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VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN DOUWE EGBERTS 
 

DE Nieuwsbrief Extra 
Jaargang 10 nr.1                          Maart 2014 

 

 

 

1. Voorwoord van de Redactie 
 

 

 WIE ’T KLEINE NIET EERT… 

 

“Wie ’t kleine niet eert, is het grote niet weerd” zullen velen van ons gedacht hebben toen de 

brief met de toeslagtoekenning van het Pensioenfonds binnengekomen was. Na een lange tijd 

geen enkele toeslag te hebben gehad wordt er nu dan eindelijk een kleine indexatie toegepast. 

Aan het einde van de 5 jarige herstelperiode is ons Pensioenfonds op de goede weg en klimt de 

dekkingsgraad geleidelijk steeds verder omhoog. Er valt nog het nodige in te halen…. 

 

De nieuwe Pensioenwet krijgt langzamerhand steeds meer vorm; aanpassingen voor de hogere 

AOW leeftijd en langere levensverwachting zijn al ingevoerd. De moeilijke keuze, hoeveel risico 

te nemen om de pensioenen en indexaties zeker te kunnen stellen, wordt door het Pensioenfonds 

voorbereid. U heeft hiervoor een enquête kunnen invullen. En wij zijn er zelf natuurlijk bij met 

onze vertegenwoordiging in het bestuur van het Pensioenfonds; Quirijn Ligtenstein is weer, tot 

mei 2018, benoemd als voorzitter! 

 

Genoeg zaken om over te praten en om 8 of 9 april naar de Algemene Ledenvergadering in Joure 

of Nieuwegein te komen.  

Deze Nieuwsbrief Extra gaat helemaal over deze vergaderingen en over wat u daar kunt 

verwachten naast natuurlijk gezelligheid en leuke ontmoetingen met vroegere collega’s en oude 

bekenden.  

Als u de ledenvergadering bijwoont raden wij u aan deze Nieuwsbrief Extra mee te nemen. 

  

Veel leesplezier en tot ziens op de ledenvergadering!  
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2. Nieuws en Mededelingen van het Bestuur. 
2.1 Uitnodiging voor de Ledenvergadering van VGDE; 

 

Aan alle leden van de Vereniging van Gepensioneerden Douwe Egberts - VGDE 

 

UITNODIGING 

 

Het bestuur van de VGDE heeft het genoegen u uit te nodigen voor het bijwonen van een van 

onderstaande regionale ledenvergaderingen. 

 

Regio Noord: dinsdag 8 april 2014 in Joure. Aanvang 13.30 uur in  

 Partycentrum ’t Haske, Vegelinsweg 20, 8501 BA tel. 0513 415281 

Regio Midden/Zuid: woensdag 9 april 2014 in Nieuwegein. Aanvang 10.30 uur in 

 Partycentrum ’t Veerhuis, Nijemonde 4, 3434 AZ tel. 030 6064448 
 

De vergadering op 9 april in Nieuwegein is tevens de formele algemene ledenvergadering, waar – 

in overeenstemming met de statuten – de balans en de staat van baten en lasten ter 

goedkeuring worden voorgelegd aan de leden. Ook vindt in die vergadering de formele verkiezing 

van bestuursleden en de benoeming van de kascommissie plaats. 

 

Het is de bedoeling om het huishoudelijke deel van de vergadering zakelijk en kort te houden, 

zodat voldoende tijd overblijft voor de sprekers en een ruime pauze om oud-collega’s te 

spreken. 

Om de files te kunnen omzeilen is het aanvangstijdstip van de vergadering in Nieuwegein evenals 

vorige jaren half elf. Ook dit jaar zullen in Nieuwegein in de pauze broodjes beschikbaar zijn 

waarvoor van u een contante bijdrage van 6 euro wordt gevraagd, af te rekenen bij 

binnenkomst. Graag met gepast geld betalen. 

Het staat een ieder vrij om te bepalen naar welke vergadering zij/hij wil komen. 

Is de keuze voor Nieuwegein voornamelijk ingegeven doordat men daar eventueel kan stemmen – 

als er geen tegenkandidaten worden voorgedragen, zal er in het geheel niet gestemd worden – 

dan is het goed om te weten dat er ook een mogelijkheid is om te stemmen bij volmacht (zie de 
toelichting bij de agenda). 
 

Om organisatorische redenen moeten wij u vragen om u vooraf aan te melden.  

Dat kan door vóór 25 maart het aanmeldingsformulier uit deze DE Nieuwsbrief in te vullen en 

op te sturen naar: Ledenadministratie VGDE, De Strekel 22, 8332 JN Steenwijk of door een e-

mail met naam, volledig adres en vergaderplaats te sturen naar ledenvergadering@vgde.nl  

Ook op de website www.vgde.nl kan een formulier voor het bezoeken van de jaarvergadering 

worden ingevuld en verzonden. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Thijs Kramer, voorzitter     Leen Buizert, secretaris 

 

mailto:ledenvergadering@vgde.nl
http://www.vgde.nl/
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2.2 Agenda Ledenvergadering VGDE 2014 8 april in Joure en op 9 april in Nieuwegein 

 

 Tekenen presentielijst vanaf 13.00 uur in Joure  en vanaf 10.00 uur in Nieuwegein   
 
 

1. Opening door dagvoorzitter om 13.30 uur in Joure en om 10.30 uur in Nieuwegein 

2. Ter goedkeuring de notulen van de ALV vergaderingen in Nieuwegein op 9 april 2013 in Joure 

op 10 april 2013. 

3. Ter goedkeuring Jaarverslag 2013. 

4. Financiële Verantwoording, waarvoor goedkeuring vereist: 

4.1. Resultaten en Balans 2013 en Begroting 2014 

4.2. Verslag kascommissie over 2013 

4.3. Benoeming kascommissie 

4.4. Vaststelling contributie 2014 

5. Actuele situatie en beleid en koers 2014 en volgende jaren. 

6. Verkiezing bestuursleden  

6.1. Zoals bekend heeft André Frank zich medio 2013 teruggetrokken uit ons bestuur en 

heeft Wim Bakkers zijn plaats op ons verzoek willen innemen. Voorgesteld wordt om 

goedkeuring te verlenen aan deze tussentijdse wisseling.  

6.2. Aftredend en herkiesbaar zijn: Eveline van Koppen-Louman en Hans Sterk. Voorgesteld 

door het bestuur om de herbenoeming van beiden goed te keuren. 

6.3. Aftredend en niet herkiesbaar zijn: Hans van der Waard en Thijs Kramer 

Voorgesteld door het bestuur om Karel Bouwknegt en Rob Korevaar als hun opvolgers te 

benoemen. 

7. Benoemingen en afscheid.  

8. Zowel in Joure als in Nieuwegein spreekt de heer Quirijn Ligtenstein, voorzitter van het 

bestuur van het Douwe Egberts Pensioenfonds, over de ‘Stand van zaken bij DEPF en de 

ontwikkelingen in de pensioenwereld.’ 

 

9. PAUZE met eventueel aansluitend de uitslag van verkiezing. (alléén in Nieuwegein) 

 

10. Zowel in Joure als in Nieuwegein spreekt de heer Harm-Jan van Pelt (President Retail 

Developing Markets  DEMB) over ‘Recente ontwikkelingen bij DEMB en de perspectieven 

voor onze merken, markten  en mensen’. 

11. Rondvraag. 

12. Sluiting in Joure ca. 16.45 uur en in Nieuwegein ca. 15.00 uur. 
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2.3 Toelichting bij de Agenda voor de Ledenvergaderingen VGDE 2014 8 april in Joure en 

9 april in Nieuwegein. In Nieuwegein is dit jaar de formele ALV. 

 

De meeste van de in de agenda genoemde stukken vindt u in deze Nieuwsbrief Extra. 

 

Ad. Agendapunt 6. Verkiezing bestuursleden 

 Het bestuur heeft een rooster vastgesteld om het aftreden evenwichtig te laten verlopen. 

Ieder jaar treden drie bestuursleden af, die eenmaal kunnen worden herkozen voor een 

periode van drie jaar. In 2014 zijn aftredend en herkiesbaar: Eveline van Koppen-Louman en 

Hans Sterk. Verder zijn aftredend en niet herkiesbaar: Hans van der Waard en Thijs 

Kramer. Zowel Hans van der Waard als Thijs Kramer zijn in 2007 aangetreden. Hans is 

voornemens zijn taak als VGDE-afgevaardigde in de VO en bij de KNVG voort te zetten.  

In de ontstane vacatures  stelt het bestuur voor te benoemen de heren Karel Bouwknegt en 

Rob Korevaar. De taakverdeling zal in onderling overleg worden vastgesteld. 

Voor de ‘werkhistorie’ van de kandidaten; zie pagina 15 

 Door leden kunnen tegenkandidaten worden voorgedragen. De voordracht moet ondertekend 

door ten minste 20 leden ingediend worden bij het secretariaat voor 25 maart.  

 Als er geen tegenkandidaten worden voorgedragen is stemming niet noodzakelijk – en 

machtiging dus ook niet – en vervalt het bekendmaken van de uitslag in Nieuwegein zoals 

vermeld bij agendapunt 9. In Joure vervalt dit punt onder alle omstandigheden. 

Stemmen bij volmacht is voor ieder lid mogelijk. Daartoe moet u een ander lid machtigen. 

Gebruik daarvoor de machtiging stemrechtstrook op de laatste pagina van deze Nieuwsbrief. 

Een lid kan voor ten hoogste 4 personen als gemachtigde optreden. 
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2.4 Routebeschrijving naar de Ledenvergadering in Joure en Nieuwegein  

Route beschrijving naar ’t Haske, Vegelinsweg 20, 8501 BA in Joure  

Op verkeersplein Joure de afrit Joure nemen. Na ca. 50 meter op de minirotonde 1e afslag rechts. 

Borden Douwe Egberts volgen. Na ca. 1,5 km. verschijnt ’t Haske op de borden. 

 
Route beschrijving naar ’t Veerhuis, Nijemonde 4, 3434 AZ in Nieuwegein 

Route Vanuit A'dam (A2) en Rotterdam/Den Haag (A12)  

Bij het verkeersplein Ouderijn (Utrecht) volgt u de A2 richting ’s Hertogenbosch. 

Na ca. 9 km neemt u de afrit Nieuwegein-Zuid (afrit 10), ruim voor de Lekbrug bij Vianen. 

Aan het einde van de afrit gaat u linksaf en na ca 900 meter, bij het derde stoplicht slaat u rechtsaf 

en vervolgens 1e weg rechts. Halverwege deze weg vindt u de hoofdingang van 't Veerhuis.  

Vanuit Hilversum/Amersfoort (A27-A28)  

Volg even de bewegwijzering Utrecht/Den Haag en neem al rijdende op de A27 de afslag Nieuwegein 

en volg daarna de borden Nieuwegein (wit bord met Industrie-teken) /Houten (afrit 28) en 

vervolgens de borden Nieuwegein-Zuid/Vianen. Neem de afslag Lekboulevard. Na de afslag, 1e straat 

rechts vindt u de hoofdingang van 't Veerhuis halverwege deze weg.  

Vanuit Arnhem (A12) 

Neemt u voor Utrecht de afslag Utrecht/Nieuwegein. Volg de borden Nieuwegein en vervolgens de 

borden Nieuwegein-Zuid/Vianen. Neem de afslag Lekboulevard. Na de afslag, 1e straat rechts vindt u 

de hoofdingang van 't Veerhuis halverwege deze weg.  

Vanuit 's Hertogenbosch (A2) en Breda  

Richting Amsterdam/Utrecht-West aanhouden (A2) en direkt over de Lekbrug bij Vianen neemt u de 

afrit Nieuwegein-Zuid. Bij de stoplichten slaat u linksaf en na ca. 500 meter, bij het tweede 

stoplicht, gaat u rechtsaf en vervolgens de eerste weg rechts.  

Openbaar vervoer:  

Vanaf Utrecht CS neemt u de sneltram naar Nieuwegein-Zuid. Schuin tegenover de eindhalte vindt u 

't Veerhuis. Vanaf Utrecht CS (Jaarbeurszijde) rijden er tevens bussen naar 't Veerhuis. De tram 

vertrekt ieder kwartier vanaf CS en buslijn 65 elk kwartier vanaf de Jaarbeurszijde.  Reisduur: ca. 30 

min. Voor de meest recente vertrek/aankomsttijden kunt u het beste kijken op www.9292ov.nl .  

 

 

http://www.9292ov.nl/
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2.5    Verslag Algemene Ledenvergaderingen VGDE 2013 

Een samenvatting van de Algemene Ledenvergaderingen VGDE 2013 is eerder opgenomen in 

DE Nieuwsbrief van juni 2013 (jaargang 9, nr.2).  Deze DE Nieuwsbrief kunt u vinden onder 

“Documenten” op de website  www.vgde.nl . 

De officiële notulen van de ALV 2013 zullen in Nieuwegein en Joure als concept ter inzage 

liggen en worden geprojecteerd tijdens de behandeling ervan. 

Deze concept notulen kunt u ook raadplegen onder “Documenten” op de website www.vgde.nl  

 

2.6 Jaarverslag VGDE 2013: 

In de loop van 2013 werden de eerste lichtpuntjes van economisch herstel en groei zichtbaar. 

We zijn verheugd dat ook Douwe Egberts Pensioenfonds (DEPF) hierbij niet achter bleef en na 

jaren weer een gedeeltelijke indexatie toewees. Gedeeltelijk, omdat de dekkingsgraad niet de 

120% heeft bereikt. (een dekkingsgraad onder de 110% betekent geen indexatie en een 

dekkinggraad 120% of meer betekent volledige indexatie). Nog steeds bestaat er een verschil 

tussen de indexatie van gepensioneerden en actieve werknemers. Als VGDE blijven wij ons 

hiertegen verzetten.   

 

De overheid is ook dit jaar weer druk bezig geweest om te zoeken hoe ons pensioensysteem 

moet worden aangepast na de financiële crisis. Hierbij worden zij bestookt en belaagd door 

allerlei groepen in de samenleving die de veranderingen in hun voordeel willen laten uitwerken. 

Ook de politieke partijen in de Eerste en Tweede Kamer zijn hierbij betrokken, dit alles onder 

het wakend en mogelijk steeds meer regulerend oog van Europa. Ook onze koepel, de KNVG 

(Koepel Nederlandse Vereniging Gepensioneerden), zorgt dat ze op die plaatsen is waar ze zal 

worden gehoord en haar invloed kan laten gelden.         

De volgende onderwerpen zijn o.a. onderwerp van discussie geweest en zijn dat nog: 

- Nominaal of reëel contract (met ‘contract’ wordt hier bedoeld de afspraken die je in een 

pensioenreglement kan/moet opnemen) 

- Regels voor hoe een pensioenfonds moet worden bestuurd 

- Verlaging van het jaarlijkse opbouwpercentage  

De AOW-leeftijd gaat nu in stappen omhoog, dat was al eerder besloten en in januari 2013 was 

de eerste leeftijdsverhoging een feit.    

Alle veranderingen rondom het pensioenstelsel samen komen erop neer dat men, mede ingegeven 

door de financiële crisis, de kosten wil verlagen en de risico’s beter wil beheersen. Wat er 

daarna nog aan risico’s overblijft wil men leggen op het bordje van de werknemer / 

gepensioneerde. Gelukkig slaagt de KNVG er steeds beter in om de belangen van 

gepensioneerden onder de aandacht te brengen van de politiek en van werkgevers- en 

werknemersorganisaties. Doel blijft om gepensioneerden op de kaart te zetten als 3e sociale 

partner. 
 

Op meerdere fronten 

Voor het VGDE-bestuur betekenen deze veranderingen dat we op diverse fronten bezig zijn om 

de belangen van onze leden te behartigen. Aangevuld met deskundige hulp van leden uit onze 

vereniging heeft het bestuur, om haar standpunt te kunnen bepalen, zich verdiept in de 

consequenties van de veranderingen. Dit is nodig om tijdig, gevraagd of ongevraagd, onze mening 

te laten horen en verdedigen aan diverse tafels. (DEPF, DEMB, KNVG en de vakbonden) Een 

extra moeilijkheid hierbij is dat de overheid haar plannen soms wijzigt, wat tot gevolg heeft 

dat de consequenties opnieuw moeten worden bekeken.            
 

http://www.vgde.nl/
http://www.vgde.nl/
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Douwe Egberts Pensioenfonds: 

Met het DEPF hebben we het afgelopen jaar twee keer vergaderd. We hebben o.a. onze mening 

kunnen ventileren met betrekking tot het nieuw te kiezen bestuursmodel. Ook andere 

onderwerpen kwamen aan de orde zoals: het beleggingsrendement, het onderzoek naar 

risicobereidheid en de toepassing van de ‘Code Pensioenfondsen’. 

Onze vertegenwoordigers in het pensioenfondsbestuur zijn de heren Quirijn Ligtenstijn en 

Sytze Meerema.   

 

Verantwoordingsorgaan (VO):   

Het orgaan waarin de belanghebbenden (actieve deelnemers, gepensioneerden en werkgever) 

vertegenwoordigd zijn en waaraan het bestuur periodiek verantwoording aflegt over het 

algemeen handelen, het gevoerde beleid en toekomstige beleidskeuzes. 

Wij, als VGDE, zijn hierin vertegenwoordigd door de heren Hans van der Waard en Fred 

Hagens. 
 

Douwe Egberts Master Blenders: 

Met DEMB hebben we dit jaar weer verder gesproken over in het verleden gedane 

onttrekkingen uit het pensioenfonds en het AOW-gat. Voor wat betreft de gedane 

onttrekkingen heeft DEMB aangegeven hier niet op terug te komen. Momenteel beraden we ons 

op vervolgstappen in deze. 

 Het AOW-gat wordt door DEMB gezien als een overheidsmaatregel en DEMB voelt zich hier 

niet verantwoordelijk voor. Wel geeft DEPF de mogelijkheid om ouderdomspensioen ‘terug te 

halen’ om zodoende het AOW-gat te overbruggen. Dit is wel een handreiking, maar ook een  

sigaar uit eigen doos. We betreuren dat DEMB voor de beperkte groep mensen die het betreft, 

niet met een beter alternatief wil komen. Ook de vakbonden hebben in deze niets kunnen 

bereiken. De overheid heeft voor een speciale doelgroep een overbruggingsmaatregel in het 

leven geroepen. Door de stringente voorwaarden waar men aan moet voldoen om hier voor in 

aanmerking te komen, zullen slechts weinigen van deze maatregel gebruik kunnen maken.        

We maken ook deel uit van de vakbondsdelegatie binnen de “CAO Werkgroep Pensioenen”, Deze 

werkgroep buigt zich o.a. over de toekomstige inrichting van het pensioensysteem bij DEMB. 

Meer veranderingen zullen nog komen!  Dus is het goed dat we ook daar onze stem kunnen laten 

horen. 
 

Koepel Nederlandse Vereniging Gepensioneerden: 

Bij de KNVG dragen onze vertegenwoordigers hun steentje bij om te komen tot standpunten die 

op politiek landelijk niveau moeten worden behandeld. In het regio-overleg wisselen we 

informatie uit met andere verenigingen van gepensioneerden, dit met het doel elkaar te 

ondersteunen bij specifieke onderwerpen.   

 

Belangenvereniging BPR (Beschikbare Premieregeling): 

Dit jaar is er ook contact geweest met de belangenvereniging van de BPR. Deze vereniging heeft 

zich opgeheven en gevraagd of wij als VGDE de behartiging van de belangen konden overnemen. 

Dit wilden we alleen doen als de personen die dat nu reeds deden dit onder de VGDE-vlag wilden 

voortzetten. Toen bleek dat men dat niet wilde, hebben wij van deze overname afgezien.      
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Bijzondere bestuursvergadering: 

Bovengenoemde onderwerpen bespreken we eenmaal per jaar in onze zgn. bijzondere 

bestuursvergadering waarvoor alle medewerkers binnen VGDE worden uitgenodigd. Deze 

bijeenkomst werd ook dit jaar weer gehouden in Joure waarbij ook ruimte werd gegeven voor de 

(nodige) sociale contacten.  

 

Personele situatie: 

In de Algemene Ledenvergadering van 2013 zijn twee van de negen bestuursleden, mevrouw 

Regine Britsemmer en de heer Sietze Beenen, volgens rooster afgetreden.  

Als opvolgers zijn resp. de kandidaten André Frank en Hans Meijer door de leden gekozen. In 

september heeft de heer André Frank te kennen gegeven toch te moeten bedanken voor deze 

functie. De heer Wim Bakkers hebben we bereid gevonden zijn plaats in te nemen en wij stellen 

de algemene ledenvergadering dan ook voor het voorstel tot benoeming als bestuurslid over te 

nemen.   

Voor de samenstelling van het voltallig bestuur: zie elders in deze nieuwsbrief. 

In het Verantwoordingsorgaan (VO)  heeft Fred Hagens de plaats van Cees Schippers  

overgenomen en is Rob Korevaar benoemd tot aspirant VO-lid. 

 

In de algemene ledenvergadering van 2013 is het stuk “Visie VGDE” goedgekeurd. Hierin staat 

onze visie die als leidraad dient voor onze activiteiten.  

 

Opleidingen: 

Personen die in het Verantwoordingsorgaan (VO) van het pensioenfonds zitting nemen, dienen 

hiervoor een opleiding te volgen. Het pensioenfondsbestuur bekostigt deze 3-daagse opleiding. 

Gezien de complexiteit en de veelheid van onderwerpen waar we als VGDE-bestuur mee te 

maken hebben is besloten om alle bestuursleden in de gelegenheid te stellen de cursus 

“Basisopleiding Pensioenen” te volgen 

Dit jaar zijn we hiermee gestart en de cursus wordt als zeer nuttig ervaren door diegene die 

hem gevolgd hebben. Via de KNVG kan dit voor een gereduceerd tarief.      

 

Tot slot: 

Bij al deze activiteiten is de steun van afgevaardigden en vrijwilligers onontbeerlijk.  

Het bestuur wil hen daarom hartelijk bedanken voor hun grote, zeer gewaardeerde, inzet. 

 

Secretaris 

Februari 2014. 
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2.7 Financiële jaarrekening VGDE 2013 en begroting 2014
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2.8 Meer nieuws van de Bestuurstafel 

 
In de nieuwsbrief van december schreven we: “Misschien eindelijk weer eens een klein 

indexatielichtpuntje, het spant erom.” 

Dit is inderdaad uitgekomen en hopelijk is deze gedeeltelijke indexatie een opmaat voor 

meerdere jaren toekenning van weer een volledige toeslag met mogelijk een inhaalslag voor de 

afgelopen indexatie-loze jaren. 

In de toelichting bij de indexatie schrijft het DEPF bestuur dat hierbij op evenwichtige wijze 

gebruik gemaakt wordt van de algemene middelen. Wij als VGDE-bestuur  vinden dat de toeslag, 

voor zover betaald uit de algemene middelen, gelijk moet zijn voor actieven en gepensioneerden. 

Dit is nu niet het geval en wij gaan, bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief, daarover in 

gesprek met DEPF. Over de uitkomst hiervan zullen we u informeren. 

 

In december hebben we weer een afstemming gehad  met het pensioenfondsbestuur. Hierbij 

spraken we o.a. over het bovengenoemde proces van toeslagverlening in zijn algemeenheid, 

opleidingen, prestatiebeloning aan vermogensbeheerders en het behaalde beleggingsrendement. 

Over het laatste hebben we  de vraag  gesteld om gedurende het jaar frequenter hierover te 

worden geïnformeerd met ook een korte toelichting. DEPF vindt dat de dekkingsgraad  een 

goede graadmeter is voor de financiële positie van het fonds, en wil daarom niet ook nog apart 

over het rendement rapporteren . Volgens sommige pensioendeskundigen is echter een 

vergelijking van het benodigde rendement (om te kunnen indexeren) met het werkelijk behaalde 

rendement een betere graadmeter om de gezondheid van het fonds te meten. Wij blijven 

daarom aandringen op een betere rapportage op dit punt.       

 

Op 19 februari hebben we weer een overleg met de vakbonden gehad. Op dit moment is het 

vooral afwachten op nieuwe wetgeving FTK (financieel toetsingskader). Afgesproken is, dat 

zodra de nieuwe cao-onderhandelingen gestart zijn, we opnieuw contact zullen hebben. 

 

Tenslotte kunnen we nog melden dat de KNVG, onze koepelorganisatie, erin geslaagd is om bij de 

Stichting van de Arbeid een plek aan tafel te veroveren. Dit heeft geresulteerd in een nieuw 

FTK-tussenvoorstel dat door VNO en FNV aan staatssecretaris Klijnsma is overgebracht.  De 

macht van het getal heeft hier gewerkt (de KNVG heeft inmiddels meer dan 200.000 leden). 

Laat dit een aansporing  zijn om, met ieders inspanning, het ledenaantal van de VGDE tot ver 

boven de 1500 op te voeren.  

 

Tot slot, de voorgestelde nieuwe bestuursleden Karel Bouwknegt en Rob Korevaar hebben, om 

de sfeer te proeven en zich alvast een beetje in te werken, al enkele bestuursvergaderingen 

bijgewoond.  
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3. Nieuws van de commissie Informatie en Communicatie 

3.1 Ingekomen reacties van leden 

Er zijn geen reacties van leden binnengekomen. 

 

3.2 Personalia 

3.2.1 In memoriam 

In de voorbije maanden ontvingen wij bericht van het overlijden van: 

De heer P.M.G. van de Werf, Culemborg 

De heer L. Hagenaar, Velserbroek 

Mevrouw J.A. de Jong- Hooghiemstra, Joure 

De heer G. Mol, Amersfoort 

De heer C.J. Brans te Utrecht 

De heer A. Oosterhof te Wolvega 

Mevrouw Brauneck- v.d. Meulen, Amersfoort 

 

3.3  Ledenbestand: ’t schommelt rond de 1500…. 

Begin 2013 waren we de 1500 leden gepasseerd, maar in de loop van dat jaar zijn er relatief een 

groot aantal van onze oud-collega’s overleden. 

Hierbij even een overzicht van 2013: 

Aantal nieuwe leden:  74 

Aantal opzeggingen:  20 

Aantal overleden:  46 

Zo komt de totale groei van het aantal leden uit op  8 

en het aantal eind 2013 op:  1494 

 

Zo als u weet: hoe meer leden, hoe sterker onze vereniging.  

De Commissie Informatie en Communicatie initieert zelf en in samenwerking met DEPF 

verschillende ledenwerfacties, maar kan ook uw steun goed gebruiken.  

Als u nog oud collega’s kent die nog geen lid zijn van de VGDE wilt u dan de namen en 

adresgegevens doorgeven aan Hans Meijer; ledenadministratie@vgde.nl  

Hans neemt dan contact op met deze vroegere medewerk(st)ers met de vraag om lid te worden 

van de VGDE. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking ! 

 

3.4 Automatische incasso contributie 2014 

De penningmeester is nog steeds ingenomen met het grote aantal leden dat een machtiging tot 

automatische incasso van de contributie heeft afgegeven. Totaal 1239 leden (83%). 

 

Wat betekent de overgang naar de “lange IBAN-banknummers” voor de automatische incasso 

van de VGDE? Het antwoord is eenvoudig:  Eigenlijk weinig, de leden van de VGDE hoeven zelf 

niets te doen. 

De grootste verschillen zijn voor de banken, bedrijven en verenigingen zelf.. Het nieuwe incasso 

systeem “Euro-incasso” of ook wel “SEPA “ genoemd is opgezet als uniform systeem binnen 

Europa met meer waarborgen voor de consument. De verschillen voor de leden blijken vooral uit 
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de langere banknummers, de uitgebreidere informatie bij de afschrijving en een verlenging van 

de termijn dat het afgeschreven bedrag teruggevorderd kan worden. (het storneren). 

De betere informatie naar de leden houdt in dat minimaal twee weken voor de incasso de leden 

bericht gehad moeten hebben wanneer, welk bedrag afgeschreven gaat worden. Dat samen met 

welke codes gebruikt zullen worden. Om extra kosten te vermijden geven wij deze informatie 

via deze DE Nieuwsbrief. 

 

Zoals gezegd moet de code van de incassant ( in ons geval VGDE) vermeld worden bij de 

afschrijving. Onze code is:  NL03ZZZ011092330000  

Elke incasso moet ook een unieke code bevatten voor de machtiging, die u afgegeven hebt.  

Wij hebben  VGDE + lidnummer  daarvoor gekozen. De VGDE moet deze machtigingen 

administreren samen met de afgiftedatum. 

 

De VGDE contributie  voor 2014 van €15  zal ca. 25 april 2014 geïncasseerd worden. 

Bovenstaande is uiteraard alleen van toepassing voor die leden die ons een machtiging hebben 

afgegeven om de contributie te incasseren. 

 

3.5 Doorgeven adreswijzigingen 

Wilt u een wijziging van adres, e-mailadres of bankrekeningnummer altijd doorgeven aan de 

LEDENADMINISTRATIE? Telefoon: 0521-518740 of e-mail: ledenadministratie@vgde.nl 

 

3.6 Kiest u in 2014 ook voor DE Nieuwsbrief per e-mail? 

De kosten van de vereniging kunnen fors omlaag wanneer meer leden DE Nieuwsbrief willen 

ontvangen op hun e-mailadres. Momenteel hebben 611 leden (41%) die keuze al gemaakt. 

De ledenadministratie beschikt over de e-mailadressen van 850 leden (57%). Het aantal digitale 

nieuwsbrieflezers kan dus best verder toenemen. Kies ook voor digitale verzending!!  

Ook in 2014 zal naar alle leden met een e-mailadres de digitale versie van DE Nieuwsbrief 

worden gestuurd. Mocht u de papieren nieuwsbrief niet langer willen, dan maakt u dat zelf 

kenbaar aan de ledenadministratie. 

Ook dit jaar zullen er weer vier nieuwsbrieven verschijnen, waarvan de eerstvolgende in juni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ledenadministratie@vgde.nl
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COLOFON 
Redactie:  

Cees van Baaren, Wolter Keers 

 

Teksten:  

Cees van Baaren, Wolter Keers, 

Thijs Kramer, Leen Buizert, André van 

de Hoef. 

 

Redactieadres 

Redactie Nieuwsbrief VGDE 

Graverij 2, 8505 AB Snikzwaag  

redactie@vgde.nl 

 

 

3.7 Wie, Wat, Waar bij VGDE 

 

Bestuurssamenstelling 
Cees van Baaren, Wim Bakkers, Leen Buizert, Fred Hagens, Eveline van Koppen, Thijs Kramer, 

Hans Meijer, Hans Sterk en Hans van der Waard. 
Afvaardiging in bestuur DEPF 
Quirijn Ligtenstein en Sytze Meerema  

Afvaardiging in Verantwoordingsorgaan DEPF  
 Hans van der Waard, Fred Hagens en de aspirant-leden Wim Bakkers en Rob Korevaar.   

Afvaardiging in KNVG 

Hans van der Waard, Wim Bakkers 

Commissie Pensioenen  

Wim Bakkers, Wijnand Drupsteen, Fred Hagens, Cees Schipper, Hans Sterk 

Commissie Communicatie 

Cees van Baaren, André van de Hoef, Wolter Keers, Hans Meijer en Berry Weber 

Ereleden 

Henk Kramer en Geert Jan Hoekstra 

 

 

 

ADRES VGDE 
Vereniging van Gepensioneerden  

Douwe Egberts 

Dorpsweg 117 4223NG Hoornaar 

Telefoon: 06-13287835  

secretaris@vgde.nl  

www.vgde.nl 

 

Ledenadministratie VGDE 

De Strekel 22 8332JN Steenwijk 

Telefoon: 0521 – 518740 

ledenadministratie@vgde.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:redactie@vgde.nl
mailto:secretaris@vgde.nl
http://www.vgde.nl/
mailto:ledenadministratie@vgde.nl
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Bijlage Agendapunt 6 : Verkiezing Bestuursleden : werkhistorie kandidaten 

 

Wim Bakkers, 1949 

 In 1974  ben ik gaan werken bij de productiemaatschappij Koffie en Thee Nederland van Douwe 

Egberts in Utrecht. Ongeveer vijf jaar later stapte ik over naar de afdeling Operations 

Research, destijds onderdeel van de automatiserings-afdeling Decem. Ruim vijf jaar later 

volgde de overgang naar Manufacturing Co-ordination (MANCO). Bij de afsplitsing van 

Household & Body Care ging ik mee over naar deze Divisie en heb ik twee jaar in Frankrijk 

gewerkt als supply chain manager van de shoe care fabriek in eerst  Rouen en later Pont 

Audemer. Mijn volgende functie was value stream manager voor deodorants, men’s toiletries en 

baby care. De verkoop van de H&BC divisie aan het einde van 2010 was voor mij het moment om 

aan mijn (vroeg)pensioen te beginnen.  

In 2012 ben ik aspirant-lid geworden van het verantwoordingsorgaan van ons pensioenfonds. In 

de loop van 2013 ben ik steeds intensiever betrokken geraakt bij het bestuur van de VGDE. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rob Korevaar, 1949 

 

1981 – 1985 Douwe Egberts Professioneel Utrecht, hoofd Moccomat distributie 

1985 – 1991 Douwe Egberts Professioneel Utrecht, hoofd automaten technische dienst 

1991 – 1998 Douwe Egberts Joure, bedrijfsleider Pickwick theebedrijf 

1998 – 2009 Douwe Egberts Joure, bedrijfsleider Moccona/Cafitesse koffiefabriek. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Karel Bouwknegt, 1945 

 

In 1979 ben ik in dienst gekomen bij Intradal in Amersfoort met als werkterrein automatisering 

en accountancy. Na de integratie van Intradal en Kortman volgde overplaatsing naar Utrecht, 

eerst bij de Tabaks-divisie als automatiseerder, daarna naar het hoofdkantoor als hoofd 

interne accountantsdienst van SLDE resp. SLI. 

In deze rol ben ik betrokken geweest bij vele overnames in de jaren '80 en '90. 

Vanaf 1997 tot 2005 heb ik diverse projecten geleid waaronder SAP, Millennium en Sarbanes 

Oxly, alsmede enkele interim management functies vervuld. 

 

  



 16 

Aanmeldingsformulier bijwonen Ledenvergadering 2014 

 
Graag vóór 25 maart onderstaand aanmeldingsformulier invullen en opsturen naar 

Ledenadministratie VGDE, De Strekel 22, 8332 JN Steenwijk.  

U kunt ook een e-mail met uw naam, volledig adres en vergaderplaats sturen naar 

ledenvergadering@vgde.nl  Ook via de website www.vgde.nl kunt u de ledenadministratie 

berichten waar u de jaarvergadering wilt bijwonen. 

 

 

Neem deze DE Nieuwsbrief Extra mee naar de ALV! 

--------------------------------------------------------- 
Hierlangs afknippen, invullen en opsturen 

Aanmeldingsformulier 
Ondergetekende,  

naam: 

volledig adres: 

 

meldt zich aan voor de vergadering op: 

 

0 dinsdag 8 april in Joure 

0 woensdag 9 april in Nieuwegein 

 

handtekening:     datum: 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------ 
Hierlangs afknippen, invullen en (laten) inleveren door de gemachtigde 

 Machtiging stemrecht 
 

Ondergetekende, lid van VGDE 

 

naam:       adres: 

 

machtigt hiermee 

naam:       adres:  

 

 

om in de algemene ledenvergadering van VGDE op 9 april 2013 in Nieuwegein voor hem/haar bij 

elke hoofdelijke stemming 1 stem uit te brengen. 

 

plaats:       datum: 

 

Handtekening van degene     Handtekening van degene 

die de machtiging verstrekt:    die de machtiging uitvoert:   

 

mailto:ledenadministratie@vgde.nl
http://www.vgde.nl/

