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VOG PME wordt VGPME. 

 

Tot voor kort bestond de VOG-PME. Een koepelorganisatie bedoeld om invloed te kunnen uitoefenen 

op ons pensioenfonds PME. VG Siemens was lid van deze koepelorganisatie, evenals de VGM 

(Vereniging van Gepensioneerden in de Metaal) en de VG-Océ. De grootse PME gerelateerde 

vereniging voor gepensioneerden is de VGM waarbij iedereen die een pensioen geniet van PME zich 

kan aansluiten. Deze vereniging is ontstaan vanuit het opheffen van verenigingen welke voorheen 

een bedrijfspensioen vertegenwoordigden zoals Stork en Draka /NKF. Deze bedrijven zijn 

overgenomen en daardoor zijn de bedrijfspensioenen overgeheveld naar het pensioenfonds PME, 

zoals dat ook met het Siemens pensioenfonds is gebeurd. Op dit moment bestaan naast deze 

vereniging alleen nog VG-Océ en VG-Siemens als onafhankelijke verenigingen waarvan alleen 

gepensioneerde voormalige medewerkers lid kunnen worden.  

 

Om de samenwerking te verbeteren en vooral ook om gezamenlijk op te kunnen trekken naar PME is 

besloten om de structuur aan te passen. De VOG-PME wordt opgeheven en vereniging VGM wordt 

omgedoopt tot VGPME met nieuwe statuten en huishoudelijk reglement. De verenigingen VG-Océ 

en VG-Siemens blijven -zoals voorheen- zelfstandig, maar gaan wél deel uit gaan maken van de 

VGPME. De VGPME kent hierdoor een unieke ledenconstructie van zowel individuele leden als leden 

aangesloten bij een van de beide lidverenigingen. De VGPME komt op voor en spreekt namens alle 

gezamenlijke leden in de overlegstructuur met PME.  

 

Eind november verwachten we dat de stukken bij de notaris zijn gepasseerd en kan de nieuwe 

vereniging van start gaan met een interim-bestuur, dat als belangrijkste taak heeft om in 2022 de 

vereniging ook in detail te organiseren en een definitief bestuur te presenteren. De vereniging kent 

naast het bestuur een Verenigingsraad (VR) als hoogste orgaan van de vereniging. In deze VR komen 

vertegenwoordigers vanuit de verschillende verenigingen en vanuit de individuele leden. De VGM 

kende deze structuur al en een aantal mensen met kennis en ervaring blijven dan ook en komen in 

de nieuwe VR. Vanuit onze vereniging moeten nog personen aangewezen worden welke ons 

voorlopig zullen vertegenwoordigen in deze VR. Het nieuwe interim-bestuur bestaat ook uit een mix 

van vertegenwoordigers en daarin zullen vanuit onze vereniging John Henzen en Hans van Rooij 

gaan deelnemen. De VGPME gaat in december van start en we hopen u begin 2022 meer te kunnen 

vertellen over de plannen en voortgang. 

 

Naar een publicatie van Martin Oomens van de VG-Océ, oktober 2021. 
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Hieronder een overzicht hoe e.e.a. er schematisch uit ziet. 

 

 

 


