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Voorwoord van de Redactie

EFFE NIKS....
Nu wij, tijdens onze goed bezochte Algemene Ledenvergaderingen in Joure en Nieuwegein, weer
goed geïnformeerd zijn over het wel en wee in pensioenenland en de status van ons
Pensioenfonds…… effe niks!
Nu er sinds lange tijd weer een kleine toeslagverlening heeft plaatsgevonden en er een gunstiger
vooruitzicht is voor komende toeslagverleningen.....effe niks!
Nu alle functies in onze vereniging weer sterk zijn ingevuld en de contributie niet verhoogd
hoeft te worden.....effe niks!
Effe niks betekent natuurlijk niet dat er in pensioenland geen aandachtspunten zijn waarbij wij
niet de ‘vinger aan de pols’ houden.
Denk hierbij aan:
* Basis indexatie voor actieven en gepensioneerden gelijk stellen.
* De vermogensbeheerkosten ontwikkeling en beleggingsrendement van ons pensioenfonds.
* Dekkingsgraad van ons pensioenfonds. (voldoende buffers)
* De beleidslijnen t.a.v. de pensioenen in de nieuwe onderneming Jacobs Douwe Egberts.
In deze DE Nieuwsbrief praten wij u bij over de Algemene Ledenvergadering en verder………
Effe Niks...
Wij wensen u een mooie zonnige zomer zonder zorgen en veel leesplezier!
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COLOFON
2.

Nieuws en Mededelingen van het Bestuur

2.1

Nieuwe voorzitter VGDE

Na twee zittingsperiodes is Thijs Kramer niet meer herkiesbaar en aldus afgetreden als
voorzitter van onze vereniging. Tijdens de bestuursvergadering van 15 mei 2014 is Rob Korevaar
door het bestuur aangewezen als zijn opvolger.
2.2

Terugblik op de Algemene Ledenvergaderingen VGDE 2014

Goede opkomst ledenvergaderingen in Joure en Nieuwegein

De ledenvergaderingen 2014 zijn weer goed bezocht: 109 leden en bestuursleden kwamen op 8
april naar Bowlingcentrum ’t Haske te Joure, 128 leden en bestuursleden bezochten de formele
ALV op 9 april in Partycentrum ’t Veerhuis te Nieuwegein.
Gastspreker zowel in Joure als in Nieuwegein was de heer Quirijn Ligtenstein, onze
afgevaardigde en ook voorzitter van Douwe Egberts Pensioenfonds (DEPF), die ons kwam
informeren over de laatste stand van zaken op pensioengebied.
Wegens verhindering van de voorzitter en de notuliste, was Cees van Baaren dagvoorzitter en
Wijnand Drupsteen de notulist.

Goedkeuringen en vaststellingen

De verslagen van de ALV 2013 in Nieuwegein en in Joure werden zonder wijzigingen en onder
dankzegging goedgekeurd, zo ook het jaarverslag VGDE 2013. De financiële verantwoording
2013, de begroting 2014 en het verslag van de kascommissie passeerden probleemloos.
De overgang van NVOG naar KNVG met een lagere contributie en het verzenden per
e-mail van DE Nieuwsbrieven hebben sterk kostenverlagend gewerkt. De automatische incasso
heeft ook geholpen de kosten te verlagen.
De contributie VGDE kan daarom op Euro 15 gehouden worden.

Actuele situatie, beleid en koers van VGDE in 2014 en verder…

Het bestuur is deels tevreden met de toekenning van de gedeeltelijke indexatie (toeslag) van
0,3%, maar is van mening dat deze toeslag, voor zover betaald uit de algemene middelen, voor
actieven en gepensioneerden hetzelfde (0,3 %) moet zijn.
Het bestuur van het Douwe Egberts Pensioenfonds volgt een andere redenering en ook daarover
is het bestuur van VGDE met hen in gesprek.
Vanuit de beginselen van VGDE (pensioenvermogen is van de deelnemers, de onderneming heeft
zorgplicht, 3 gelijke spelers t.w. actieven, gepensioneerden en onderneming) en het
onderschrijven van de doelstellingen van de Koepel Nederlandse Verenigingen Gepensioneerden
(KNVG), onderschrijven wij indirecte belangenbehartiging (KNVG) en directe
belangenbehartiging (VGDE); voor dit laatste is vorig jaar een actieplan opgezet.
De stand van zaken van een selectie uit het actieplan :
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- eigen visie betreffende toekomstig
pensioencontract is in 2013 gestart,
maar vertraagd door steeds
wisselende opinies in “Den Haag”.
DEPF heeft de plannen ontvangen voor
een nieuw Financieel Toetsing Kader
(FTK), te bespreken in 2014.
- in 2013 is een nieuw bestuursmodel
voor het Pensioenfonds gepresenteerd
en besproken.
In 2014 zal worden gekeken naar de
verdere invulling en met name naar de
plaats en rol van het
Verantwoordingsorgaan (VO).
- over diverse onderdelen van de toeslagverlening (indexatie) zoals ambitie, maatstaven
en volgorde indexaties is in 2013 gesproken. Recentelijk is over de toeslagverlening
eind 2013 een brief gegaan naar het bestuur van DEPF (DE Pensioenfonds), waarin de
onevenwichtigheid bij het aanspreken van de algemene middelen ten behoeve van
actieven en gepensioneerden aan de orde is gesteld. In 2014 zal ook aandacht worden
geschonken aan de spelregels bij indexatie.
- rendement en dekkingsgraad, beheerskosten en de vraag hoe hoog het rendement
moet zijn om te indexeren blijven ook in 2014 op de agenda staan.
- de onttrekkingen in het verleden –
ter grootte van enkele honderden
miljoenen Euro’s - zijn in 2013 aan de
orde gesteld bij de Onderneming.
Tot op heden nog steeds geen
reactie. Het bestuur beraadt zich op
vervolgstappen.

- AOW gat Een voorstel van VGDE is door de Onderneming niet opgepakt met het
argument dat het een overheidstaak is. Ook een bespreking met de Vakbonden heeft
geen resultaat opgeleverd. Het bestuur heeft noodgedwongen afgezien van verdere
acties. Voor KNVG geldt hetzelfde.
Er zijn geen nieuwe speerpunten geformuleerd, mede in afwachting van de nieuw te kiezen
voorzitter en duidelijkheid die de overheid moet scheppen. Wisselende ideeën en aanpassingen
leiden tot ergernis bij besturen van pensioenfondsen en verenigingen van gepensioneerden.

Verkiezing bestuursleden, commissieleden : Benoemingen en Afscheid

Een maand geleden zijn kandidaten voor onderstaande (her)benoemingen schriftelijk aan de
leden voorgelegd; er waren geen tegenkandidaten ingediend en daarmee is het voorstel van het
bestuur geaccordeerd.
Andre Frank heeft zich medio 2013 teruggetrokken als bestuurslid.
Het bestuur heeft Wim Bakkers verzocht zijn plaats in te nemen.
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Aftredend en herkiesbaar waren Eveline van Koppen-Louman en Hans Sterk
Aftredend en niet herkiesbaar waren Hans van der Waard en Thijs Kramer. Overeenkomstig
het voorstel zijn nu Wim Bakkers, Karel Bouwknegt en Rob Korevaar in het bestuur benoemd.
De heren Joh. Yntema en Guus Langemeijer zijn respectievelijk her- en benoemd in de
kascommissie 2014.
Cees Schipper is onlangs teruggetreden als lid van onze commissie Pensioenen.
Als dank voor het waardevolle werk dat Cees ook in deze commissie heeft gedaan, heeft hij een
mooi boeket bloemen ontvangen.
ans van der Waard heeft 2 perioden van ieder 3 jaren de VGDE gediend als bestuurslid en
heeft, op verzoek van het bestuur, zijn laatste zittingsperiode met een extra jaar verlengd.
Hans is al die jaren lid van het VO én onze vaste afgevaardigde in de KNVG.
Gedurende al die jaren toonde Hans een grote betrokkenheid en inzet. Zijn goede contacten
met het bestuur van de KNVG zijn altijd van grote waarde gebleken.
Hans treedt af als bestuurslid maar blijft aan als afgevaardigde in zowel het VO als de KNVG.
Als dank voor zijn bijdrage in het bestuur ontving Hans een scheepskist met inhoud.

Gastspreker DEMB

De aangekondigde spreker – de heer Harm Jan van Pelt, President Retail Developing Markets
Douwe Egberts Master Blenders – heeft kort voor de Algemene Ledenvergadering laten weten
dat hij zijn presentatie op beide dagen niet kan houden in verband met andere prioriteiten. Het
bestuur heeft vervangende sprekers gezocht maar is hier, op zo’n korte termijn, tot haar spijt
niet in geslaagd.

Gastspreker Quirijn Ligtenstein,
voorzitter van het Douwe Egberts Pensioenfonds (DEPF)

Quirijn dankt bestuur en leden voor het in hem gestelde vertrouwen, zoals dat tot uiting kwam
bij zijn herbenoeming in 2013.
Zijn presentatie bestaat uit een 5-tal onderwerpen, waaruit een aantal punten zullen worden
aangetipt.
Ontwikkelingen
- verdere inperking fiscaal kader ;
voor onze nazaten nadelig
- nieuw financieel toetsingskader
(FTK); zeer vertraagd, vorige week
naar Kamer gestuurd en moet toch per
jan. 2015 worden ingevoerd. Grote
twijfels over haalbaarheid.
- een brede maatschappelijke dialoog
in 2014, gevolgd door SER advies moet
leiden naar een notitie op hoofdlijnen
in voorjaar 2015. Betekent opnieuw
wijzigingen.
Beleid is niet consistent.
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DEPF in 2013

- invoering nieuwe pensioenregeling per
1-1-2014
- overgekomen van Delta Lloyd 800
actieve deelnemers van Diensten en exLaurentis, waardoor het fonds minder
“grijs” is geworden. Geen verhoging van
de verplichtingen.

- de wet “versterking bestuur
pensioenfondsen” heeft geleid tot een
bestuursmodel dat in feite nauwelijks
afwijkt van het huidige.
Wel zal met ingang van 1-7-2016 een
Raad van Toezicht worden toegevoegd.

- het resultaat van het
“Risicobereidheidsonderzoek” met een
respons van 25% is door het bestuur
van DEPF positief beoordeeld, vooral
ook in vergelijking met anderen.
Vanuit de zaal enkele kritische
opmerkingen over het onderzoek : het
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wekt de schijn van inspraak en zijn we er echt wel wijzer van geworden ?
Uit de beantwoording blijkt dat het slechts gaat om een raadpleging en dat er geen
sprake is van schijndemocratie.

Rondvraag; vragen uit de zaal:

Vraag : het aantal regels neemt fors toe. Wat blijft er over om nog te besturen ?

Dit is ook binnen het bestuur gesignaleerd en stelt ons telkens voor problemen qua invoering.

Vraag : Is het mogelijk om tot bv. 70 jaar een hogere pensioenuitkering te ontvangen die daarna
vanaf je 70ste weer lager wordt ?
Ja, dat kan. Die keuze moet gemaakt worden kort voordat je met pensioen gaat.

Vraag : waarom wordt voor de toeslag
2013 0,3% voor de gepensioneerden en
0,68% voor de actieven uit de
algemene middelen betaald ?
Het bestuur van VGDE is natuurlijk
wel blij met de toekenning van de
gedeeltelijke indexatie (toeslag) van
0,3%, maar is tevens van mening dat
deze toeslag, voor zover betaald uit
de algemene middelen, voor actieven
en gepensioneerden hetzelfde (0,3 %)
moet zijn. Het bestuur van het
Pensioenfonds heeft een andere
redenering gevolgd.

Het is niet ongebruikelijk dat toeslagregels voor gepensioneerden en actieven verschillend zijn.
Uitgegaan is van de afspraken die CAO partners daarover hebben gemaakt en de maatstaf die
door het bestuur van DEPF is vastgelegd.
Na een discussie over de onevenwichtigheid bij de toeslagverlening per 1-1-2014, zegt Quirijn
dat het bestuur de uitvoeringsregels opnieuw zal bekijken omdat uit de discussie naar voren
komt dat er ook op een andere wijze naar gekeken wordt.

Rondvraag
Vraag : Wij zijn mede afhankelijk van het reilen en zeilen van DE en zouden graag willen weten
hoe het daar gaat. Kan dit onderwerp niet een vast onderdeel van deze agenda worden ?
Voorzitter : Ook wij hebben dat inzicht niet. Om die reden was Harm Jan van Pelt, zoals ook
vaak in voorgaande jaren, uitgenodigd.
De heer Cees Groen is van mening dat wij onze teleurstelling zouden moeten uitspreken over de
afzegging van de heer van Pelt en het feit dat hij zich niet heeft laten vervangen. Hij dient
daarvoor een tekst in die met applaus wordt begroet.
De secretaris zal deze naar de heer van Pelt en directie DE Nederland zenden.

Vraag : Is het niet mogelijk om als VGDE seniorendagen te organiseren ?
Voorzitter : deze vraag nemen we mee naar de bestuurstafel.

Vraag :DE zet zich steeds verder op afstand (van de gepensioneerden). Daarom zouden we meer
invloed/zetels in het bestuur van DEPF moeten verwerven.
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Secretaris : de zetelverdeling is en wordt door de overheid bepaald. We zitten nu aan het
maximale van 2, namelijk 25% van het totale aantal zetels.
De overheid wordt bewerkt door de KNVG om de invloed te vergroten. De KNVG zit sinds kort
nu wel aan tafel in Den Haag, maar heeft geen stemrecht.
3.
3.1

Nieuws van de commissie Informatie en Communicatie
Ingekomen brieven.

Brief, voor ‘oud’ Van Nelle medewerkers, van Jacques van Dijk namens de “Stichting Vrienden
Van Nellefabriek”
Van Nelle Fabriek.
Na het beëindigen van de productie op het Van Nelle complex in Rotterdam, is er
in het jaar 2000 een commanditaire vennootschap opgericht: “De Van Nelle Ontwerpfabriek”
De VNOF had als belangrijkste doel de ruimtes op een andere wijze in bedrijf te houden, zodat verval
van dit unieke gebouw zou worden voorkomen.
Tegelijkertijd is er door de locale en nationale overheid, samen met de opgerichte “Stichting Vrienden
Van Nellefabriek”, een proces in gang gezet om te trachten erkenning te verkrijgen voor de wel zeer
bijzondere architectonische betekenis van het Van Nelle gebouw, ook om het mede daardoor voor
het nageslacht veilig te stellen.
Nu ziet het er naar uit, wij weten het nog niet geheel zeker, maar alle signalen
staan op groen dat Van Nelle wordt geplaatst op de Unesco Werelderfgoed lijst!
Dit wordt volgende maand bekend.
Wij zoeken nu contact met ‘oud’ van Nelle medewerkers’ om deze op de hoogte
te houden over de ontwikkelingen en wellicht in een later stadium te vragen om assistentie te
verlenen bij rondleidingen etc.
Je kan je aanmelden op het e-mail adres: info@vriendenvannellefabriek.nl
Wij zullen een digitale nieuwsbrief doen verschijnen met nadere
mededelingen en info.
Namens de Stichting Vrienden Van Nellefabriek
Jacques van Dijk ( secretaris)
3.2 In memoriam
In de voorbije maanden ontvingen wij bericht van het overlijden van:
Mevrouw M. Groenewoud- Harder, Joure
Mevrouw C.T. Smit- Sundermeyer, Heemstede
De heer A.T. Nolten, Lelystad
De heer B.H.J. Jansen, Putten
De heer G. Salverda, Nieuwegein
De heer L. Post, Kampen
De heer J. Hooghiemstra, St. Nicolaasga
De heer K. Hoeksma, Joure
De heer W. Gerards, Ermelo
De heer T. Dekker, Kampen
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3.3
Ledenbestand
Op dit moment telt onze vereniging 1480 leden!
Omdat het een vereniging betreft van, voor en door gepensioneerden, is er door natuurlijk
verloop altijd sprake van een uitstroom van leden. Wanneer dit niet gecompenseerd wordt door
een instroom van nieuwe leden is er sprake van een afnemend ledenbestand met op den duur
onvoldoende menskracht voor het realiseren van de verenigingsdoelen.
Zoals 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
Doorgeven adreswijzigingen
Wilt u wijziging van adres, e-mailadres of bankrekeningnummer altijd doorgeven aan de
Ledenadministratie
3.5

Wie, Wat, Waar bij VGDE

Bestuurssamenstelling

Cees van Baaren, Wim Bakkers, Karel Bouwknegt, Leen Buizert, Fred Hagens, Eveline van
Koppen, Rob Korevaar, Hans Meijer en Hans Sterk.

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 en Wim Bakkers

Commissie Pensioenen

Wim Bakkers, Bauke Dam, Wijnand Drupsteen, Fred Hagens en 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

COLOFON

Vereniging van Gepensioneerden
Douwe Egberts
Dorpsweg 117 4223NG Hoornaar
Telefoon: 06-13287835
secretaris@vgde.nl
www.vgde.nl

Redactie:
Cees van Baaren, Wolter Keers
Teksten:
Cees van Baaren, Wolter Keers,

Redactieadres
Redactie Nieuwsbrief VGDE
Graverij 2, 8505 AB Snikzwaag
redactie@vgde.nl

Ledenadministratie VGDE
De Strekel 22 8332JN Steenwijk
Telefoon: 0521 – 518740
ledenadministratie@vgde.nl
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