Bestuurlijke organisatie
Beleidsbepalers
Het fonds kent een bestuur dat statutair bestaat uit 5 leden. Thans bestaat het bestuur
uit de volgende personen:
De heer L.W. Esselman (voorzitter)
Mevrouw O.E. van Randwijck (vice-voorzitter)
Mevrouw H.J. van der Stoel (secretaris)
De heer M.A. Pielstroom (penningmeester)
De heer C.J. Jansen (algemeen lid)
Het bestuur heeft 3 plaatsvervangende leden:
Mevrouw W.M.A. Rigter (plaatsvervangend secretaris)
De heer H.P.J. Veerman (plaatsvervangend penningmeester)
Vacant (plaatsvervangend algemeen lid) de heer R.P.G. Veul is in opleiding
Het bestuur wordt bijgestaan door een onafhankelijke adviserende actuaris.
Voor de samenstelling van het bestuur, de manier van benoemen van bestuursleden,
en de rechten en plichten van het bestuur wordt naar de statuten van het
pensioenfonds verwezen.
Intern toezicht
Het intern toezicht heeft betrekking op het kritisch bezien van het functioneren van (het
bestuur van) het Fonds door onafhankelijke deskundigen. Op 1 juli 2014 is de Wet
Versterking Bestuur Pensioenfonds in werking getreden. Het bestuur heeft zijn
voorkeur uitgesproken voor een paritair bestuursmodel met een
Verantwoordingsorgaan en een Visitatiecommissie bestaande uit externe deskundigen
en heeft deze keuze aan het VO voor advies voorgelegd. Het VO heeft positief
geadviseerd en één en ander is conform het bestuursbesluit geïmplementeerd.

Verantwoordingsorgaan
Het bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan. Dit orgaan
controleert of het bestuur:





goede beleidskeuzen heeft gemaakt
het beleid goed heeft uitgevoerd
de Code Pensioenfondsen heeft nageleefd
rekening heeft gehouden met de belangen van alle betrokkenen

Het oordeel van het Verantwoordingsorgaan staat in het jaarverslag.
Het Verantwoordingsorgaan (VO) was gedurende het jaar 2019 als volgt samengesteld:

Namens de werkgever:
De heer J.W.E. Storm van ’s Gravesande (voorzitter)
De heer A.W. Gerritsma (plv. Secretaris)
Namens de deelnemers:
De heer M.A. Piers (algemeen lid)
De heer G. van der Nat (secretaris)
Namens de pensioengerechtigden:
vacant, algemeen lid
vacant, plv. voorzitter
Visitatiecommissie
Intern toezicht is onderdeel van de wet en de Code Pensioenfondsen van de
Pensioenfederatie. Ons fonds heeft hiervoor een Visitatiecommissie. Dat betekent dat
de organisatie één keer per jaar worden gecontroleerd door 3 onafhankelijke
deskundigen. De Visitatiecommissie beoordeelt onder meer op:




de manier waarop ons fonds wordt bestuurd
het gevoerde beleid en de beleidskeuzes
hoe het fonds omgaat met risico’s op de langere termijn

De bevindingen van de Visitatiecommissie staan in het jaarverslag.
Leden van de Visitatiecommissie over het verslag jaar 2019:
De heer J.W. Rietmulder
De heer J.A.W. Apeldoorn RA
Mevrouw mr M. Meijer-Zaalberg

