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Samenwerking
Het jaar 2015 stond aanvankelijk wederom voor UPAC in het teken van een vergaande
samenwerking met onze zusterorganisatie “De Gooische Sociëteit Financiële Dienstverlening”,
GSFD. UPAC twijfelde echter heel erg of een fusie wel de beste oplossing was voor haar leden.
Zij heeft dit kenbaar gemaakt aan GSFD en hierover gesproken met haar leden in de Algemene
Vergadering van 25 maart 2015. Op de Bijzondere Algemene Vergadering van 23 juni 2015 zou
door de leden van UPAC een definitieve beslissing genomen worden.
Enkele dagen voor deze Bijzondere Algemene Vergadering gaf GSFD aan het fusietraject niet
door te willen laten gaan, wegens een vertrouwensbreuk tussen de besturen van GSFD en UPAC.
Deze beslissing van GSFD was mede gebaseerd op de voorlopige stemming van de UPAC-leden
in de Algemene Vergadering van 25 maart 2015.

Op de vergadering van 23 juni 2015 hebben de UPAC-leden dan ook besloten dat UPAC
zelfstandig verder zal gaan, waarbij haar doelgroep “seniorenleden van de verzekeringsbranche”
zal zijn .
Ledental
Er is al jaren een ledenstop. Vanaf het begin van de samenwerking met GSFD zijn alle nieuwe
leden naar GSFD gegaan. UPAC heeft ervoor gekozen, mede gezien haar doelgroep, om ook in
de toekomst geen nieuwe leden meer aan te nemen.
Het 71e verenigingsjaar laat een verdere teruggang zien van het ledental naar 91 leden.
De opzeggingen van het lidmaatschap in 2015 worden nu vaak gedaan vanwege verkoop van het
kantoor/de portefeuille of pensionering. Ook zijn er enkele leden geroyeerd wegens wanbetaling.
Toch hebben we in 2015 nog een kleine 100 leden. UPAC biedt deze leden het abonnement op
de Beursbengel en leuke bijeenkomsten. Er is nog steeds een vaste opkomst bij de activiteiten.
De ontwikkeling van het ledental de afgelopen jaren is als volgt:
2006 460 leden
2007 390 leden
2008 360 leden
2009 330 leden
2010 305 leden
2011 271 leden
2012 150 leden
2013 118 leden
2014 103 leden
2015
91 leden
Bijeenkomsten/lezingen
Er is één bestuursvergadering in 2015 gehouden.
GSFD en UPAC hebben tezamen nog één lezing georganiseerd in 2015. Te weten:
20-01-2015 Nieuwjaarsreceptie bij ARAG
UPAC heeft een Algemene Vergadering en een Bijzonder Algemene Vergadering gehouden.
25-03-2015 Algemene Vergadering (in combinatie met GSFD)
23-06-2015 Extra Algemene Vergadering gecombineerd met zomer BBQ
Deze zomer-BBQ van 23 juni 2015 te Haarzuilens (in combinatie met de Extra Algemene
Vergadering), is helaas vanwege weersomstandigheden omgezet in een buffet.
UPAC heeft zelfstandig nog, naast de Extra Algemene Vergadering van 23-06-2015,
georganiseerd:
16-10-2015

Lezing over belastingplannen 2016, door Alex van Scherpenzeel van de
ANBO bij a.s.r. te Utrecht, met aansluitend een uitgebreid buffet, dit in combinatie
met gepensioneerden van a.s.r.
03-11-2015
Actualiteiten in verzekeringsland, door Steef Klarenbeek in combinatie met
diner en Chocolade workshop

Bestuur
Het bestuur was in 2015 als volgt samengesteld:
Betty Bohte-Dupree
Voorzitter
Trudy Wiersma-Schmidt
Secretaris
Marco Luijckx
Penningmeester tot 25-3-2015
Steef Klarenbeek
Penningmeester vanaf 25-3-2015

Afvaardigingen
In 2015 heeft een deel van het bestuur deelgenomen aan de federatiejaarvergaderingen te Bunnik
(voorzitter en secretaris) en te Rotterdam (voorzitter en penningmeester).
Financieel
Van de financiën is een apart financieel jaarverslag gemaakt.
Februari 2016
Betty Bohte-Dupree, voorzitter
Trudy Wiersma-Schmidt, secretaris

