
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van VGOmedia gehouden op woensdag 16 november 
2022, 14.00 uur in Theater 2 bij Beeld & Geluid, Hilversum.                                                                            
________________________________________________________________________________ 

Agendapunt 1. Opening 
Voorzitter Hella Liefting opent de vergadering met een hartelijk woord van welkom aan de 
aanwezigen. 

Agendapunt 2. Mededelingen en ingekomen stukken 
De voorzitter deelt mee, dat we binnen twee dagen, op 11 en 12 november, afscheid moesten 
nemen van twee leden, die voor VGOmedia veel hebben betekend. Oud-voorzitter Arie Smit overleed 
op 81-jarige leeftijd na een slopende ziekte en Klaas Samplonius, oud-vicevoorzitter, stierf op 75-
jarige leeftijd. Hij had te kampen met zoveel gezondheidsproblemen, dat zelfs hij het uiteindelijk 
moest opgeven. Arie en Klaas: zij rusten in vrede. 

Agendapunt 3. Presentatie José Claus, directeur MPD, die in haar eigen woorden vooraf had aangegeven, dat zij 

met haar presentatie: “de aanwezigen graag wil meenemen in de stand van zaken binnen het pensioenfonds. Hoe staan we ervoor 
en hoe bereiden wij ons voor op de toekomst? Voorts kondigde José aan een proces antwoord te zullen geven over de indexatie”. 

Met betrekking tot de verslaglegging van dit agendapunt verwijzen wij naar het verslag, dat is 
opgenomen op blz. 26 en 27 in het Magazine van VGOmedia van december 2022 nr. 123 en voorts 
verwijzen wij naar de PowerPointpresentatie, die op de website van VGOmedia is geplaatst. 
 
Agendapunt 4. Presentatie Jos Berkemeijer, voorzitter van de Pensioencommissie Koepel 
Gepensioneerden: ‘Het nieuwe pensioencontract vanuit gepensioneerden perspectief’. 

Met betrekking tot de verslaglegging van dit agendapunt verwijzen wij naar het verslag, dat is 
opgenomen op blz. 24 en 25 in het Magazine van VGOmedia van december 2022 nr. 123 en voorts 
verwijzen wij naar de PowerPointpresentatie die op de website van VGOmedia is geplaatst.  
 
Agendapunt 5. Presentatie Margreet Korsten van Beeld & Geluid over de oprichting van de 
Kennisgroep Beeld & Geluid. 
Hella kondigt Margreet Korten aan, die namens B&G graag kort enige info wil verstrekken over de 
samenwerking met VGOmedia. Margreet spreekt de aanwezigen aan op het feit dat zij in het 
hetzelfde domein hebben gewerkt waarin B&G thans ook opereert en dat betrokkenen dus veel 
kennis en ervaring hebben met het materiaal dat B&G heeft opgeslagen. B&G wil o.m. programma’s 
maken waarbij zij graag gebruik maakt van de kennis van de leden van VGOmedia.  Binnenkort zal dit 
nader worden uitgewerkt tussen B&G en VGOmedia. 
 
Agendapunt 6. Rondvraag en sluiting 
Er blijken geen vragen voor de rondvraag te zijn waarna de voorzitter onder dankzegging van ieders 
inbreng en aanwezigheid de vergadering sluit. 
 
 

Hella Liefting       Hans Hoole 
voorzitter       secretaris 


