altijd een vast gegeven. Thema voor deze dag was: “wat betekent vrijwilligerswerk bij
Voeks voor jou”. Deze dag werd geleid door Mw. Hiltje de Boer van SimulCura, de
samenwerkende trainers Zorg en Welzijn. Bijna alle contactpersonen waren die dag
aanwezig en deze dag is weer als zeer nuttig en leerzaam ervaren. Ook werd er weer de
bekende informatie uitgedeeld voor 1e halfjaar 2018 aan onze contactpersonen.
Het is voor mij (als coördinator welzijn) altijd erg plezierig dat het bestuur van regio “Het
Noorden” op zo’n dag ook aanwezig wil en kan zijn. Mijn dank daarvoor.
Als coördinator regio “Het Noorden” dank ik ook al mijn contactpersonen en natuurlijk
hun partners (die ook achter dit welzijnswerk staan) voor hun inzet en hun
inlevingsvermogen in deze niet altijd even gemakkelijke taak. We danken onze leden en
het bestuur van de regio voor het in ons gestelde vertrouwen.
Tot slot wil ik namens onze contactpersonen welzijn u allen hartelijk dankzeggen voor de
vele telefoontjes, mailtjes en bedankkaartjes, die wij ontvangen n.a.v. van onze bezoeken.
U kunt weer rekenen op onze contactpersonen en op mij als coördinator welzijn “Het
Noorden” in 2018.

Activiteitencommissaris
De voorzitter geeft aan dat commissaris Wim Huizing ook het afgelopen jaar weer de
activiteiten heeft georganiseerd. Helaas heeft Wim zich in januari vanwege
gezondheidsredenen uit het bestuur moeten terugtrekken. Omdat zijn gezondheid Wim ook
belet aanwezig te zijn, geeft de voorzitter een kort overzicht van de activiteiten:
• Nieuwjaarsreceptie regio “Het Noorden: Op 12 januari 2017 bezochten 94 leden en
partners de nieuwjaarsreceptie. Muzikale medewerking werd weer verleend door trio
“Heeren Oud Zuid” uit Assen. Zij verzorgen al enkele jaren met succes de
achtergrondmuziek.
• Regionale ledenvergadering: Deze vond plaats op 15 februari 2017 in de gehoorzaal van
de NAM en werd bezocht door 107 leden/partners. De heer Han Kooy, landelijk voorzitter
Voeks, was aanwezig namens het hoofdbestuur en ging kort in op een aantal zaken zoals
belangenbehartiging, vitale zaken, zorgverzekering en dekkingsgraad pensioenen. Na de
pauze gaf Edgar Rex van NAM van de voorlichtingsafdeling van NAM een lezing over de
toekomst van de NAM.
• Het zondagochtendconcert op 9 april werd verzorgd door The Golden Men en Roelof
Keen. Het concert werd bezocht door 30 leden.
• De dagtocht ging op 13 juli naar de Meyerwerft in Papenburg. Met 59 deelnemers zat de
hele bus vol. Met een diner in Ditzum werd de volle dag afgesloten.
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Op 28 september hield Tom Reijers een lezing over het ontstaan van de Hondsrug. Deze
activiteit werd door 55 aanwezigen goed bezocht. Opvallend was dat er relatief veel
nieuwe leden waren.
Herfstwandeling Drouwenerzand: Op 12 oktober hadden Harrie Wiggers en Jan Koerts
samen weer een mooie wandeling uitgezet in de omgeving van het Drouwenerzand, waar
30 leden aan deelnamen.
Op 12 november verzorgde de Biggle Baggle Big Band een zondagochtendconcert in
Grolloo bij restaurant Hofsteenge. Deze activiteit werd door 45 personen bezocht.

Ledenadministrateur/secretaris (Gé van Rossum)
Gebruikelijk is dat de secretaris verslag doet over het reilen en zeilen van de vereniging, maar
zij beperkt zich tot de ledenadministratie, omdat haar medebestuursleden verslag doen van
hun eigen activiteiten.
• Ook in 2017 waren er weer positieve cijfers wat het ledenaantal betreft. De vele
aanmeldingen van nieuwe leden naar aanleiding van de vermindering van het
personeelsbestand als gevolg van de vrijwillige vertrekregeling bij NAM en Shell in de 2e
helft van 2016 zette zich begin 2017 nog eventjes door. Een aantal maanden was het een
beetje rustiger, maar toen bekend werd gemaakt dat verzending van Voeksnieuws stopt
naar gepensioneerden die geen lid zijn van Voeks en Voeksnieuws ook niet meer via de
Voeks website bekeken kan worden, nam het aantal aanmelding weer toe. Veel van deze
nieuwe leden genoten al jaren van hun pensioen, maar waren geen lid van Voeks
geworden.
• Op 1 januari startten we het jaar met 1797 leden en de teller stond op 31 december op
1890; een positief resultaat van 93 leden. Van de 1890 leden zijn er 1352 partners
geregistreerd.
• Er hebben zich 193 nieuwe leden aangemeld, waarvan 20 aspirant leden. Aspirant leden
hebben wel pensioenrechten, maar die zijn nog niet in betaling bij het Shell
Pensioenfonds. Ook kunnen zij niet deelnemen aan het Shell zorgverzekerings-collectief,
maar als Voekslid kunnen zij zich wel tegen een aantrekkelijke korting verzekeren bij het
Voeks/Zilveren Kruis Collectief.
Er zijn 9 leden verhuisd vanuit een andere regio naar Het Noorden en 6 leden zijn
teruggekeerd uit het buitenland. 23 Partners van overleden leden hebben zich aangemeld
als lid.
• Zoals de voorzitter al heeft gememoreerd zijn 59 leden en 7 partners overleden. De lijst
met de namen van de overledenen ligt ter inzage in de vergaderzaal.
• Er zijn 31 leden vertrokken naar een andere regio in Nederland en 9 leden hebben hun
lidmaatschap opgezegd. Opzegging van het lidmaatschap gebeurt meestal om
gezondheidsredenen of desinteresse.
• Op een getoonde slide wordt het verloop van het aantal Voeksleden vanaf 1953 getoond.
Tot 2005 was er een gestage groei. Van 10 leden in 1953 tot 1688 leden in 2005.
Daarna begon, tot 2016, de terugloop. De stijgende lijn in 2016 heeft zich in 2017
voortgezet.
• Op 1 januari is de ledenadministratie van “Het Noorden” met succes geïntegreerd in de
centrale ledenadministratie van Voeks. Er zitten nu geen verschillen meer in de centrale
en decentrale ledenadministraties en dat levert een flinke tijdsbesparing op.
• Wekelijks ontvangen wij alle mutaties van Bureau Voeks en na verwerking hiervan
worden alle contactpersonen schriftelijk op de hoogte gebracht.
• Alle jarige leden en jarige partners van 80 jaar en ouder hebben weer een felicitatiebrief
ontvangen en ook de 70- en 75-jarigen, evenals de leden die een huwelijksjubileum te
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vieren hadden. De nieuwe leden stuur ik een welkomstbrief en nabestaanden van
overleden leden een condoleancebrief.
Nog steeds vergaderen wij 1 x per 2 maanden per toerbeurt bij de bestuursleden thuis.

Penningmeester (Herman van Veen)
• Verantwoordelijkheden:
De penningmeester ziet erop toe ziet dat de jaarlijkse contributie verantwoord wordt
besteed en beheerd.
Herman is naast penningmeester tevens webmaster van onze regio en ook betrokken bij
regionale en landelijke ICT-ontwikkelingen
• Uitgaven versus budget:
Het budget 2017 was opgesteld voor de grote ledenaanwas van eind 2016. Ondanks de
extra kosten voor bezoeken aan de nieuwe leden zijn we er toch in geslaagd redelijk het
budget te volgen. Voor activiteiten zijn we iets onder het budget uitgekomen.
Bestuurskosten zijn redelijk constant.
Van contributies van €20 per lid gaat ca 60% naar regio en 40% naar landelijke kosten
(bijv Voeksnieuws, Bureau Voeks, etc).
• Bestedingen 2014-2018:
Over de jaren heen is een lichte stijging van de kosten te constateren, die wordt verklaard
door het stijgende aantal leden. De uitgavenpiek in 2014 was vanwege het jubileumjaar.
• Verdeling totale uitgaven:
De post welzijn is met 65% veruit de grootste kostenpost. Voor deze post zijn de
reiskosten de grootste kostenpost gevolgd door attenties en nog een aantal kleine posten.
Alle verslagen worden goedgekeurd en de voorzitter bedankt alle bestuursleden voor hun
inspanningen.
Verslag kascommissie
De kascommissie bestond uit mevrouw Nan Roseboom en de heer Kees Storm. Nan doet
verslag van hun bevindingen. De boeken en bescheiden zijn bij de penningmeester
gecontroleerd en in orde bevonden en de kaskommissie complimenteert de penningmeester
voor de wijze waarop hij al jaren de financiële administratie voert. Zij stellen de
ledenvergadering voor het bestuur en de penningmeester decharge te verlenen voor het
gevoerde financiële beleid in 2017. De vergadering stemt hiermee in en de voorzitter bedankt
de commissie voor haar werkzaamheden.
Benoeming nieuw lid kascommissie
Nan Roseboom treedt statutair af als lid van de kascommissie en wordt door de voorzitter
bedankt voor het werk dat zij in de afgelopen 2 jaar heeft verricht. Voor het jaar 2018 bestaat
de kascommissie uit de heren Kees Storm en Jan Jaspers. De heer Ton Vas is bereid toe te
treden als reserve kascommissielid. De vergadering gaat hiermee akkoord.
Verkiezing bestuursleden
Wim Huizing is in januari al afgetreden als activiteitencommissaris. Ook Herman van Veen
treedt terug als penningmeester. Het bestuur heeft bovendien besloten de functie van
secretaris/ledenadministrateur te splitsen. Gé van Rossem blijft de ledenadministratie doen.
Dit alles heeft geleid tot 3 vacatures. Het bestuur stelt voor te benoemen:
• Penningmeester Erik Belder
• Secretaris Bob van Luijk
• Activiteitencommissaris Lia Reneman
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Alle drie hebben in 2017 al meegedraaid in het bestuur als aspirant bestuurslid.
Er hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld.
De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde benoemingen.
De voorzitter dankt Wim Huizing en Herman van Veen voor hun jarenlange inzet. Wim was
vanaf 2000 actief als activiteitencommissaris, met een tussenpoze in 2013 toen hij secretaris
was. Herman is, met dispensatie van het Voeks hoofdbestuur, 4 periodes van 3 jaar
penningmeester geweest. Voeks “Het Noorden” is beiden dus veel dank verschuldigd. Helaas
is Wim niet aanwezig, maar het bestuur zal de dank op een latere datum nog aan Wim
overbrengen. Als aftredend penningmeester is Herman, evenals zijn vrouw Ada, wel
aanwezig. Beiden worden de voorzitter in het zonnetje gezet.
Voeks voorzitter Han Kooy sluit zich hier graag bij aan. Hij memoreert dat Herman niet
alleen penningmeester van Het Noorden was, maar ook jarenlang actief als webmaster en als
back up voor Joeke Boomsma voor de landelijk Voeks IT-activiteiten. In die laatste functie
gaat Herman zelfs nog even door. Dit alles is voor het Voeks hoofdbestuur aanleiding geweest
om Herman te benoemen tot Lid van Verdienste van Voeks. De vergadering onderschrijft
deze benoeming met een klaterend applaus.
Voorlopig activiteitenprogramma 2018
De voorzitter presenteert de ideeën voor het activiteitenprogramma voor 2018:
Al vastgesteld:
• 22 maart: Naar de bronnen van de Drentse Aa (wandeling)
• 12 april: lezing Pearl GTL
Ideeën voor 2018:
• Bezoek Astron/Lofar (Dwingeloo/Exloo)
• Bezoek Holthausen Hoogezand (Van Tesla naar Hesla)
• Het Wad op (Pieterburen)
• Rondleiding Landwinkel Goense (Marwijksoord/Rolde)
• Bezoek Culturele Hoofdstad Leeuwarden
(bijvoorbeeld M.C. Escher tentoonstelling)
• Natuurwandelingen o.l.v. ervaren gids
• Hobby-talk: Voeks-leden vertellen over hun hobby
• Google Datacenter Eemshaven
• Dagtocht Nationaal Militair Museum (Soesterberg)
Alle leden worden aangemoedigd leuke suggesties voor activiteiten door te geven aan het
bestuur.
Rondvraag
• De heer Dick Sprong vraagt, naar aanleiding van het stoppen van doorgeven van
partnergegevens of de partners na het overlijden van het Voeks-lid zichzelf dan nog wel
steeds kunnen aanmelden als Voeks-lid. De voorzitter bevestigt dit. Job Kok vult hierbij
aan dat er een procedure is afgesproken dat deze partners bij het ingaan van hun
partnerpensioen ook een formulier krijgen om zich als Voeks-lid aan te melden.
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Mededelingen landelijke Voeks
Penningmeester Job Kok van de landelijke Voeks toont een presentatie over de landelijke
ontwikkelingen. De belangrijkste punten zijn:
• De reorganisaties bij Shell/NAM en het stoppen met de verzending van Voeksnieuws naar
niet-leden, hebben ook landelijk geleid tot een toename van het aantal leden. Eind 2017
telde Voeks 12.120 leden.
• Alle regio’s tezamen organiseren jaarlijks ca. 800 activiteiten. Er is een trend merkbaar
van traditionele activiteiten als bridge/klaverjassen/biljarten naar lezingen en
wandeltochten
• Het Welzijnswerk is nog steeds de grote kracht van Voeks. Gezamenlijk hebben 266
contactpersonen zo’n 5000 huisbezoeken afgelegd.
• Voeks heeft de brochure “Voorbereiding op overlijden” gepubliceerd. Natuurlijk is dit
geen onderwerp waar iemand graag mee bezig is, maar wel is gebleken dat de brochure
houvast kan bieden onder moeilijke omstandigheden.
• Shell Nederland stopt met de werkgeversbijdrage ziektekosten, zowel voor medewerkers
als voor gepensioneerden. Als overgangsmaatregel betaalt SN de werkgeversbijdrage van
5 jaar in één keer uit in maart 2018.
• De oplage van Voeksnieuws vermindert van 20.500 naar 12.500 doordat Voeksnieuws
niet meer aan niet-leden wordt verstuurd.
• Ook Voeks wil meer mogelijkheden van digitale communicatie gaan benutten. Daarom
worden alle leden verzocht hun e-mailadres door te geven.
• Pensioenbehartiging is nog steeds een belangrijke pijler onder Voeks. Zo draagt Voeks de
gepensioneerde kandidaten voor het Verantwoordingsorgaan voor, die op hun beurt weer
de twee gepensioneerde bestuursleden van het Shell Pensioenfonds voordragen. Daarnaast
volgt Voeks de ontwikkelingen op pensioengebied nauwlettend. Daarom is Voeks lid
geworden van de nieuwe Koepel van Nederlandse Verengingen van Gepensioneerden
(KNVG)
• De nieuwe privacywetgeving leidt ertoe dat Voeks geen partnergegevens meer doorkrijgt
van het Shell Pensioenfonds. Maar ook Voeks-functionarissen zelf zullen meer
nauwlettend met de gegevens van Voeks-leden moeten omgaan, bijvoorbeeld wanneer zij
een pc delen met huisgenoten. Daarom is het Voeks Privacy Reglement aangepast.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 15.00 uur.
Na de pauze geeft Roel Venhuizen zijn presentatie “Renovatie van Groningen: oorzaken en
gevolgen van de aardbevingen”.
De regionale ledenvergadering werd afgesloten met een gezellig samenzijn, waarbij de
drankjes en de hapjes door de NAM werden aangeboden.

7

