
 

Verslag 
 

Bestuursvergadering ORF 
 

25 januari 2018 - aanvang 16:30 uur 

Rotterdam, Westerlaan 

Kamer 4.12 

 

 
 

Aanwezig: 

H. Blenk 
F. Hens 

T. van der Mark 

A. Westdorp 
R. Wiezer 

 

Afwezig met opgave: 
P. de Vetter 

C. de Graaf 

 
 

 

1. Opening van de vergadering 
De voorzitter opent om 16:30 uur de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. 

 

2. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken of mededelingen. 
 

3. Verslag bestuursvergadering 18 oktober 2017 

De voorzitter loopt kort door het verslag heen.  
Er werd kort stilgestaan bij de te betalen (jaarlijkse) deelnemers bijdrage en de brief welke aan de 

desbetreffende deelnemers gezonden zou moeten worden. Vanwege een miscommunicatie is deze 

brief nog niet verzonden. De voorzitter zou alsnog met spoed actie ondernemen. 
Verder zijn er geen op- of aanmerkingen en wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Update KvK 
De voorzitter kon melden dat alle documenten voor de wijzigingen voor de inschrijving bij de KvK 

klaar liggen ter ondertekening door de desbetreffende personen. 

In de loop van de komende week zal e.e.a. bij de KvK ingediend worden. 

 
5. Update bankzaken 

Door de voorzitter werd in het kort samengevat welke acties er ondernomen zijn samen met P. de 

Vetter om de rekening nummers en de daarbij behorende saldi te schonen. 
 

6. Update Beleggingen 

De voorzitter kon melden dat de contacten gelegd zijn met ABNAMRO die de beleggingsportefeuille 
gaan beheren. Op dit moment is het wachten op de nieuwe KVK inschrijving, welke nodig is om 

alle formaliteiten met ABNAMRO te vervullen. 

Hierna zal in samenspraak met C. Blokzijl (Directeur Pensioenzaken) gesproken worden hoe de 
gewenste beleggingsportefeuille er uit zou moeten zien en hoe de oude beleggingsportefeuille 

afgebouwd kan worden.  

 
7. Privé verzekeringen 

Op dit moment staat de uitrol voor het aanbieden van privé verzekeringen even stil. Frans Hens 

zal met PurePixels contact opnemen om het “linken” achter “Mijn ORF” van de website te 

bespreken. Hierna zal contact opgenomen gaan worden met de leverancier voor verzekeringen ten 
einde in Q2 2018 e.e.a. gerealiseerd te kunnen hebben. 

 

 



 
8. Onderhoud ORF website 

In het algemeen wordt het gebruik van de website als positief ervaren en functioneert deze naar 

behoren, echter er zijn nog wel een aantal kleine zaken welke aangepakt dienen te worden. 
In dat kader zal Hans Blenk bij PurePixels vragen welke informatie voor rapportage doeleinden er op 

dit moment door ORF te downloaden is uit het systeem. Daarnaast zal er door Hans Blenk een lijstje 

gemaakt worden met onderdelen welke besproken en overgedragen zal worden aan Frans Hens 
(systeem beheerder). Deze lijst zal met het bestuur besproken worden waarna met PurePixels 

gesproken zal worden voor oplossingen. 

Hierna wordt verder gesproken over het gebruik van het systeem in algemeen en in het bijzonder 
over de cyber en privacy. 

Het verzoek wordt gedaan aan Patrick de Vetter om te onderzoeken of het noodzakelijk is om een 

“Privacy Statement” op te nemen, mede gezien privé gevoelige informatie welke wordt opgeslagen 
en in hoeverre het systeem beveiligd is door PurePixels voor hacken. 

Als laatste dient onderzocht te worden in hoeverre er een (interne) procedure nodig is indien het 

systeem gehacked is. 

 
9. Raad van Toezicht 

De voorzitter kon melden dat er veelvuldig bij de Divisie verzocht is om een kandidaat te 

introduren, echter sinds kort is er een afspraak gemaakt met de Divisie om over kandidaten te 
kunnen spreken. 

 

10. Bijzondere declaraties/vergoedingen 
Eén bijzondere declaraties werd besproken en unaniem vastgesteld dat deze declaratie niet voor 

vergoeding in aanmerking zal komen. 

 

 Het notuleren van de vergadering; 

 
 

11. Rondvraag 

Vastlegging taken van het bestuur 
Het bestuur bevestigt de verdeling van haar taken waarbij de taak van het notuleren van de 

vergadering door een bestuurslid zal worden gedaan en bij diens afwezigheid door de 2e secretaris. 

In het kader van bestuurssamenstelling wordt nogmaals het verzoek aan Cor de Graaf en Vincent 
de Koning gedaan voor “een foto en verhaaltje” voor de ORF website en deze aan Frans Hens te 

sturen. 

Hans Blenk kon melden dat zijn ondersteunende activiteiten per 1 mei zal worden beëindigd en 

zullen al zijn taken zijn overgedragen aan Cor de Graaf.  
Jaarverslag 

Op de vraag of het jaarverslag op tijd aangeleverd kan worden werd geantwoord dat het verslag in 

principe eind februari 2018 klaar is. 
Kas Commissie 

De voorzitter zal met de kandidaten spreken. Eind maart 2018 moet de commissie met haar 

verslag kunnen komen. 
Bekendheid van het ORF 

Besproken is in het kort de onzichtbaarheid en onbekendheid van het ORF onder de werknemers in 

Nederland. Gevraagd aan de voorzitter om hier over met HR Nederland te spreken om het ORF 
(beter) onder de aandacht te brengen. 

Dankwoord scheidend bestuurslid 

De voorzitter dankte Hans Blenk voor de jarenlange inzit voor het ORF en wenst hem veel 

gezondheid en succes voor de toekomst. Hierna werd Hans uitgenodigd door het bestuur voor een 
gezamenlijk afscheidsdiner. 

 

 
Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 17:45 uur. 

 
 

Rotterdam, 

26 januari 2018 
 


