
Algemene  Ledenvergadering 17 november 2022 

Op donderdag 17 november vond weer een Algemene 
Ledenvergadering (ALV) plaats. Deze keer in het nieuwe 
hoofdkantoorgebouw van Canon Production Printers (CCP). 
Omdat de ruimte in het Auditorium beperkt was tot 170 personen, 
en we bovendien verwachtten dat iedereen nieuwsgierig was naar 
het nieuwe gebouw, waren we genoodzaakt om inschrijving toe te 
passen. We zijn daarbij uitgegaan van het gemiddelde aantal 
bezoekers aan de ALV in de laatste jaren. De inschrijving verliep 
soepel. 
Marcel Frielinck, CFO/CIO & Board Member van Canon Printer 
Production Holding BV heette ons welkom in het nieuwe gebouw en 
leidde ons met een indrukwekkend filmpje door het gebouw. Ook gaf 
hij een overzicht van de stand van zaken van Canon CCP heden ten dage. 
Na de bestuursmededelingen door onze voorzitter Gerco Wilbrink, waarin o.a. Jo Feron met 
algemene stemmen werd aangenomen om zijn volgende bestuursperiode te beginnen, was het de 
beurt aan hem als onze penningmeester om de leden inzicht te geven in het financiële gebeuren van 
onze vereniging. De financiële stukken werden goedgekeurd door de vergadering.  

De hoofdmoot van de onderwerpen voor deze vergadering was de presentatie door Martin Oomens 
over het komende nieuwe pensioenstelsel. Met duidelijke sheets werd uitgelegd langs welke wegen 
onze vereniging, samen met andere verenigingen van gepensioneerden, in staat is invloed uit te 
oefenen op de nieuwe wetgeving in twee richtingen: naar de overheid via de Koepel 
Gepensioneerden en via VGPME naar ons pensioenfonds PME. Het werd een uitgebreid verhaal dat 
veel duidelijkheid verschafte over deze toch wel zéér ingewikkelde pensioenwetgeving.  

Na een pauze werd de vergadering voortgezet met een luchtiger onderwerp: De fietstocht naar 
Rome, gemaakt door onze collega Gerard Pieterse met als doel het inzamelen van gelden voor 
Unicef. Met prachtige foto’s leidde Pieter ons door zijn tocht onder het aanhalen van de voorvallen 
die zich tijdens de tocht voordeden. Hij haalde iets meer dan € 5000,- binnen. 

De door CPP aangeboden koffie vooraf en na afloop de borrel met hapjes waren weer zéér 
gewaardeerd. Wij danken CPP en de catering van het restaurant voor de enorme gastvrijheid en de 
geweldige inzet om de voor ons zo’n verbindende vergadering tot een succes te maken! 

Het was een geslaagde middag in een nieuwe omgeving. 

 

Gezellige drukte vooraf In afwachting van wat komt Dhr. Marcel Frielinck 

 



De cijfers….. Het nieuwe pensioenstelsel De fietstocht naar Rome 
 


