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Nieuwsbrief          nr.1 

 

Introductie 

Op 24 september hebben we veel van onze leden op de herfstborrel bij  

Blue Sky Group in Amstelveen mogen begroeten. Het was een geslaagde borrel en we 

willen onze gastheer Toine van der Stee hiervoor nogmaals hartelijk bedanken.  

 

Tijdens deze borrel hebben wij aangekondigd om periodiek een Nieuwsbrief te 

versturen naar onze leden. Met deze Nieuwsbrief willen we jullie -buiten de reguliere 

bijeenkomsten om- de mogelijkheid bieden om kennis en leuke ervaringen met elkaar te 

delen, zodat wij de verbinding met elkaar blijven vinden. 

 

In deze eerste uitgave van de VIIP-Nieuwsbrief geven wij aandacht aan de nieuwe 

Kascommissie, de Statuten, de Wet versterking bestuur pensioenfondsen en wat VIIP 

daarmee wil gaan doen, Vrienden van VIIP en het Jaarcongres van 2014. Het bestuur 

van VIIP wenst je veel leesplezier!  

Met vriendelijke groet, 

Marijke Colly, Bianca Klever, Irene Vermeeren, Marjolein van Kroonenburg,  

Nadia Pattavina en Conny Wegerif  

 

Kascommissie 

Vanuit het bestuur is een oproep gedaan aan leden om zich aan te melden voor de 

nieuw op te richten Kascommissie. Drie enthousiaste dames hebben zich hiervoor 

opgegeven. Nadat de taken en verantwoordelijkheden van deze nieuwe commissie 

door het bestuur zijn vastgesteld, is de commissie alvast gestart met de 

werkzaamheden. Een van de taken van de Kascommissie is het controleren van de 

jaarrekening en het verstrekken van een kasverklaring bij de jaarrekening. Daarnaast 

kan het bestuur advies vragen aan de commissie.  

De drie dames die de Kascommissie samen vormen zijn:  

- Marian van der Berg, bestuurslid bij Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen; 

- Petra Blonk, Risk Management bij Stichting Pensioenfonds Hoogovens; 

- Lucienne Luyten, Principal at Mercer Investments. 

 

Wij wensen de leden veel succes met hun werkzaamheden.  

Uiteraard zal de formele benoeming tijdens de ALV in 2014 plaatsvinden. 
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Wet versterking bestuur pensioenfondsen 

De nieuwe Wet versterking bestuur pensioenfondsen herziet de regels voor de 

governance en medezeggenschap bij pensioenfondsen en verplicht 

pensioenfondsbesturen om vóór 1 juli 2014 een keuze te maken voor een nieuw 

bestuursmodel. Omdat pensioenfondsen de komende tijd dus moeten gaan nadenken 

over de samenstelling van bestuur en organisatie, is dit de gelegenheid om meer 

vrouwen in besturen en toezichtsorganen van pensioenfondsen te krijgen.  

Het bestuur van VIIP doet daarom een oproep aan de leden om samen met  

Francis van Bergenhenegouwen, Monica Swalef en Marijke Colly na te denken hoe VIIP 

de pensioenfondsen handvaten kan aanreiken om meer vrouwen in besturen van 

pensioenfondsen en in toezichtsorganen te krijgen. Heb je hier goede ideeën over, meldt 

dit dan bij Francis via: francis.van.bergenhenegouwen@achmea.nl. 

Ook doet het bestuur van VIIP een oproep aan de leden om zich te melden voor een 

toezichtsrol. Op deze manier kan een lijst worden samengesteld van vrouwen die zich 

kandidaat stellen voor een functie in een Raad van Toezicht. We kunnen deze lijst 

beschikbaar stellen aan werving- en selectiebureau�s. Wil jij je hiervoor aanmelden, dan 

kan dat bij Marijke Colly via: marijke.colly@apg.nl  

Statuten en Vrienden van VIIP 

Tijdens de ALV is wens om tot een statutenwijziging te komen besproken. Dit heeft 

geresulteerd in nieuwe statuten. Deze zijn inmiddels geplaatst op onze website en wij 

nodigen je van harte uit om deze te lezen. Tijdens de ALV is tevens gesproken over het 

oprichten van de zogenaamde 'Vrienden van VIIP'. Het bestuur wil graag samen met 

leden brainstormen over de organisatievorm en doelstelling van de Vrienden van VIIP. 

Je kunt je hiervoor aanmelden via secretariaat@VIIP.nl  

 

Jaarcongres 2014 

We zijn verheugd om jullie te kunnen informeren dat KPMG Meijburg heeft aangegeven 

ons graag te willen ontvangen bij de KPMG-locatie in Amstelveen op 15 mei 2014. Over 

het thema voor het jaarcongres wordt nog nagedacht. Indien je een leuke suggestie 

hebt, kun je dit kenbaar maken bij C.Wegerif@robeco.nl  

Reserveer alvast de datum in je agenda: 15 mei 2014! 

 

Suggesties voor de volgende Nieuwsbrief: marjolein.vankroonenburg-bakker@oce.com  
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