Afscheid nemen valt zwaar

Met vriendelijke groet,
Wijtze Kaastra
Voorzitter Verantwoordingsorgaan

VERLIES VAN KENNIS EN KUNDE
Met het plotselinge vertrek van deze leden
verloor het VO niet alleen ruim 65 jaar ervaring,
maar ook de nodige kennis en kunde. En juist
deze kennis en kunde is noodzakelijk om de
taken van het VO op een adequate manier te
vervullen.
WERVEN NIEUWE VO-LEDEN
De afgelopen periode is veel tijd en energie
gestoken in het vinden van nieuwe leden voor het
VO. Deze zijn formeel op 1 juli 2018 in functie
getreden. We zijn blij dat we na de zomer met
een deels nieuwe bezetting van start konden
gaan. Door het aantreden van zes nieuwe VOleden vanuit FNV, een nieuw VOG-PME-lid en een
nieuwe stagiaire zijn we bijna weer op volle
sterkte. We hebben nog één vacature, namelijk
voor een gepensioneerde, die kan worden
benoemd door FNV.

KOM NAAR EEN GEPENSIONEERDENBIJEENKOMST…
EN ONTMOET DAAR OOK LEDEN VAN HET VO
U ontvangt iedere maand pensioen van PME en twee maal per jaar PME Magazine.
Veel meer contact is er vaak niet met uw pensioenfonds. Dat vinden wij jammer,
zeker in deze onzekere tijden. Daarom ontmoeten wij u graag tijdens een van de
gepensioneerdenbijeenkomsten van PME.

6 november - Theater Markant in Uden
4 december - Zuiderstrandtheater in Den Haag
Meld u aan op www.pme-aanmelden.nl.
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Namens de huidige leden van het VO bedanken
wij de leden die afscheid van ons hebben
genomen voor hun inzet en goede
vertegenwoordiging van de deelnemers van
pensioenfonds PME.

Jaargang 5, oktober 2018

De zinderende zomer heeft ook binnen het
Verantwoordingsorgaan (VO) zijn sporen
nagelaten. Na vele verhitte discussies zijn, door
een intern verschil van mening met het
ledenparlement van de FNV, zes van de vijftien
leden van het VO op 1 juli 2018 afgetreden.
Hierdoor moesten we helaas afscheid nemen van
Herman Bruggeman, Roel Hofman, Jaap Janissen,
Wijnand Jansen, Evert Kaspers en Jacob van de
Veld. Daarnaast is VOG-PME-lid Hans van Rooy
niet herkozen en hebben we afscheid genomen
van onze stagiair Leonard Verkerk.
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VERANTWOORDINGSORGAAN VAN PME
We zijn blij dat we een bijna voltallig Verantwoordingsorgaan aan u kunnen voorstellen.
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Henk Silvius - nieuw lid
Herman van de Wetering - nieuw lid
Harco Meijer
Eric Linderhof (stagiair)
Vera de Joode - nieuwe stagiaire
Peter Wehrmeijer
Imy Kramer
Wijtze Kaastra (voorzitter)
Jarig Wijma
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Jos van Zuydam
Eddy Spaaij - nieuw lid
Ad de Haas
Hub Wetzels (secretaris) - nieuw lid
Peter van der Zalm - nieuw lid
Jan Willem van der Waaij - nieuw lid
Martin van den Eijnde - nieuw lid

VO-lid Arie Kortenhoff staat niet op de foto.

Na de voordracht van de nieuwe kandidaten door FNV en VOG-PME zijn wij gestart met een
inventarisatie van de benodigde extra te verwerven kennis om aan de uitdagende vraagstukken van
het Verantwoordingsorgaan gehoor te kunnen geven. We zijn direct gestart met een aantal
basistrainingen die in het najaar een vervolg krijgen. We wensen de nieuwe leden van het
Verantwoordingsorgaan heel veel succes in hun nieuwe functie.

Het Bulletin Verantwoordingsorgaan verschijnt samen met PME Magazine. Het Bulletin
wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het Verantwoordingsorgaan en valt
daarmee niet onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van PME.

VERANTWOORDINGSORGAAN
POSTBUS 97630, 2509 GA DEN HAAG
CONTACT.VO-PME@METALEKTRO.NL

