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Van de voorzitter 
 

Geachte leden, 

Wat een overweldigende respons op de brief 

waarin de oprichting van de vereniging werd 

aangekondigd: binnen één week stond de 

teller al op 750!! En nu, eind juli, kunnen we 

u laten weten dat we de 1000 al ruim 

gepasseerd zijn. 

Enerzijds betekent dit voor ons een grote 

voldoening: er blijkt immers uit dat u het een 

goed initiatief vindt en belangrijk genoeg om 

mee te doen. Anderzijds betekent het veel 

werk. Maar daar schrikken wij niet voor 

terug. Integendeel, uw massale aanmelding is 

voor ons een aansporing om met nóg meer 

enthousiasme en inzet aan de slag te gaan. 

We hopen wel dat u er begrip voor heeft dat 

al die dingen, die nodig zijn voor het oprich-

ten van een vereniging, behalve veel werk, 

óók veel tijd vragen en niet te vergeten geld. 

Eén van onze eerste  taken zal zijn de 

omvorming van de uit een "Jouster initiatief" 

geboren vereniging tot een sterke landelijke 

organisatie. 

Daarover én over veel meer, willen wij u 

informeren in deze eerste Nieuwsbrief. 

 

Ik wens de vereniging veel succes in haar 

uiteindelijke doelstelling: de behartiging van 

de belangen van de pensioengerechtigden 

van Douwe Egberts. 

 

Henk Kramer, voorzitter  (ad interim) 

 

Inhoudsopgave 

 

1. voorwoord van de 

voorzitter 

 

2. de contributie 

 

3. We staan er niet alleen 

voor 

 

3. Wat  vooraf ging 

 

5. En voorts…. 

 

5. Wat er verder 

    gebeuren moet 

 

6. Hete hangijzers 

 

6. In Memoriam 

 

7. Bestuurs- 

    samenstelling 

 

7. Communicatie 

 

8. DE VG tip 

 

Uw reg. nr. : 



De contributie:                2  
De contributie van de Vereniging hebben we voor het jaar 2005 vastgesteld 

op een bedrag van € 12,00. Dit is een vrij laag bedrag. Dat hebben we  met 

opzet zo gedaan, omdat de hoogte van de contributie voor niemand een 

belemmering mag zijn om lid te worden. Dit betekent wel, dat wij als 

bestuur uiterst zorgvuldig met onze middelen zullen moeten omgaan.  

Zo hadden we U graag direct na uw aanmelding als lid een bevestiging 

willen sturen, doch realiserend dat een brief aan ieder lid ons alleen al aan 

porto bijna € 400,= zou kosten, hebben we daarvan afgezien, en zullen we 

steeds proberen zoveel mogelijk zaken te combineren.   

    

De contributie-inning. 
Het innen van contributie kost geld. Als we zouden werken met accept-

giro’s, moeten we eerst de blanko formulieren kopen, die moeten we U 

toezenden, en vervolgens moeten we per afrekening nog eens 14 cent  aan 

kosten betalen.  

 

Verreweg het voordeligst, en voor U het gemakkelijkst, is het werken met 

automatische incasso door middel van  een bank- of giro machtiging. Voor 

2006 zullen we U in september a.s. een machtigingsformulier ter tekening 

toezenden. Dan wordt in één keer van alle leden de contributie 

geïncasseerd, en dat kost nagenoeg niets!  

 

Voor het jaar 2005 is dit nog niet mogelijk, omdat er veel tijd in de 

voorbereiding gaat zitten en wij dan eerst ook over een machtiging van elk 

lid dienen te beschikken. 
 

 

Daarom het volgende verzoek aan de leden: 
Wilt U zelf het initiatief nemen om een bedrag van € 12,00 over te maken: 

 

op bankrekening nr.: 1114.85.061 

ten name van:   Ver. van Gepens. D.E., te Joure 

met vermelding van uw registratie-nr. (zie bovenaan bladz. 1.) 

 

Wij zijn U zeer erkentelijk als U dit zo spoedig mogelijk, doch  

uiterlijk  1 sept. a.s.,  zou willen doen, want met het oprichten van 

een vereniging zijn nogal wat kosten gemoeid! 

 

 



We staan er niet alleen voor!                3.

                
De pensioen-problematiek in Nederland is zeer ingewikkeld. Het is bijna 

onmogelijk in een bestuur zoveel deskundigheid bijeen te krijgen, dat je 

alle aspecten van het pensioen-gebeuren daarmee zou kunnen beheersen. 

 

Maar dat hoeft ook niet: er is in Nederland een overkoepelende organisatie 

voor Verenigingen van gepensioneerden, de: 

 

“Nederl. Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden”,  

kortweg N.V.O.G. genoemd. 

 

Bij de N.V.O.G. zijn momenteel ca. 70 verenigingen van gepensioneerden  

met méér dan 100.000 leden aangesloten. Die aantallen – zowel 

lidorganisaties als leden/gepensioneerden – zijn sterk groeiend, omdat 

gepensioneerden steeds méér tot het inzicht komen  dat ze zélf in 

georganiseerd verband moeten opkomen voor hun belangen. 

De N.V.O.G. wordt in stand gehouden doordat de aangesloten organisaties, 

ook wij dus, een op het ledenbestand gebaseerde contributie betalen. 

 

 

Wat vooraf ging:                
 

08-04-2004: Brief Directie Kon. D.E.:   Toelichting op het besluit om geen 

middelen beschikbaar te stellen om het Pensioenfonds in staat te stellen per 

1 jan. 2004 een indexatie op de ingegane pensioenen te verstrekken.  

 

April/mei 2004: Een 8-tal oud-medewerkers uit Joure en omgeving (o.a. 

vroegere managers en deelnemers aan vakbonds- en ondernemings-

raadsoverleg) vinden elkaar in hun onvrede over de onwil van  Koninklijke 

D.E. om door een extra storting het pensioenfonds alsnog in staat te stellen  

de pensioenen te indexeren. 

          

25-05-2004: Op verzoek van het achttal een gesprek met de directeur en 

een bestuursdelegatie van het Pensioenfonds.  

                     
Doel: * kenbaar maken ontstane onrust en onvrede; 

* info inwinnen over achtergronden en huidige situatie; 

* afstemmen over mogelijkheid tot méér medezeggenschap                        

   voor gepensioneerden. 
 



  4. 
29-05-2004: Brief aan Directie Koninklijke D.E. waarin het ongenoegen 

geuit wordt over het niet-indexeren, en verzoek om onderhoud. 

 

11-06-2004: telefonische mededeling: vóór de vakantie ziet men helaas 

geen mogelijkheid meer, wordt 2
e
 helft augustus. 

 

15-06-2004: Brief namens groep van acht: zéér teleurgesteld. Mét de 

boodschap “we beraden ons op middelen en wegen om uw besluit aan te 

vechten”. 

 

23-06-2004: Alsnog gesprek met het voor Human Resources en Juridische 

Zaken verantwoordelijke lid van de Directie Koninklijke D.E. 

Onze bezwaren hebben we uitvoerig naar voren kunnen brengen, de reactie 

was echter dat men onverkort vasthield aan het gestelde in de 

eerdergenoemde brief van 8 april 2004. 

 

29-09-2004: Het achttal  - in vergadering bijeen – besluit tot oprichting van 

de “Vereniging van Gepensioneerden Douwe Egberts”. 

 

10-11-2004: 2
e
 bespreking met directeur en bestuursdelegatie van de 

Stichting Pensioenfonds Douwe Egberts. 

 

Doel: gedachtenwisseling over het vormgeven van de belangen-  

           behartiging/medezeggenschap van de gepensioneerden van 

 Douwe Egberts. 

 

In deze bijeenkomst herhaalde de Directeur van het Pensioenfonds de 

eerder gedane toezegging, dat het Pensioenfonds bereid was een eerste brief 

van de vereniging aan alle gepensioneerden te verzenden. Een toezegging 

waarvoor we uiteraard zeer erkentelijk waren. 

          
28-02-2005: brief gaat uit aan alle gepensioneerden; 

maart-april 2005: geweldige respons: méér dan 1000 aanmeldingen! 

 

02-05-2005: brief aan de C.O.R. met verzoek om overleg om te komen tot 

deelname van de Vereniging in het bestuur van het Pensioenfonds. 

 

 

 

 



En voorts:                                                                                         5.
                    

*     zijn er statuten opgesteld (een gepensioneerde juridische 

       medewerker was zo vriendelijk er zijn blik over te laten gaan);  

 

*     is de akte van oprichting op 16 juni j.l. bij de notaris gepasseerd, 

       zodat we nu echt kunnen spreken van de 

 

“Vereniging van Gepensioneerden Douwe Egberts” 
 

*     is er een bankrekening geopend; 

 

*     zijn we ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (dat was o.a. 

     een voorwaarde om een bankrekening te kunnen openen) 

 

       *     is er een geautomatiseerde leden-administratie op poten gezet. 

 

Wat er verder gebeuren moet: 

 
*   In het komende najaar 2 regionale leden-vergaderingen organiseren 

     (we denken aan 1 bijeenkomst in Joure of omgeving  en 1 rond 

     Utrecht). Zo spoedig mogelijk na de vakantie (begin september)     

            hopen we U hierover nader te kunnen informeren. 

 

*   De formatie van een definitief - landelijk gespreid - bestuur, want 

     het Jouster initiatief moet snel een landelijke organisatie worden; 

 

*   Afstemming met C.O.R. en bestuur Pensioenfonds over onze 

     deelname in dat bestuur en noodzakelijke statutenwijziging daartoe; 

          

*   In het komende voorjaar een Algemene Ledenvergadering beleggen, 

waarin een definitief bestuur gekozen kan worden. Ook willen dan 

veel tijd zullen inruimen voor een goede uitwisseling van gedachten    

over “doelstellingen en strategie van de Vereniging”, alsmede over 

al   die zaken, die verband houden met de (D.E.-) pensioen-

problematiek.  

 

         6 

Hete hangijzers in Pensioenland: 

 



Die zijn er te over, “hete hang-ijzers”, of zo U wilt  

“dreigende donkere wolken”!   Om er een paar te noemen: 

 

* Per 1 januari a.s. wordt er in Nederland een nieuw “zorg-verzekerings-  

  stelsel” ingevoerd, dat voor iedereen gaat gelden. Het Ziekenfonds en de  

  Particuliere Ziektekostenverzekering komen te vervallen.Over de finan- 

  ciële gevolgen is nog veel onduidelijkheid. Met name t.a.v. de bijdrage 

  voor gepensioneerden (ter vervanging van de z.g. “werkgeversbijdrage” 

  Ziekenfonds of Particuliere Verzekering) heerst nog onzekerheid; 

 

* In toenemende mate valt te beluisteren dat grote ondernemingen het 

   pensioenbeheer (willen) uitbesteden of bij verzekeringsmaatschappijen 

   onder brengen. Het zal duidelijk zijn dat hier méér overwegingen in het 

   geding zijn dan alleen maar kostenbesparing. Een vaste premie, risico’s 

   ontlopen, zijn   aantrekkelijke vooruitzichten voor ondernemingen. 

   Wat de gevolgen – direct of op termijn – voor de pensioenen en de 

   gepensioneerden zijn, is vooralsnog “duister: 

   Als de beleggingsresultaten van die verzekeringsmaatschappij meerdere 

   jaren tegenvallen, zal er ongetwijfeld geen ruimte zijn voor indexatie. 

   Maar welke zekerheid is er dat de pensioenen onaangetast blijven? 

   En wat, als de beleggingsresultaten over een reeks van jaren uitstekend 

   zijn? Is de verzekeringsmaatschappij dan de lachende derde? 

 

* Informeel hebben we vernomen dat ook Douwe Egberts bezig zou zijn,  

   zo’n plan uit te werken. 

  Ons commentaar: Medezeggenschap van de Vereniging van Gepen- 

  sioneerden in het bestuur van ons Pensioenfonds is noodzakelijk om in 

  deze “duistere en onzekere tijden”te kunnen opkomen voor uw belangen! 

 

    

                In Memoriam 

In de afgelopen maanden bereikte ons het bericht van overlijden  

van de volgende leden: 

 
Mw. A.M. Agterberg-Limburg, te Utrecht;  Dhr. H. Hoekstra te Joure; 

 

Dhr. J.B. Wegdam te Ootmarsum;   Dhr. H. Sjonger te Akkrum 

          

   7           

Bestuurs-samenstelling.        Algemene oproep! 

 



De leden van het  huidige bestuur, de 8 initiatiefnemers uit Joure, 

beschouwen zichzelf als een “interim-bestuur”. Zij vinden dat er zo snel 

mogelijk een sterk “landelijk” bestuur dient te komen.  

 

Daarom deze oproep: 

 

Indien U interesse heeft in een functie in het Bestuur van de 

Vereniging, of in een afgevaardigde zetel in het Bestuur van het 

Pensioenfonds, en U meent over de daartoe benodigde kennis, 

ervaring, inzicht en ….. tijd te beschikken, wilt U dit dan kenbaar 

maken bij onze Secretaris:  Gerard Strien. 

 
Wie zijn er nodig: 

 

   * een gedreven voorzitter;    (man… òf  vrouw)  

   * mensen met specialistische kennis,  

b.v :  juridisch, financ/administratief, bestuurlijk, 

        pensioenen, redactioneel, enz. 

 

Voorwaarden: Lid zijn van de Vereniging van Gepensioneerden 

                        Douwe Egberts en  “er-helemaal-voor-willen-gaan”! 

 
 

   Communicatie: 
   Communicatie en informatie hebben wij hoog in het vaandel 

   staan. Daarom kunt U ons per e-mail bereiken. Daarom wordt  

   er hard gewerkt aan het inrichten van een eigen web-site op  

   het Internet.  

 
    E-mail adres:   vg-de@home.nl 

  Web-site:          vg-de.nl 

  Postadres:        Postbus 94, 8500 AB  Joure 

          
 

DE  VG  TIP:                                                             



 Er is een gezegde dat luidt “goede raad is duur”! Wij willen eens proberen 

of we het tegendeel kunnen bewijzen. Iedereen maakt wel eens iets mee, 

waarvan je zegt: “dat moesten veel meer mensen weten”. Welnu, we willen 

proberen daar een vaste rubriek van te maken. Onderstaand treft u de 

eerste  “tip” aan, uit eigen recente ervaring: 
 

De Verzekeringstip: 
 

Verzekerings-maatschappijen hebben de gewoonte altijd wel de één 

of andere korting aan te bieden, als je maar bij hen ‘n nieuwe 

verzekering afsluit. Een recent voorbeeld: 

 Het Leeuwarder verzekeringsbedrijf FBTO biedt bij het afsluiten 

van een auto-verzekering een korting van 15%………. als je……. 

je lidmaatschapsnummer kunt opgeven van een ouderenbond (KBO, 

PCBO of ANBO), òf als je datzelfde kunt doen als lid van de Thuis-

zorg Z.W.-Friesland. 

 
Nu is het in Nederland zo, dat je niet mag “discrimineren”, dus….. wat 

geldt bij het afsluiten van een nieuwe verzekering, moet óók gelden voor 

bestaande verzekeringen. Ik heb kontakt opgenomen met FBTO, het num-

mer van m’n pas van de ouderenbond opgegeven……………... en 2 weken 

later kreeg ik 53 Euro op m’n bankrekening bijgeboekt,…….. voor m’n al 

jaren bestaande auto-verzekering!  Vraag er eens naar bij uw verzekering.  
                  G.S. 

 

Hebt u ook een tip, waarvan U denkt dat anderen daar hun voordeel mee 

kunnen doen, stuur hem dan gerust naar ons secretariaat!  

Ook bijdragen van de leden voor een volgende nieuwsbrief zijn  welkom! 

Uiteraard beslist de redactie of een bijdrage wél of niet geplaatst wordt. 

 

 

Secretariaat:  VG-DE,  Postbus 94,   8500 AB  Joure.  

  tel.: 0513 – 41 44 77. 
 


