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1. Voorwoord van de Redactie
SO(M)BERE FEESTDAGEN...
Alle inspanningen van de Koepel van Nederlandse Pensioen Verenigingen (KNVG) en
ook die van de VGDE ten spijt, heeft de Tweede Kamer toch de voorstellen voor de
nieuwe regels voor Pensioenfondsen van staatsecretaris Klijnsma aangenomen;
hierdoor ziet het er somber uit voor de koopkracht van onze pensioenen...
Wel moeten de plannen nog door de Eerste Kamer worden bekrachtigd; onze hoop,
aandacht en inspanningen zijn nu op de leden van deze kamer gericht.
Er moet wel bijna een wonder gebeuren, wil het vooruitzicht van een aantal jaren
geen indexatie van de pensioenen verdwijnen; wij zullen waarschijnlijk de komende
jaren elk jaar weer koopkracht verlies moeten lijden, totdat ons Pensioenfonds de
verplichte hoge buffers heeft opgebouwd en indexatie weer kan plaatsvinden.
Het worden sobere Feestdagen, met sombere vooruitzichten, helaas.
Gelukkige bijkomstigheid is, dat de inflatie laag is (en blijft ?) en dat koopkracht
verlies daardoor beperkt is.
Om u toch wat op te vrolijken, hebben wij de VGDE Nieuwsbrief in een nieuwe jas
gestoken en in een andere stijl gezet.
Wij wensen u fijne Kerstdagen en een goed en gezond 2015 en natuurlijk veel
leesplezier met deze VGDE Nieuwsbrief nieuwe stijl !
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3. Nieuws en mededelingen van het Bestuur
3.1 Mobilisatie achterban
In onze nieuwsbrief van september hebben we u, om de besluitvorming rondom de
invoering van de nieuwe pensioenwetten te beïnvloeden, gevraagd om brieven en emails naar Eerste- en Tweede Kamerleden te sturen.
Uit de reacties kunnen wij afleiden dat velen van u aan deze actie gehoor hebben
gegeven.
Over het algemeen werd door de Kamerleden middels een standaardbrief geantwoord.
Velen namen ook niet de moeite te reageren. De meest persoonlijke reacties kwamen
van Kamerleden die vroeger met een van onze leden op school hadden gezeten of op
vakantie waren geweest.
3.2 Hoe belangrijk zijn gepensioneerden voor de vakorganisaties?
Om de belangenbehartiging te coördineren overlegt onze vereniging ook met de
vakorganisaties.
Als bestuur wilden wij daarom graag weten hoeveel van onze leden lid zijn van een
vakbond. Om dit globaal te kunnen inventariseren hebben we deze vraag naar alle
leden met een e-mailadres gestuurd. Na het optellen van de vele reacties blijkt dat
ongeveer 30% van onze leden lid is van een vakbond.
3.3 Algemene Ledenvergadering VGDE 2015
Het bestuur van de VGDE heeft voor het komende jaar de regionale
ledenvergaderingen al vastgesteld en wel op 21 en 22 april.
Wij zijn zeer verheugd, dat wij dit jaar zowel in Joure als in Utrecht weer te gast
kunnen zijn bij Douwe Egberts; houdt u daarom wel met iets andere aanvangstijden
rekening.
De ALV’s zijn gepland voor:
Regio Midden/Zuid: dinsdag 21 april 2015 in Utrecht.
Aanvang 14.30 uur bij Douwe Egberts aan de Vleutensevaart 35, 3532 AD, Utrecht.
Regio Noord: woensdag 22 april 2015 in Joure.
Aanvang 14.00 uur bij Douwe Egberts, Leeuwarderweg 1, 8501 ZD Joure.
Houdt de voor u geschikte dag vrij in uw agenda.
Graag zien wij u op een van deze dagen.

4. Nieuws en mededelingen uit de commissie Pensioenen
4.1 Wetsvoorstel financiële spelregels – aanvaard door 2de kamer, maar nog niet
door de 1ste kamer
Vanuit alle hoeken van pensioenland is geschoten op het wetsvoorstel van Klijnsma.
Veel leden van gepensioneerdenverenigingen hebben gehoor gegeven aan de
“mobilisatie-oproep” van de KNVG en een brief geschreven aan verschillende fracties
in 2de kamer. Citaat uit de KNVG nieuwsbrief: “Volgens de griffier had men nog nooit
zoveel brieven in zo’n korte tijd ontvangen”. Maar helaas, het heeft niet veel
opgeleverd.
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Een aantal van onze leden heeft inmiddels de brievenactie voortgezet richting 1ste
kamer, waar het wetsvoorstel begin december wordt behandeld. In maart 2015 zijn
er indirecte verkiezingen voor de 1ste kamer, dus misschien hebben onze brieven
meer effect bij de 1ste kamer.
4.2 Overleg met onze afgevaardigden in het DEPF-bestuur
Hoewel het nog steeds slechts een wetsvoorstel betreft hebben we de impact ervan
alvast besproken met onze afgevaardigden in het DEPF-bestuur. De belangrijkste
punten uit dit gesprek:
-

Het opvangen van schokken op de financiële markten mag over een langere
periode worden uitgesmeerd. Dit is een verbetering, maar herstel naar een
gezonde situatie duurt dan wel langer. En in een herstelperiode mag het fonds
niet risicovoller gaan beleggen, terwijl je dit soms wel zou willen om een beter
beleggingsresultaat te behalen.

-

Aan het toekennen van indexatietoeslagen worden zwaardere voorwaarden
verbonden. Volledige indexatie zit er voorlopig niet in (hopelijk wel een
gedeeltelijke indexatie). En het inhalen van eerder gemiste indexatie verdwijnt
achter de horizon.

-

Het fondsbestuur krijgt met meer regeltjes te maken en heeft dus minder
vrijheid om eigen keuzes te maken.

-

De nieuwe regels maken het allemaal niet eenvoudiger en het wordt nog een
zware kluif om hierover op een heldere manier te communiceren.

4.3 Brede Maatschappelijke Dialoog
Het wetsvoorstel is nog niet aangenomen en er wordt alweer gesproken over een
volgende aanpassing van het pensioenstelsel. Daarbij gaat het over vragen zoals wel
of geen verplichte deelname, collectieve of individuele regelingen, tegenstellingen
tussen jongeren en ouderen.
Als bijdrage aan deze discussie heeft de KNVG, samen met CSO en NVOG, het rapport
“Naar een nastrevenswaardig pensioenstelsel” gepubliceerd (te vinden op
www.knvg.nl). Een aantal wetenschappers (onder de vlag van Netspar) heeft onlangs
weer andere voorstellen gedaan. Bijna elke dag is er wel wat nieuws. Onze commissie
probeert van al deze ideeën “hapklare brokken” te maken, om het VGDE-bestuur te
helpen zich een eigen mening te vormen.
-

Wim Bakkers

5. Nieuws uit de KNVG
In de afgelopen periode heeft de KNVG zijn activiteiten vooral gericht op de lobby
naar Den Haag. Het is echter niet gemakkelijk om in Den Haag serieuze aandacht te
krijgen voor het zo belangrijke onderwerp pensioenen. Dat blijkt wel uit de
grootscheepse campagne van de KNVG met duizenden brieven tegen de nieuwste
aanpassingen in de Pensioenwet. Deze campagne heeft immers (nog) niet geleid tot
het gewenste resultaat. Erger nog, in het beste geval hebben de politici in Tweede en
Eerste Kamer alleen maar nietszeggende standaardantwoorden gegeven en soms zelfs
helemaal geen reactie. Intussen heeft de Tweede Kamer wel gewoon voor de
omstreden aanpassingen gestemd.
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Deze aanpassingen zullen hoe dan ook leiden tot het nagenoeg onmogelijk maken van
indexatie, laat staan van inhaal-indexatie. De voorspellingen zijn zelfs zo somber dat
de komende 10-20 jaar verhoging van de pensioenen vrijwel uitgesloten lijkt. Dat
komt bovenop de achterstand die wij bij ons pensioen van DEPF al hebben.
En waarom, vraagt menigeen zich af, is deze stapeling van zekerheden nodig?
De rekenregels en de hogere buffereisen hebben zelfs uit onverwachte hoek
(Vermeend en Van der Ploeg) kritiek gekregen. Maar tot nog toe lijkt alle tegengas
tevergeefs en lopen wij met ons DEPF-pensioen straks nog veel meer achter bij de
prijsontwikkeling.
Je vraagt je soms vertwijfeld af: Hoe kan een volksvertegenwoordiging zo doof zijn
voor zo’n massaal en gedegen tegengeluid. Niemand kan toch uitleggen waarom een
pensioenpot van rond de €1300 miljard (!) zoveel stapeling van zekerheden nodig
heeft. Er zijn, ja niet te geloven, zelfs nu nog Kamerleden die de pensioenwereld niet
eens kennen en niet weten dat het hier een kapitaal-gedekt stelsel betreft waarvan
de pot gevuld is met meer dan twee keer ons Nationaal Inkomen!
De politiek lijkt niet te beseffen dat gepensioneerden ook stemrecht hebben.
Alle hoop is nu gevestigd op uitstel van de behandeling van dit pakket aan wijzigingen
in de Eerste Kamer tot na de Statenverkiezingen. De politieke verhoudingen in de
Eerste Kamer zullen dan waarschijnlijk heel anders gaan liggen. De KNVG zet daarom
nu vol in op uitstel, samen met verwante organisaties. Er is bovendien een
gedetailleerd alternatief opgesteld samen met de grote landelijke ouderenorganisaties.
Uiteraard vindt de KNVG dat het effect van zijn inspanningen groter moet worden.
Daarom gaat de KNVG de organisatie verder professionaliseren met waar nodig
juridische ondersteuning. Bovendien heeft de KNVG een Communicatiegroep gestart,
onder leiding van Ferd Claassen.
De eerste adviezen zijn al binnen: ga uit van je drijfveren; geef niet op, want de
aanhouder wint; laat je stem en visie horen ook in de sociale media (Twitter);
benader niet alleen de politiek maar ook de vakbeweging, want het wordt maar al te
vaak vergeten dat de actieven in hun pensioenopbouw ook hard zullen worden
getroffen.
Tenslotte: Het is echt de moeite waard om eens een kijkje te nemen op de website
van de KNVG (www.knvg.nl ) voor veel meer nieuws en actualiteiten.
-

Hans van der Waard en Thijs Kramer

6. Nieuws uit het Bestuur DEPF
Voor de laatste ontwikkelingen bij ons pensioenfonds DEPF verwijzen wij u graag naar
de NieuwsbriefPensioen nr. 28 van December 2014 en naar de website van het Douwe
Egberts Pensioenfonds ( www.depensioenfonds.nl ).
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7. Nieuws en mededelingen van de commissie Informatie en
Communicatie
7.1
In memoriam
In de voorbije maanden ontvingen wij bericht van het overlijden van:
Mevrouw Y. Petter- Bosma, Joure
Mr. W. van Dop, Zeist
De heer G.E. van der Meer, Krimpen a/d IJssel
De heer J. Sloothaak, Joure
De heer L.J.A.M. Leenhouwers, Utrecht
De heer P. Leuherij, Vaassen
De heer J. Hemrika, Joure
De heer H. van den Os, Elburg
De heer H.L.J. Koning, Joure
De heer G. van de Zwan, Barneveld
De heer G.J. Ilmer, Oudewater
De heer H. de Vries, Heerenveen
7.2
Ledenbestand
De volgende nieuwe leden konden wij dit kalenderjaar (2014) welkom heten:
De heer J.A. Lupker, Joure

Mevrouw H.A. van der Kloes,
Veenendaal

De heer W.F. de Fluiter, Indijk

Mevrouw W. Slieker, Nieuwegein

De heer P.A.J. van Herpen, Mook
Mevrouw G. Dekker- Plender, Kampen

De heer H. de Groot, Bovensmilde

De heer G. van de Werf, Jubbega

Mevrouw A.J. van Dop- Tijsseling, Zeist

De heer T.J.M. de Ree, Reahûs

Mevrouw P. Leenhouwers- Kaanders,
Utrecht

Mevrouw L.J.H. Brocker, Nieuwegein

De heer B.J. Karel, Kampen

De heer H. Zetzema, Heerenveen

De heer P. Bakker, Lopik

Mevrouw J. Post- Kist, Kampen

De heer S.C.M. van Leeuwe, Maarssen

Mevrouw G. Veen- Loots, Heiloo

Mevrouw L. van Bruinesse, Joure

Mevrouw R.B.J. van de Wijgaart- te
Kaat, Driebergen

De heer J. Algra, IJlst

Mevrouw F.M. Nauta, Rotterdam

De heer J.G. Roest, Sliedrecht

De heer G.J. Koopman, Mildam

Mevrouw G.G. Witvoet, Steenwijk

De heer P.D.J. Steenhuisen, Joure

De heer G. Wolters, Alphen a/d Rijn

De heer C.O. Geerlings, Nieuwegein

De heer B.J. van Breukelen, Vleuten

De heer H. Oostra, Joure

Mevrouw G. Verbeeke-ter Steege,
Rotterdam

De heer B. Scholten, Joure
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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 !
Wilt u wijziging van adres, e-mailadres of bankrekeningnummer altijd doorgeven aan
de Ledenadministratie
7.3 Ledenwerfactie
In samenwerking met DEPF hebben wij een flyer, gericht aan alle actieve- en
gepensioneerde medewerkers, kunnen meesturen met de nieuwsbrief van het
Pensioenfonds. Naar aanleiding hiervan hebben we 8 nieuwe leden mogen
verwelkomen.
Op dit moment telt onze vereniging 1473 leden !
7.4 Nieuw logo VGDE
U heeft het allemaal kunnen zien, we hebben een nieuw logo!
Met trots presenteren wij u de, door onze leden Michael Römer en
Ger Raeimakers ontwikkelde, nieuwe huisstijl waarmee wij onze communicatie in een
nieuw en vooral beter herkenbaar jasje willen steken.
Eén van de belangrijkste elementen van een huisstijl is het logo.
In het nieuwe logo communiceert het DE-zegel binding en saamhorigheid maar is door
een verticale streep gescheiden van de rest om de onderlinge onafhankelijkheid van
VGDE en DEMB te visualiseren.
Verbondenheid en kracht zijn dan ook begrippen, die naast actief en sociaal,
beeldbepalend moeten zijn voor onze vereniging. Helaas geldt dit voor alle grote
verenigingen van gepensioneerden. Wat onze vereniging onderscheidt van alle
andere, is de gedeelde Douwe Egberts achtergrond.
Gedeeld omdat de Stichting Douwe Egberts Pensioenfonds al de
pensioenovereenkomsten uitvoert, die van toepassing zijn op de (oud)werknemers
van Koninklijke Douwe Egberts (KDE), en de daarmee verbonden ondernemingen
(ACP, Intradal, Van Nelle e.a.).
De nieuwe huisstijl wordt toegepast op al ons drukwerk (nieuwsbrief, briefpapier,
enveloppen) en natuurlijk ook op onze website, die medio februari on line gaat.
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8. 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
Thijs Kramer en Hans van der Waard
Commissie Pensioenen
Wim Bakkers, Karel Bouwknegt, Bauke Dam, Wijnand Drupsteen, Fred Hagens en
Hans Sterk.
Commissie Financiën
Karel Bouwknegt, Fred Hagens, Michiel Hildebrand en Sytze Meerema.
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, 4223 NG Hoornaar
Telefoon: 06-13287835
secretaris@vgde.nl
www.vgde.nl

COLOFON
Redactie:
Cees van Baaren, Wolter Keers
Teksten:
Cees van Baaren, Wim Bakkers, Wolter Keers,
Thijs Kramer, Hans van der Waard
Redactieadres:
Redactie Nieuwsbrief VGDE
Graverij 2, 8505 AB Snikzwaag
redactie@vgde.nl

Ledenadministratie VGDE
De Strekel 22, 8332 JN Steenwijk
Telefoon: 0521–518740
ledenadministratie@vgde.n
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Alle Bestuursleden van de Vereniging van Gepensioneerden Douwe Egberts,
Commissieleden, Afgevaardigden in het Verantwoordings Orgaan (VO), in de Koepel
van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG), in het bestuur van de
Stichting Douwe Egberts Pensioenfonds en Ereleden van VGDE
wensen u

Prettige Kerstdagen

Voorspoedig 2015 !
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