Afscheid Piet Houtman en Floris van der Schalk

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 17 april jl. namen we afscheid van Piet Houtman en Floris
van der Schalk als bestuursleden van VOBP. Beiden zijn pioniers geweest in de snel veranderende
pensioenwereld, waarin deelname van gepensioneerden in het handwerk van pensioenfondsen
inmiddels meer regel dan uitzondering is.
Toen Piet Houtman zich in 2005 bereid verklaarde zitting te nemen in het bestuur van VOBP was dat
bijzonder. Immers een ex-raffinaderijman in een vereniging die tot dan uitsluitend de achterban van
de Handelmaatschappij vertegenwoordigde leek als een vreemde eend in de bijt. Tot dan waren de
werelden van Nerefco en BP’s verkooporganisatie sterk gescheiden. Dat zich later een ontwikkeling
zou voltrekken, zoals dat de afgelopen jaren heeft plaats gevonden, lag niet voor de hand. Voor Piet
was het duidelijk dat zijn BP pensioen aandacht verdiende en het bestuur van VOBP was blij met zijn
expertise en inzicht in de achterban in de raffinaderij.
Piet heeft zich, als vertegenwoordiger van de raffinaderij achterban in het bestuur van het
Pensioenfonds en tijdens het proces dat zich daarna ontwikkelde, laten zien als een gedreven en
consciëntieuze participant in de lastige en complexe pensioenproblematiek. Zijn verslagen over de
ontwikkeling van de fusie tussen de pensioenfondsen in Seconer nieuws en zijn deelname in het
bestuur van VOBP heeft een belangrijke rol gespeeld bij het tot stand komen van die fusie en de
manier waarop gepensioneerden in het nieuwe Pensioenfonds zijn vertegenwoordigd.
Het noodlottige ski-ongeval dat hem begin 2012 overkwam maakte een abrupt einde aan zijn
activiteiten, maar Piet vocht zich terug door een complexe revalidatie. Hij kwam terug, nam zijn
taken weer op, maar moest in augustus 2013 toch constateren dat de effecten van het ongeluk zijn
functioneren in de weg stonden. Wij wensen hem en Marijka een volledig herstel en nog een lange,
plezierige en muzikale pensioentijd toe.
Toen Floris mij in 2002 vroeg zitting te nemen in het VOBP bestuur was de beslissing snel genomen.
We zaten samen bij de VNPI (Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie), spraken elkaar daar
regelmatig en kenden elkaar al zo’n 25 jaar. Floris is een man om samen iets nieuws mee te doen,
zoals ik me al in de tijd in Retail herinnerde. Heldere lange termijn visie en zorgvuldige, respectvolle
operatie op de weg daar naartoe. Dat is Floris. Zo heeft de afgelopen 12 jaar zich ook ontwikkeld.
Medezeggenschap voor gepensioneerden in het pensioenfondsbestuur en - ook na de actieve
werkkring- zorgen voor een gevoel van betrokkenheid bij BP.
De medezeggenschap is vooral door Floris vorm gegeven in de eerste periode waarin zowel
werkgever, werknemers als gepensioneerden hun rol moesten bepalen. Op een harmonieuze wijze
doelen realiseren was zijn motto en tot nu toe verloopt het ‘governance’ proces voortreffelijk. Floris’
dossierkennis is zeer bijzonder n dat zal daar zeker bij geholpen hebben. Hij deelde die kennis ook
met de andere VOBP bestuursleden; elke vergadering kwamen er nieuwe artikelen, statistieken en
visies uit Floris’ aktetas. Dat zullen we in elk geval ook bijzonder gaan missen.
De betrokkenheid van gepensioneerden bij BP heeft Floris 12 jaar lang – praktisch alleen – vorm
gegeven door de redactie van BP NU. Met hulp van BP voor achtergrondinformatie, het drukken en
verzenden van het blad, vulde hij zo ruim 40 nummers van dit zeer informatieve en gewaardeerde

blad. Alle gepensioneerden ontvingen dit, wel of geen lid van VOBP. Het is een zeer bijzondere
prestatie geweest! Tot nu toe is nog niemand gevonden die deze taak wilde of kon overnemen.
Daarom zal BP NU dus ook niet meer verschijnen. In plaats daarvan verzorgt VOBP vanaf nu
nieuwsbrieven voor de leden.
Wij wensen Floris en Geeske nog een hele mooie pensioentijd, maar als lid van de kascommissie zal
Floris ook in 2015 weer deelnemen in de bestuurszaken van VOBP. We zijn nog niet van hem af!
Gelukkig maar.
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