Ledenwerving VG Wilma PF
Er is een vereniging van oud Wilma medewerkers, “Vereniging Gepensioneerden Wilma
Pensioenfonds”, kortweg de VGWP. Deze vereniging behartigt de belangen van deelnemers aan het
Wilma Pensioenfonds. Helaas wordt de vereniging geconfronteerd met een teruglopend

ledenaantal. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het overlijden van oudgepensioneerden.

Aangezien er nog altijd gepensioneerden zijn met een Wilma achtergrond, die in de BAM tijd
geen informatie hebben gekregen over het bestaan van de VGWP, heeft het bestuur
getracht via Aegon achter de namen van deze gepensioneerden te komen, om zo de
mogelijkheid te krijgen alsnog deze belanghebbenden te benaderen. Aegon geeft deze
gegevens echter niet om reden van privacy.
Met dit schrijven roepen wij uw hulp in deze gepensioneerden in kaart te brengen. Op de
aanstaande reünie in juli en via de Wilmasite van de heer Hennie van den Heurik zal hier ook
aandacht aan worden besteed.
Het is uw geld dat in de Aegon depots zit. Deze depots bestaan uit twee delen die als volgt
verdeeld zijn: in depot 1 zit het 100% gegarandeerd pensioen ook voor de nabestaanden; in
depot 2 zitten de winsten van de beleggingen e.d. uit depot 1. Met de gelden uit depot 2
worden de mogelijke indexeringen betaald. Deze indexeringen, zo is in het verleden
afgesproken, houden gelijke tred met het Bouw Pensioen Fonds (dit jaar is dat 1,76 %). Tot
zover niets aan de hand. Aegon gaat hierin mee. Maar wat gebeurt er met ons depot 2, waar
50 miljoen euro in zit, als het nieuwe pensioenstelsel ingevoerd wordt, of als BAM in andere
handen komt, of het contract met Aegon door BAM wordt opgezegd?
Nu is slechts 10% van onze gepensioneerden en nabestaanden lid van de VGWP. Willen wij
in de toekomst onze gelden veilig stellen, dan zullen wij onze kas moeten versterken, zodat
wij, indien nodig, ook juridische bijstand kunnen inroepen.
Wij hebben uw steun dringend nodig om ons ledenbestand uit te breiden, zodat ons depot 2
straks niet in verkeerde handen valt en verdeeld wordt over andere partijen binnen de BAM
groep. Nogmaals het gaat hier om 50 miljoen euro ingebracht geld!
Kortom, zet u in voor onze ledenwerving.
Een aanmeldingsformulier is aan deze oproep toegevoegd.

Het bestuur Vereniging Gepensioneerde Wilma Pensioenfonds.

