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VERSLAG VAN HET BESTUUR

Met genoegen bieden wij u het jaarverslag en de jaarrekening 2001 van Vereniging AEGON aan.

Gang van zaken in het verslagjaar
Evenals in voorgaande jaren heeft de Vereniging invulling aan haar doelstelling gegeven door
aandelen AEGON N.V. in haar bezit te houden en de daaraan verbonden rechten uit te oefenen. Deze
rechten zijn met name het stemrecht en recht op dividend.
Het stemrecht werd in overeenstemming met het besluit van de Algemene Ledenvergadering van de
Vereniging door de door die vergadering aangewezen vertegenwoordigers op de algemene
vergadering van aandeelhouders van AEGON N.V. van 3 mei 2001 uitgeoefend.
In overeenstemming met de bij bestuursbesluiten gemaakte keuzen werd het slot dividend 2000 in
aandelen en het interim-dividend 2001 in contanten ontvangen.
Er werden in het verslagjaar 11.288.800 gewone aandelen voor een prijs van EUR 32,04 per aandeel
verkregen; er werden geen aandelen verkocht. De Vereniging hield op 31 december 2001 517,3
miljoen gewone en 440,0 miljoen preferente aandelen (ultimo 2000 respectievelijk 499,7 miljoen en
440,0 miljoen aandelen). Dit aandelenbezit vertegenwoordigde 37% van de in omloop zijnde gewone
en 100% van de in omloop zijnde preferente aandelen van AEGON N.V. (ultimo 2000 respectievelijk
37% en 100%). Het stemrecht van de Vereniging in de algemene vergadering van aandeelhouders van
AEGON N.V. beliep op 31 december 2001 52% (ultimo 2000: 53%).
Het beleid van de Vereniging is erop gericht om het bezit in gewone aandelen uit te breiden naar het
voorheen gehouden belang van 40%. Hiervoor zullen geleidelijk gewone aandelen worden gekocht en
preferente aandelen worden verkocht. De fusieovereenkomst, waarbij AEGON N.V. in 1983 tot stand
kwam, bepaalt dat de Vereniging over een meerderheid van stemmen in de aandeelhoudersvergadering
van AEGON N.V. zal moeten kunnen beschikken.
Medio 2001 verkreeg de Vereniging alle aandelen in de (overigens lege) vennootschap Albidus B.V.
met welke vennootschap zij een fonds voor gemene rekening heeft gevormd, dat AEGON Mirror
Fund wordt genoemd. De Vereniging is bewaarder van dit fonds, waarin 65.000.560 aandelen
AEGON N.V. zijn ingebracht. De Vereniging oefent het stemrecht op deze aandelen uit en heeft er het
economisch belang van.
In het verslagjaar heeft de Algemene Ledenvergadering de beloning voor de leden en voor het bestuur
opnieuw vastgesteld.

Jaarrekening 2001
In voorgaande jaren werd het aandelenbezit van de Vereniging tegen de nettovermogenswaarde in de
balans opgenomen. Dit is met ingang van 2001 gewijzigd in waardering tegen beurskoers, omdat deze
waarderingsgrondslag een beter inzicht in de financiële positie van de Vereniging geeft. Dit vloeit
voort uit het feit dat de doelstelling van de Vereniging niet het besturen van het concern is, maar het
op evenwichtige wijze behartigen van de belangen van de bij AEGON N.V. betrokken partijen. In dit
opzicht vertoont zij overeenkomst met een beleggingsmaatschappij.
De in het boekjaar ontstane waardeverschillen worden direct in het eigen vermogen verantwoord. Ter
informatie is het effect van de stelselwijziging in de toelichting opgenomen.
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Ten behoeve van de aankopen van gewone aandelen is de Vereniging kort- en langlopende schulden
aangegaan. In dit kader strekten aan het einde van het boekjaar ca. 102 miljoen gewone aandelen tot
zekerheid van kortlopende schulden (2000: ca. 23 miljoen).
Het Bestuur stelt de Algemene Ledenvergadering voor de jaarrekening 2001 goed te keuren alsmede
het Bestuur décharge voor het in 2001 gevoerde bestuur te verlenen.

Overige informatie
In het verslagjaar trad mevrouw B.F. Bos-Beernink wegens het bereiken van de statutaire leeftijdgrens
af als lid van de Vereniging. Voorts traden de heren J.L. Bouma, J. van Hes, P.J. Idenburg en H.J.
Lambert af en werden herkozen, de heren Bouma en Idenburg tevens als Bestuursleden.
In het verslagjaar werd besloten het aantal leden met twee te vermeerderen tot 23. Twee nieuw
gekozen leden, mevrouw Mr. P.C. Lodders-Elfferich en mevrouw Drs. E.J. Mulock Houwer, zullen in
2002 lid van de Vereniging worden.
Mevrouw Bos heeft gedurende 15 jaar vanuit haar bestuurlijke achtergrond mede vorm gegeven aan
de Vereniging.
Het Bestuur dankt mevrouw Bos voor haar inzet voor en bijdrage aan de Vereniging.

Namens het Bestuur,
P.P. Kohnstamm, Voorzitter
's-Gravenhage, 26 februari 2002
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GECONSOLIDEERDE BALANS op 31 december
(na verdeling van baten)
In duizenden euro’s

2001

2000

15.777.856
18.514
__________

22.067.732
–
__________

15.796.370

22.067.732

3.445
503
__________

2.394
20
__________

3.948

2.414

__________

__________

Totaal Activa

15.800.318

22.070.146

Eigen Vermogen

12.172.000

18.779.313

Langlopende schulden

32.269

32.269

Kortlopende schulden

3.596.049

3.258.564

__________

__________

15.800.318

22.070.146

Vaste Activa
Financiële vaste activa
Deelneming
Overige effecten
Totaal financiële vaste activa
Vlottende Activa
Overlopende activa
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

Totaal Passiva

Ten behoeve van de vergelijkbaarheid zijn de cijfers van 2000 aan de stelselwijziging aangepast, zie
ook de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.
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GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
In duizenden euro’s

2001

2000

407.063
3.432
__________

303.443
2.712
__________

410.495

306.155

163.199
1.705
__________

118.560
708
__________

164.904

119.268

__________

__________

245.591

186.887

Baten
Dividend gewone aandelen deelneming
Dividend preferente aandelen deelneming
Totaal Baten

Lasten
Betaalde intrest
Kosten
Totaal Lasten

Resultaat
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GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT
In duizenden euro’s

2001

2000

191.390
2.395
-155.627
-1.712
__________

–
3.027
-57.295
-786
__________

36.446

-55.054

-361.693
–

-1.853.792
-1.180

–
__________

11.864
__________

-361.693

-1.843.108

–
325.730
__________

32.269
1.865.817
__________

325.730

1.898.086

483

-76

Kasstroom uit operationele activiteiten
Ontvangen dividend gewone aandelen
Ontvangen dividend preferente aandelen
Betaalde interest
Betaalde kosten
Per saldo kasmutatie

Kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten
Investeringsactiviteiten
Aankoop gewone aandelen
Aankoop preferente aandelen
Desinvesteringsactiviteiten
Verkoop preferente aandelen

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie langlopende leningen
Mutatie kortlopende leningen

Mutaties in liquide middelen

Met ingang van het boekjaar 2001 is het kasstroomoverzicht niet langer volgens de indirecte methode
opgesteld, maar opgesteld volgens de directe methode, aangezien laatstgenoemde methode beter
inzicht geeft in de feitelijke kasstromen.
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Stelselwijziging
Met ingang van 2001 is de waardering van gewone aandelen gewijzigd. Ten behoeve van een
verbeterd inzicht worden de gewone aandelen nu gewaardeerd tegen beurskoers ultimo boekjaar in
plaats van nettovermogenswaarde. Als gevolg van deze stelselwijziging zal in de staat van baten en
lasten niet langer het aandeel in het door AEGON N.V. verantwoorde resultaat worden opgenomen,
maar het ontvangen en/of het gemiste contante dividend indien gekozen voor stockdividend.
Het effect van de stelselwijziging op het eigen vermogen, op 1 januari 2001 een toename met
€ 16.947.489 is verwerkt in de algemene reserve. Ten behoeve van de vergelijkbaarheid is de
rubricering van de cijfers van vorig jaar dienovereenkomstig aangepast.
Bij het opmaken van deze jaarrekening was de nettovermogenswaarde op 31 december 2001 en het
door AEGON N.V. behaalde resultaat over 2001 nog niet bekend.

Consolidatieregels
In de geconsolideerde jaarrekening van Vereniging
groepsmaatschappijen Albidus B.V. en AEGON Mirror Fund.
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
Bedragen in duizenden euro’s

Waarderingsgrondslagen
Voor zover niet anders vermeld zijn de posten van de balans opgenomen voor de nominale waarde.

Deelneming
Deze post betreft de deelneming in AEGON N.V. en is als volgt samengesteld:

Gewone aandelen
Preferente aandelen
Totaal

2001

2000

15.725.056
52.800
__________

22.014.932
52.800
__________

15.777.856

22.067.732

De gewone aandelen zijn gewaardeerd tegen beurskoers ultimo boekjaar. Ongerealiseerde resultaten
op de aandelen worden in de herwaarderingsreserve verantwoord. Gerealiseerde resultaten bij
verkoop worden in het resultaat verantwoord. Ingeval keuzedividend wordt opgenomen in aandelen,
wordt een bedrag ter grootte van het gemiste contante dividend ten gunste van het resultaat gebracht.
De beurswaarde van de gewone aandelen bedraagt per 31 december 2001 € 15.725.056 (€ 30,40 per
aandeel). Op 31 december 2000 bedroeg de beurswaarde € 22.014.932 (€ 44,06 per aandeel).
De gemiddelde aanschafwaarde van de gewone aandelen bedraagt ultimo 2001 € 7.597.879 (€ 14,69
per aandeel)

Mutatieoverzicht gewone aandelen:
2001

Stand per 1 januari
Stock slotdividend 2000 (1999)
Stock interim-dividend 2001 (2000)
Aankopen:
Onderhands en ter beurze:
gemiddelde prijs: € 32,04 (2000: € 38,06)

2000

Aantal

Bedrag

Aantal

Bedrag

499.658.001
6.324.785
–

22.014.932
219.849
–

443.743.896
3.765.168
3.445.917

21.277.520
154.579
148.863

11.288.8001

361.693

48.703.020

1.853.792

–
–
___________

–
-6.871.418
__________

–
___________

–
-1.419.822
__________

517.271.586

15.725.056

499.658.001

22.014.932

Verkopen:
gemiddelde prijs: – (2000: –)

Herwaardering
Stand per 31 december
1

Vereniging AEGON heeft over deze aandelen alleen het juridisch eigendom, inclusief stemrecht.
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Mutatie-overzicht preferente aandelen:
2001

Stand per 1 januari
Aankopen
Verkopen
Redenominatie
Stand per 31 december

2000

Aantal

Bedrag

Aantal

Bedrag

440.000.000
–
–
–
___________

52.800
–
–
–
__________

559.600.000
10.400.000
-130.000.000
–
___________

63.484
1.180
-14.748
2.884
__________

440.000.000

52.800

440.000.000

52.800

De preferente aandelen zijn gewaardeerd tegen kostprijs. Op de preferente aandelen wordt een
dividend uitgekeerd, waarvan het percentage op jaarbasis gelijk is aan het door de Europese Centrale
Bank vastgestelde rentepercentage voor basisherfinancieringstransacties verhoogd met 1,75
procentpunt, een en ander geldend voor de eerste beursdag te Amsterdam van het boekjaar, waarover
het dividend wordt uitgekeerd. Over 2001 zal een dividend van 6,5% worden uitgekeerd (2000:
4,75%)

Overige effecten

2001

2000

Total return swap

18.514

–

Onder deze post is een total return swap met AEGON N.V. verantwoord met een nominale waarde
van € 361.693 betreffende 11.288.800 aandelen AEGON N.V. Deze, op 29 juni 2001 afgesloten, swap
is gewaardeerd tegen het verschil tussen uitoefenprijs (€ 32,04) en de beurskoers van het aandeel
AEGON op 31 december 2001 (€ 30,40) en heeft een looptijd tot 12 maart 2006.
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Langlopende schulden

Leningen o/g

2001

2000

32.269

32.269

De leningen hebben een looptijd van meer dan een jaar en maximaal twee jaar, de rentevoet varieert
van 5,25% tot 5,48%.

Kortlopende schulden

Kasgeld leningen
Lopende interest
Overig
Totaal

2001

2000

3.531.682
60.105
4.262
__________

3.205.952
52.554
58
__________

3.596.049

3.258.564

De kasgeldleningen betreffen bij diverse instellingen opgenomen leningen. De resterende looptijd van
deze leningen is maximaal acht maanden. Als gevolg van repotransacties strekten ultimo boekjaar ca.
102 miljoen aandelen AEGON NV tot zekerheid van de kasgeldleningen.
Op 31 december 2001 zijn voor totaal € 1,4 miljard aan deposito’s door middel van interestcontracten
voor de te verrekenen interest te beschouwen als langlopende leningen.
Vereniging AEGON gebruikt derivaten ten behoeve van het afdekken van renterisico's. Op
31 december 2001 waren voor totaal € 1,4 miljard (nominale waarde) aan interestcontracten
opgenomen.
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN
LASTEN
Bedragen in duizenden euro’s

In de staat van baten en lasten worden de aan het boekjaar toe te rekenen baten en lasten verantwoord.
In de kosten is begrepen het in het boekjaar als bezoldiging ten laste van de Vereniging gekomen
bedrag voor de leden van het Bestuur, als bedoeld in artikel 383 lid 1, Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek, zijnde € 108 (2000: € 86).
De toename van de kosten met € 997 is voornamelijk toe te schrijven aan betaalde provisies met
betrekking tot de leningen o/g.
Bijzonderheden omtrent de deelneming zelf kunnen bij AEGON N.V. worden verkregen.
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BALANS op 31 december
(na verdeling van baten)
In duizenden euro’s

2001

2000

15.777.856
18.514
__________

22.067.732
–
__________

15.796.370

22.067.732

3.445
503
__________

2.394
20
__________

3.948

2.414

__________

__________

15.800.318

22.070.146

5.178.119
6.993.881
__________

3.780.718
14.998.595
__________

12.172.000

18.779.313

Langlopende schulden

32.269

32.269

Kortlopende schulden

3.596.049

3.258.564

__________

__________

15.800.318

22.070.146

Vaste Activa
Financiële vaste activa
Deelnemingen
Overige effecten
Totaal financiële vaste activa
Vlottende Activa
Overlopende activa
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

Totaal Activa

Eigen Vermogen
Kapitaal
Herwaarderingsreserve
Totaal eigen vermogen

Totaal Passiva
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
In duizenden euro’s

2001

2000

24.050
221.541
__________

–
186.887
__________

245.591

186.887

Baten
Nettowinst groepsmaatschappijen
Overige baten en lasten
Batig saldo
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TOELICHTING OP DE BALANS
Bedragen in duizenden euro’s

Waarderingsgrondslagen
Tenzij anders vermeld, zijn de posten van de balans opgenomen volgens de grondslagen zoals
omschreven in de toelichting op de geconsolideerde balans.

Deelnemingen
Deze post betreft de deelnemingen in AEGON N.V., Albidus B.V. en AEGON Mirror Fund en is als
volgt samengesteld:

Gewone aandelen
Preferente aandelen
Albidus B.V. (100%)
AEGON Mirror Fund
Totaal

2001

2000

13.749.039
52.800
17
1.976.000
__________

22.014.932
52.800
–
–
__________

15.777.856

22.067.732

Albidus B.V. en AEGON Mirror Fund zijn gewaardeerd tegen nettovermogenswaarde.
De gemiddelde aanschafwaarde van de gewone aandelen bedraagt ultimo 2001 € 6.659.271 (€ 14,72
per aandeel)

Mutatie-overzicht gewone aandelen:
2001

Stand per 1 januari
Stock slotdividend 2000 (1999)
Stock interim-dividend 2001 (2000)
Aankopen:
Onderhands en ter beurze:
gemiddelde prijs: € 32,04 (2000: € 38,06)

2000

Aantal

Bedrag

Aantal

Bedrag

499.658.001
6.324.785
–

22.014.932
219.849
–

443.743.896
3.765.168
3.445.917

21.277.520
154.579
148.863

11.288.8001

361.693

48.703.020

1.853.792

-65.000.560
–
___________

-2.090.418
-6.757.017
__________

–
–
___________

–
-1.419.822
__________

452.271.026

13.749.039

499.658.001

22.014.932

Verkopen:
gemiddelde prijs: € 32,16 (2000: –)

Herwaardering
Stand per 31 december
1

Vereniging AEGON heeft over deze aandelen alleen het juridisch eigendom, inclusief stemrecht.
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Mutatie-overzicht deelneming Albidus:

Stand op 1 januari
Verwerving
Resultaat deelneming
Dividend
Herwaardering
Stand per 31 december

2001

2000

–
18
0
0
-1
___________

–
–
–
–
–
__________

17

–

2001

2000

–
2.090.400
24.050
- 24.050
-114.400
___________

–
–
–
–
–
__________

1.976.000

–

Mutatie-overzicht deelneming AEGON Mirror Fund:

Stand op 1 januari
Verwerving en uitbreiding
Resultaat deelneming
Dividend
Herwaardering
Stand per 31 december

Voor een toelichting op de preferente aandelen en overige effecten verwijzen wij naar de
geconsolideerde jaarrekening.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit:

Kapitaal
Herwaarderingsreserve
Totaal

16

2001

2000

5.178.119
6.993.881
__________

3.780.718
14.998.595
__________

12.172.000

18.779.313

Vereniging AEGON

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:
HerwaarderingsKapitaal
reserve
Stand per 1 januari voor stelselwijziging
Effect stelselwijziging

Totaal
2001

Totaal
2000

1.831.824
1.948.894
__________

–
14.998.595
__________

1.831.824
16.947.489
__________

3.432.199
16.580.049
__________

3.780.718

14.998.595

18.779.313

20.012.248

Resultaat boekjaar
Herwaardering deelnemingen
Herwaardering total return swap
Gerealiseerd resultaat op verkoop

245.591
–
–
1.151.810
__________

–
-6.871.418
18.514
-1.151.810
__________

245.591
-6.871.418
18.514
–
__________

186.887
-1.419.822
–
–
__________

Eigen vermogen per 31 december

5.178.119

6.993.881

12.172.000

18.779.313

Stand per 1 januari na stelselwijziging

Voor een toelichting op de langlopende en kortlopende schulden verwijzen wij naar de
geconsolideerde jaarrekening.

's-Gravenhage, 26 februari 2002
Het Bestuur
Prof. Drs. P.P. Kohnstamm, voorzitter
Prof. Dr. J.L. Bouma, vice-voorzitter
Mr. J.M. Boll
Prof. Dr. P.J. Idenburg

Ir. H. de Ruiter
Mr. M. Tabaksblat
Drs. K.J. Storm
Drs. J.B.M. Streppel
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OVERIGE GEGEVENS

Historie
Vereniging AEGON is een gewone vereniging naar Nederlands recht. Zij droeg indertijd de naam
"Vereniging AGO" en ontstond in 1978 als rechtsopvolger van AGO Onderlinge LevensverzekeringMaatschappij, die in het kader van een juridische reorganisatie van het AGO verzekeringsconcern
werd gedemutualiseerd. Aldus werd de Vereniging de enige houdster van alle geplaatste aandelen in
AGO Holding N.V.
Bij de AEGON-fusie in november 1983 droeg de Vereniging het gehele, door haar gehouden
aandelenkapitaal in AGO Holding N.V. over aan de beursgenoteerde vennootschap Ennia N.V., wier
naam in AEGON N.V. werd gewijzigd, in ruil voor nieuw uit te geven gewone en preferente aandelen
AEGON N.V. Tevens werd de naam van Vereniging AGO gewijzigd in Vereniging AEGON. Op grond
van de bepalingen van de fusieovereenkomst verkreeg de Vereniging een aanzienlijk
(minderheids)belang in gewone aandelen alsmede preferente aandelen, waardoor een meerderheid van
het stemrecht in AEGON N.V. werd verworven. Bovendien verkreeg de Vereniging bij genoemde
overeenkomst het recht om, zo nodig, nieuwe preferente aandelen te nemen om haar, door de bij de
fusie betrokken partijen gewenste, meerderheidspositie te kunnen handhaven.

Doelstelling
Overeenkomstig haar statutaire doelstelling behartigt de Vereniging als aandeelhouder op
evenwichtige wijze de belangen van AEGON N.V. en daarmee in een groep verbonden
maatschappijen, van verzekerden, van medewerkers, van aandeelhouders en van andere relaties van
deze maatschappijen. Zij doet dit door effecten AEGON N.V. te bezitten en de daaraan verbonden
rechten, waaronder het stemrecht, uit te oefenen. Haar inkomsten bestaan uit opbrengsten uit deze
effecten, dit zijn met name dividendontvangsten. De Vereniging streeft ernaar bij emissies van nieuwe
aandelen door AEGON N.V., of na verkoop van gewone aandelen uit haar bezit in verband met
bijzondere transacties ten behoeve van AEGON N.V., haar positie in gewone aandelen te behouden, of
te herstellen, door onderhands of ter beurze aan te kopen.

Corporate Governance
De statuten van de Vereniging zijn in overeenstemming met hetgeen daarvoor in de
fusieovereenkomst 1983 is vastgelegd opgesteld.
De Vereniging heeft thans 21 leden, die alle door de algemene ledenvergadering worden gekozen,
gewoonlijk op een niet-bindende aanbeveling van het bestuur. De leden mogen geen (oud) werknemer
van AEGON N.V. of een van haar groepsmaatschappijen zijn met twee uitzonderingen, te weten leden
die commissaris van AEGON N.V. zijn (thans twee leden-commissaris) en leden die bestuurder van
AEGON N.V. zijn (thans twee leden-bestuurder); deze laatste twee categorieën leden kennen
beperkingen in hun bevoegdheden. De algemene ledenvergadering stelt het aantal leden vast, waarbij
het aantal overige leden tenminste twee meer moet zijn dan tweemaal het aantal leden-commissaris en
leden-bestuurder tezamen.
De leden moeten elke vier jaar aftreden en kunnen worden herkozen; leden-commissaris en ledenbestuurder moeten echter aftreden als zij hun functie bij AEGON N.V. niet meer bekleden. Voor alle
leden geldt een statutaire leeftijdgrens van 70 jaar.
De algemene ledenvergadering benoemt uit haar midden op bindende voordracht of niet-bindende
aanbeveling van het bestuur de leden van het bestuur. Het bestuur telt ten minste acht leden, de helft
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hiervan zal bestaan uit leden-commissaris en leden-bestuurder, zo veel mogelijk in gelijke aantallen.
De algemene ledenvergadering benoemt de voorzitter en de vice-voorzitter van het bestuur, dit mogen
geen leden-commissaris of leden-bestuurder zijn. Besluiten van het bestuur worden met volstrekte
meerderheid van stemmen genomen, als de stemmen staken beslist de algemene ledenvergadering.
Het bestuur als geheel en ieder bestuurslid afzonderlijk is bevoegd de Vereniging te
vertegenwoordigen. In de aandeelhoudersvergaderingen van AEGON N.V. wordt de Vereniging
gewoonlijk vertegenwoordigd door daartoe met goedkeuring van de algemene ledenvergadering door
het bestuur aangewezen leden, dit mogen geen leden-commissaris of leden-bestuurder zijn.
Het bestuur maakt jaarlijks de jaarrekening op en laat deze door een door de algemene
ledenvergadering benoemde registeraccountant onderzoeken. De jaarrekening, die vergezeld moet zijn
van de verklaring van de registeraccountant, wordt ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering
overgelegd.
In de jaarlijks te houden algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en legt het
rekening en verantwoording af. Gewoonlijk komt de algemene ledenvergadering tenminste een
tweede maal per jaar bijeen.
In de ledenvergaderingen hebben alle leden één stem en wordt er besloten met volstrekte meerderheid
van uitgebrachte stemmen. De algemene ledenvergadering besluit hoe de aandeelhoudersrechten van
de Vereniging worden uitgeoefend. Daarbij hebben leden-commissaris en leden-bestuurder geen
stemrecht over de goedkeuring van de jaarrekening en over de decharge van bestuurders en
commissarissen van AEGON N.V., noch over een besluit betreffende de vaststelling van de honoraria
van commissarissen van AEGON N.V. De leden-bestuurder hebben evenmin stemrecht over een
voorstel van AEGON N.V. voor het verlenen van de bevoegdheid aan een vennootschapsorgaan om
aandelen uit te geven voorzover dit betrekking heeft op door AEGON N.V. toe te kennen rechten tot
het nemen van aandelen aan werknemers van de AEGON groep. Leden-commissaris en ledenbestuurder hebben voorts geen stemrecht over een besluit voor hun eigen benoeming tot lid van het
bestuur.
De goedkeuring of een besluit van de algemene ledenvergadering is vereist voor een besluit of een
voorstel van het bestuur tot het vervreemden of bezwaren van aandelen in AEGON N.V. en het nietgebruik maken van daaraan verbonden voorkeursrechten, het wijzigen van de statuten of ontbinding.
Hiervoor geldt een quorum en gekwalificeerde meerderheid in de algemene ledenvergadering.
Voor hun werkzaamheden wordt aan bestuursleden een vaste vergoeding toegekend, behoudens aan
de leden-bestuurder. De overige leden ontvangen een vaste vergoeding en presentiegeld, alsmede een
reiskostenvergoeding. Alle vergoedingen worden door de algemene ledenvergadering vastgesteld.
Indien de Vereniging zou worden geliquideerd zal de liquidatie uitkering zo veel mogelijk
overeenkomstig het doel van de Vereniging worden aangewend, nimmer zal een deel hiervan aan de
leden ten goede mogen komen.
In geval van ontbinding van de Vereniging zal een liquidatieoverschot een bestemming
overeenkomstig het doel van de Vereniging worden gegeven en, als dit niet (volledig) mogelijk is, aan
maatschappelijke activiteiten met een Nederlandse signatuur. Aan de leden als zodanig zal nimmer
een deel hiervan ten goede mogen komen.
De statuten van de Vereniging zijn laatstelijk vastgesteld op 28 december 1999.

Inlichtingen
Nadere informatie over Vereniging AEGON kan bij het secretariaat worden verkregen:
Vereniging AEGON
Postbus 202
2501 CE 's-Gravenhage
Tel.: 070-3448288
Fax: 070-3477929
E-mail: Secretariaat@VerenigingAEGON.nl
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Accountantsverklaring
Opdracht
Wij hebben de jaarrekening 2001 van Vereniging AEGON te 's-Gravenhage gecontroleerd. De
jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het Bestuur van de vereniging. Het is onze
verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.
Werkzaamheden
Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking
tot controle-opdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en
uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen
onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle bevat onder meer een onderzoek door middel
van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen en de toelichtingen in de
jaarrekening.
Tevens omvat een controle een beoordeling van de grondslagen voor financiële verslaggeving die bij
het opmaken van de jaarrekening zijn toegepast en van belangrijke schattingen die het Bestuur van de
vereniging daarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algemene beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.
Oordeel
Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling
van het vermogen op 31 december 2001 en van het resultaat over 2001 in overeenstemming met in
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en voldoet aan de
wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in titel 9 BW2.

's-Gravenhage, 26 februari 2002
Ernst & Young Accountants
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Jaar van aftreden
periodiek

definitief

2004
2003
2002
2005
2002
2003
2003
2002
2005
2002
2003
2005
2002

2012
2011
2004
2004
2018
2005
2012
2010
2018
2005
2004
2004
2012
2003
2004
2007
2010
2002
2012
2012
2004

Bestuur
Prof. Drs. P.P. Kohnstamm, voorzitter
Prof. Dr. J.L. Bouma, vice-voorzitter
Mr. J.M. Boll
Prof. Dr. P.J. Idenburg
Ir. H. de Ruiter
Mr. M. Tabaksblat
Drs. K.J. Storm
Drs. J.B.M. Streppel

Leden
Mr. J.M. Boll
Mr. A.F. Bosma
Prof. Dr. J.L. Bouma
Ir. W.B. Brouwer
Mr. H.J.E. Bruins Slot
J. van Hes
Prof. Dr. P.J. Idenburg
Prof. Drs. P.P. Kohnstamm
Mevrouw I.E. Koster-Burbidge
Mr. P.M. van der Laan
Ir. H.J. Lambert
Drs. H.W. Lulofs
Prof. Dr. H.M. Pinedo
J. van Rijn RA
Ir. H. de Ruiter
Mr. M. Tabaksblat
R. Spiekerman van Weezelenburg
Drs. K.J. Storm
Drs. J.B.M. Streppel
Mr. J.W.B. Westerburgen
Jhr. G.G. Witsen Elias
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