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VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN DOUWE EGBERTS 
 

NIEUWSBRIEF 
Jaargang 3 nr.2        November 2007 

 

 

1.   Voorwoord van de Redactie 

 

Al veel gedaan……maar ook nog veel te doen! 
De afgelopen periode is het bestuur van de Vereniging weer druk bezig geweest te 

proberen het beleid van Koninklijke Douwe Egberts voor haar gepensioneerden een meer 

aanvaardbaar sociaal gezicht te geven.  

Een bijzondere bijdrage van het bestuur in deze nieuwsbrief is de presentatie van het 

Concept Beginselprogramma van VGDE. Het bestuur nodigt hierbij alle leden uit voor een 

levendig debat over de uitgangspunten van ons beleid in de toekomst. 

Het bestuur heeft zich ingezet voor behoud van het kerstpakket, houden van 

gepensioneerden dagen, alsnog toepassen van indexatie van de pensioenen en vergoeding 

zorgverzekering; maar ook is er hard gewerkt aan de organisatie van de Vereniging en de 

vertegenwoordiging van gepensioneerden in het bestuur van het Pensioenfonds. U leest er 

in deze nieuwsbrief meer over. 

Maar, er is nog veel te doen: per 1 januari 2008 zullen er 2 gepensioneerden in het bestuur 

van het Pensioenfonds zitting nemen. Wij moeten ervoor zorgen dat we onze beste 

kandidaten hiervoor klaar hebben staan! 

Gelukkig wordt het bestuur van de Vereniging gesteund door veel enthousiaste leden en 

groeit de Vereniging ook nog steeds. Eind van deze maand vinden weer de jaarlijkse 

ledenvergaderingen plaats. U bent van harte welkom om daar uw stem te laten horen!    

 

2. Nieuws en Mededelingen van het Bestuur 

2.1 Van de bestuurstafel 

Het is verleidelijk om het bestuursverslag in de laatste nieuwsbrief van dit jaar te 

gebruiken voor een jaaroverzicht, waarin melding wordt gemaakt van alle activiteiten van 

de Vereniging in 2007. Omdat het jaar nog niet helemaal is verstreken én omdat de ruimte 

voor deze bijdrage beperkt is én vooral omdat wij niet vooruit kunnen lopen op de 

Ledenvergaderingen in november, beperken wij ons tot enkele hoofdzaken, te weten: 

 de invoering van de nieuwe Pensioenwet; 

 de relatie tussen de onderneming en de gepensioneerden; 

 de afbouw van de bijdrage van de onderneming in de zorgverzekeringspremie.  
 

De Pensioenwet 
Ter vervanging van de verouderde wet uit 1954 is per 1 januari 2007 de nieuwe  

Pensioenwet in werking getreden. Bij de totstandkoming van deze wet heeft de Ned. Ver. 

van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG) waarbij ook onze Vereniging is aangesloten, 

samen met de Ouderenbonden onze belangen met succes behartigd.  

Er is ten opzichte van de oude wet voor de gepensioneerden veel verbeterd. 
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De belangrijkste winstpunten zijn: 

 strengere eisen en voorwaarden aan het financiële beleid evenals een vergroot 

toezicht, waardoor de zekerheid dat een Pensioenfonds aan zijn toekomstige 

verplichtingen kan voldoen, wordt vergroot; 

 het opnemen in de Pensioenwet van de voor gepensioneerden, zeer belangrijke 

onderwerpen “Medezeggenschap van gepensioneerden in het bestuur van het 

Pensioenfonds” en “Goed Pensioenfondsbestuur”. 

Wat betekent dit nu concreet voor ons? 

 

Medezeggenschap 
Een lang gekoesterde wens is na een lange en moeizame weg in vervulling gegaan. Na meer 

dan 10 jaar van overleg, uitstel en vertraging is een mijlpaal bereikt in de emancipatie van 

de gepensioneerden door het in werking treden van de nieuwe Pensioenwet. Bij de 

schriftelijke raadpleging in september hebt u zelf de laatste stap gezet bij de organisatie 

van medezeggenschap van gepensioneerden in het bestuur van ons Pensioenfonds. Daar 

hebt u met een overweldigende meerderheid van 86% gekozen voor vertegenwoordiging van 

gepensioneerden in het Pensioenfondsbestuur! Welnu, wij zullen twee gepensioneerden 

voordragen voor benoeming per 1 januari 2008 in het Pensioenfondsbestuur. 

 

Goed pensioenfondsbestuur 
Door bij pensioenfondsen betrokken partijen zoals NVOG en Ouderenbonden zijn een groot 

aantal principes benoemd, waaraan moet worden voldaan om te kunnen spreken van goed 

Pensioenfondsbestuur. Als een van de belangrijkste principes noemen wij de 

verantwoording door het pensioenfondsbestuur. Aan de vormgeving van de wettelijke 

voorschriften in dit verband heeft onze Vereniging haar medewerking verleend.  

Zo schrijft de wet voor dat er een Verantwoordingsorgaan moet worden ingesteld, 

bestaande uit 2 leden benoemd door Kon. D.E. , 2 leden benoemd door de COR en 2 leden 

door VGDE. Door onze Vereniging zijn benoemd de heren Henk de Heus en Cees Schipper.  

 

Relatie tussen de onderneming en de gepensioneerden 
In 2007 heeft het bestuur van de VGDE enkele malen overleg gevoerd met de directeur 

sociale zaken van Kon. D.E. over het onderwerp Relatie tussen onderneming en 

gepensioneerden. Helaas moeten wij constateren dat dit overleg niet heeft geleid tot enige 

verbetering in deze door de onderneming tot vrijwel nihil teruggebrachte relatie.  

 

Bijdrage van de onderneming in de zorgverzekeringskosten  
In deze kwestie zijn wij als Vereniging even aan de zijlijn gaan staan. Wat niet wil zeggen 

dat wij ons zouden hebben neergelegd bij deze drastische inperking van wat door ons 

gepensioneerden als een verworven recht wordt beschouwd.  

De vakbonden, die spreken van een eenzijdig verbreken van een in de CAO opgenomen 

regeling, hebben de onderneming gedagvaard. Wij wachten de uitspraak van de 

kantonrechter in Utrecht af en hopen dat die er voor het eind van dit jaar zal zijn.  
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Geachte leden, over al deze onderwerpen en enkele niet genoemde praten wij verder eind 

november in onze Ledenvergaderingen in Joure en Nieuwegein en willen we meer in detail 

met u van gedachten wisselen.  

Wij hopen op een grote opkomst!  

 

Henk Kramer, voorzitter VGDE 
 

2.2 Concept Beginselprogramma Vereniging van Gepensioneerden Douwe Egberts 

Inleiding 
Het bestuur wil met het op schrift stellen van het Concept Beginselprogramma VGDE 

aangeven waaruit en hoe haar denken over de belangen van gepensioneerden is ontstaan. 

Daarnaast wil ze de motieven voor de keuze van onze beginselen verantwoorden door aan te 

geven wat en wie van invloed is geweest op ons denken. Bovenal willen we als bestuur met 

het publiceren van deze beginselen leden en niet leden een helder perspectief bieden op 

hoe ons denken over deze materie ons handelen in de toekomst zal bepalen.  

Door deze beginselverklaring in een vroeg stadium als concept naar buiten te brengen wil 

het bestuur de leden uitnodigen tot een levendige gedachtewisseling over de 

uitgangspunten van het beleid in de eerstkomende jaren. De wenselijkheid en noodzaak 

hiervan hoeft geen betoog nu twee vertegenwoordigers van de gepensioneerden vanaf 1 

januari 2008 actief zullen deelnemen aan het besturen van het pensioenfonds.  

 
Ontstaan van het denken over gepensioneerdenbelangen  
In juni 2004 een jaar voor de oprichting van VGDE stelde een groep verontruste 

gepensioneerden de Raad van Bestuur in kennis van de gevoelens van grote teleurstelling 

onder de gepensioneerden. Deze teleurstelling was het gevolg van het besluit van de Raad 

van Bestuur geen middelen beschikbaar te stellen aan de Stichting Pensioenfonds Douwe 

Egberts om indexatie van de ingegane pensioenen per 01-01-04 mogelijk te maken. Ons 

bezwaar tegen dit besluit was gebaseerd op drie argumenten:  

1) een moreel ethisch argument, 2) een juridisch argument en 3) het argument van 

achterstelling van pensioengerechtigden t.o.v. actieve werknemers en de onderneming.  

 

In deze notitie gaan wij nader in op het argument achterstelling. In het overhandigde 

bezwaarschrift stond geschreven dat sprake was van achterstelling op twee manieren: 

a. In materiele zin: 

 in de goede jaren van het Pensioenfonds genoot de onderneming zowel van 

premiekorting als van overtollige reserves 

 genoten de actieve werknemers van premievrijstelling 

 terwijl de pensioengerechtigden in het geheel niet mee deelden in de goede gang van 

zaken. 

b. In immateriële zin: 

 er is geen sprake van enige medezeggenschap van pensioengerechtigden in het 

bestuur van het Pensioenfonds. 

Drie jaar later in 2007 moeten we vaststellen dat het onderhoud met de Raad van Bestuur 

geen vervolg en geen enkel gevolg heeft gehad en dat tussen a en b een causaal verband 

bestaat. Deze samenhang wordt in het vervolg van deze notitie toegelicht.  
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Groei en ontwikkeling van ons denken  
In september 2005 verschijnt het boek Overmoed en Onbehagen van dr. Bert de Vries. Hij 

beschrijft en analyseert de ontwikkelingen van pensioenen en pensioenfondsen en toont aan 

dat ons probleem een landelijk probleem blijkt te zijn: bij vrijwel alle pensioenfondsen is 

sprake van achterstelling wat door de pensioengerechtigden als buitengewoon 

onrechtvaardig wordt ervaren.  

 

De Vries schrijft hierover: “De minder gelukkige aanwending van de hoge rendementen en 

van de overlopende buffers in de gouden jaren berust niet op toeval. De hoofdoorzaak is 

dat de wetgever op drie punten schromelijk tekort is geschoten, namelijk door: 

1. geen helderheid te verschaffen over de eigendomsvraag 

2. niet te eisen dat er een pakket afspraken bestaat waarin eenduidig is vastgelegd 

hoe mee- en tegenvallers zullen worden verdeeld 

3. ruimte te laten voor situaties waarin bestuurders met dubbele petten boven op de 

geldpot zitten”. 

 

Dr. de Vries acht reparatiewetgeving noodzakelijk en wel als volgt: 

1. Klip en klaar in de Wet vastleggen dat het vermogen van pensioenfondsen 

toebehoort aan de deelnemers: actieven en pensioengerechtigden 

2. Besturen van pensioenfondsen moeten ertoe worden verplicht om een pakket 

afspraken te maken, waaruit eenduidig blijkt hoe de risico's tussen de deelnemers 

worden verdeeld 

3. De bestuursstructuur van pensioenfondsen moet drastisch worden gewijzigd. Om te 

beginnen moeten de werkgevers uit de besturen. 

  

Er komt nieuwe wetgeving tot stand na mislukte pogingen tot zelfregulering (convenanten) 

en na jarenlange onderhandelingen in de Stichting van de Arbeid tussen enerzijds 

werkgevers- en werknemersorganisaties en anderzijds de gezamenlijke ouderenbonden. De 

nieuwe Pensioenwet treedt in werking op 1 januari 2007 en vervangt de verouderde 

Pensioen- en Spaarfondsenwet uit 1954. 

 

De opvattingen van de mondiger geworden pensioengerechtigden evenals de veranderingen 

in het maatschappelijk en politieke denken over eigen verantwoordelijkheid ook ten aanzien 

van pensioenen komen tot uitdrukking in deze nieuwe Pensioenwet. De onderwerpen 

Medezeggenschap en Principes voor Goed Pensioenfonds Bestuur worden in de wet 

opgenomen. Hiermee worden enkele belangrijke stappen gezet ten gunste van de 

gepensioneerden respectievelijk tegen het voorkomen van achterstelling.  

De door Bert de Vries noodzakelijk geachte wetgeving komt echter niet tot stand. Zijn 

visie en vergezichten worden weggepolderd in de strijd tegen de gevestigde belangen. 

Met het in werking treden van de nieuwe Pensioenwet lijkt de rust in pensioenland te zijn 

teruggekeerd. En in die betrekkelijke rust blijkt het moeilijk het dossier Bert de Vries op 

de politieke agenda te krijgen. De gevestigde belangen hebben geen belang bij een brede 

maatschappelijke discussie en bijgevolg blijven initiatieven vanuit de politiek achterwege.  



 5 

Beginselen van ons denken en handelen in de toekomst 
De VGDE zal constructief meewerken om datgene tot stand te brengen wat de nieuwe 

Pensioenwet voorschrijft. Maar tegelijkertijd zullen wij het vergezicht van Bert de Vries 

voor ogen blijven houden. Zijn allesbepalende vraag Van wie is het pensioenfonds? en vooral 

zijn antwoord daarop Van de deelnemers!  blijven een baken voor ons denken en handelen. 

Vooral in zaken als de machtsverhouding in het bestuur van een Pensioenfonds en de 

verdeling van lusten en lasten. 

Zolang de politieke discussie over het dossier Bert de Vries niet is gevoerd en dus geen 

besluiten door de Overheid zijn genomen houden wij, bestuur en leden van de VGDE vast 

aan de volgende standpunten: 

1. Het vermogen van een Pensioenfonds behoort niet toe aan de onderneming; 

2. Het behoort toe aan zowel de actieve werknemers als aan de pensioengerechtigden; 

3. Wij erkennen de zorgplicht van de onderneming jegens de deelnemers (actieven en 

pensioengerechtigden) en derhalve een betrokkenheid van de onderneming bij het 

Pensioenfonds; 

4. Wij waarderen het belang van de onderneming bij ons Pensioenfonds niet groter dan de 

afzonderlijke belangen van de actieven en de pensioengerechtigden; 

5. Concreet vertalen wij de belangen van de drie betrokken partijen als gelijk aan elkaar; 

6. Deze tripartiete gelijkheid van belangen in, betrokkenheid bij en betekenis voor het 

Pensioenfonds zullen wij hanteren bij alle voorkomende bestuurs- en beleidsbeslissingen. 

 

Deze beginselen plaatst de VGDE tussen de visie van Bert de Vries en de Pensioenwet. De 

VGDE is van oordeel dat de Pensioenwet nog teveel het stempel draagt van de gevestigde 

belangen, terwijl het vergezicht van Bert de Vries wellicht iets te ver vooruitloopt op het 

politieke en maatschappelijk denken. 

 

Bestuur VGDE, september 2007 
 

3.   Nieuws en Mededelingen van de commissie Pensioenen  

In deze bijdrage wordt aangegeven wat de Pensioenwet eist van de bestuursleden van een 

pensioenfonds en hoe zich dat vertaalt naar het bestuur van het Pensioenfonds D.E. 

 

De wet stelt dat een bestuur bestaat uit werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers. 

Daarbij moet het aantal leden van de werknemersvertegenwoordiging minstens gelijk zijn 

aan de werkgeversvertegenwoordiging. Dit zou dus ook kunnen leiden tot meer 

werknemers- dan werkgeversvertegenwoordigers. 

Het bestuur van SPDE wil nog steeds uitgaan van gelijke vertegenwoordiging. Dat leidt tot 

4 werkgevers- en 4 werknemersvertegenwoordigers. Waar zitten dan de gepensioneerden? 

De wet regelt dat gepensioneerden een plek krijgen in de werknemersvertegenwoordiging. 

 

Verder mogen de gepensioneerden niet meer zetels hebben dan de werknemers. Bij de 

SPDE komen we dan tot de volgende bestuursverdeling: 4 leden namens de werkgever, 

2 leden namens de werknemers en 2 leden namens de gepensioneerden. 
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Volgens de huidige statuten van SPDE wijst de werkgever de voorzitter aan en kiezen de 

leden uit hun midden de plaatsvervangende voorzitter en de secretaris.  

Het bestuur van de SPDE benoemt een directeur. Tevens benoemt het bestuur een 

Beleggingscommissie. Tot nu hebben daarin 2 bestuursleden zitting, waarvan 1 voorzitter 

plus de directeur van het pensioenfonds. 

 

Het Dagelijkse Bestuur bestaat uit de voorzitter, de voorzitter van de 

beleggingscommissie en de secretaris. Het bestuur is verantwoordelijk voor het 

premiebeleid, beleggingsbeleid, toeslagbeleid en het communicatiebeleid. Toeslagbeleid is 

de wettelijke term voor indexatiebeleid. 
 

Voordat een benoeming tot bestuurslid definitief is controleert de Nederlandse Bank als 

toezichthouder op de Pensioenfondsen of een lid voldoet aan de normen voor deskundigheid 

en betrouwbaarheid. Daarvoor gelden meerdere criteria, waarvan we er enkele noemen. 

Zo moet iemand deskundig zijn op het gebied van het besturen van een organisatie, 

relevante wet- en regelgeving en communicatie. Betrouwbaarheid wordt getoetst op basis 

van inlichtingen van de betrokkene zelf, politieregisters, belastingdienst en openbare 

bronnen. 

 

Verder moet een Pensioenfonds een Verantwoordingsorgaan instellen en voor Intern 
Toezicht een visitatiecommissie.  

Het Verantwoordingsorgaan beoordeelt het door het bestuur gevoerde beleid, de 

uitvoering van dat beleid en de naleving van de principes voor “Goed Pensioenfondsbestuur”. 

Het orgaan bestaat uit 6 leden: 2 benoemd door de werkgever, 2 benoemd door de 

werknemers en 2 benoemd door de gepensioneerden.  

Binnen de VGDE zijn daartoe bereid gevonden de heren Henk de Heus en Cees Schippers. 

Zij vertegenwoordigen ons nu in de voorbereidingsfase maar uiteraard is het de bedoeling 

dat zij vanaf 1 januari 2008 hiermee zullen doorgaan. 

 

Intern Toezicht heeft tot doel het functioneren van het bestuur van het fonds kritisch te 

bezien. De beoordeling richt zich vooral op: 1. Procedures voor bestuur en beleid, 

bestuursprocessen en ‘checks en balances’ van het fonds; 2. Hoe het fonds wordt 

aangestuurd en 3. Hoe door het bestuur wordt omgegaan met de risico’s op de langere 

termijn. De leden van de visitatiecommissie worden extern geworven. 

 

We hebben u in het voorafgaande een beeld gegeven van de taken van het bestuur van een 

pensioenfonds. Daarmee hopen we te bereiken dat u zich realiseert dat zitting nemen in 

het bestuur van een pensioenfonds bij lange na geen taak is die je er als vrijwilliger even 

bij doet. Het is een taak die hoge eisen stelt aan de deskundigheid van de kandidaten en 

die grote betrokkenheid en inzet vraagt. Gelukkig hebben wij zulke mensen onder onze 

leden. Op de jaarvergadering zullen ze aan u worden voorgesteld.  

 

Bauke Dam, commissie Pensioenen VGDE 
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4. Nieuws en Mededelingen van de commissie Informatie en Communicatie 

Ledenvergaderingen 
De ledenvergaderingen zullen dit jaar worden gehouden op 28 november 

in ’t Haske te Joure ( regio vergadering ) en op 29 november in ’t Veerhuis te Nieuwegein 

(algemene ledenvergadering). Beide vergaderingen vinden ’s middags plaats. Bij deze 

Nieuwsbrief vindt u de informatie over de ledenvergaderingen en hoe U zich kunt 

aanmelden hiervoor. 

Nieuwe commissieleden 
Sinds het uitbrengen van de vorige nieuwsbrief is de samenstelling van de commissie 

gewijzigd. Cees Lijding is in april gestopt omdat hij redactionele activiteiten minder goed 

bij hem vond passen. In juli trad Wolter Keers toe. Hij richt zich op het vergroten van de 

naamsbekendheid van VGDE bij aanstaande gepensioneerden, het werven van nieuwe leden 

en de redactie van de nieuwsbrief. Op 1 oktober is Hans Meijer toegetreden. Hij gaat de 

ledenadministratie verzorgen. Overige leden zijn: Henk Weenink (webmaster) en Regine 
Britsemmer (redactie en bestuurslid). Daarmee is de commissie op sterkte!  

 

4.1 Samenvatting verslag ledenvergadering in november 2006 

 

Ruim 300 leden bezochten de ledenvergaderingen te Joure en Nieuwegein 

De ledenvergaderingen vonden plaats in Joure en Nieuwegein op 16 en 29 november 2006. 

In deze vergaderingen heeft het bestuur de gang van zaken in de afgelopen periode 

2005/2006 toegelicht en de plannen voor het komende jaar 2007 besproken. 

 

Belangrijkste gesprekspunten uit deze ledenvergaderingen zijn: 

 

Pensioenen en Zorgverzekering 
Er is veel aandacht besteed aan de nieuwe pensioenwet, die op 1 januari 2007 is ingegaan. 

Vanwege ongunstige beleggingsresultaten had er geen indexatie van de pensioenen per 01-

01-2004 plaatsgevonden; jammer genoeg heeft de onderneming geen extra storting gedaan, 

om de indexatie alsnog toe te passen. De Vereniging zal blijven aandringen dit toch te doen. 

Naast de pensioenen heeft ook de inperking van de bijdrage in de ziektekosten door de 

onderneming veel aandacht gevraagd en is de zorgverzekering nu naast de pensioenen ook 

speerpunt van beleid geworden. De onderneming compenseert voor gepensioneerden alleen 

de 4,4% inkomens afhankelijke premie, wat een vermindering van de bijdrage betekent van 

meerdere honderden Euro’s. Dit geldt alleen voor 2006.  

Toekomstige bijdragen zijn onderdeel van de Cao-onderhandelingen; hierbij wordt de VGDE 

niet gezien als onderhandelingspartner. 

 

Jaarlijkse Seniorendagen 
De onderneming had de VGDE gevraagd de organisatie van de seniorendagen op zich te 

nemen, waarbij, naast een bijdrage van de onderneming, de gepensioneerden zelf ook een 

bijdrage zouden moeten leveren. Het Bestuur van de VGDE heeft dit verzoek na intern 

overleg afgewezen, omdat zij dit een taak vindt van de onderneming. 

Dit besluit werd met luid applaus van de leden ondersteund. 
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Sterker maken van de Vereniging: deskundigheid en organisatie 
In het bestuur is veel aandacht geweest voor de uitgangspunten van de nieuwe Pensioenwet. 
Ook hebben enkele commissieleden hierover een cursus gevolgd bij de Nederlandse 

Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG), waar VGDE sinds 2005 lid van is. 

 

Met algemene goedkeuring zijn de voorstellen van het interim bestuur voor een 

nieuw bestuur aangenomen; dit bestuur bestaat nu, na invulling van de vacatures, uit het 

statutaire maximum van 9 leden: 

Voorzitter:  Henk Kramer 

Secretaris:   Wijnand Drupsteen 

Penningmeester:  Michiel Hildebrand  

Leden:   Aad Harms, Regine Britsemmer, Geert-Jan Hoekstra, Bauke Dam; 

   2 vacatures gereserveerd voor H & BC gepensioneerden 

Notulist:  Frits de Vries 

 

Bovendien zijn er 2 commissies ingesteld, te weten: een commissie Pensioenen om te zorgen 

voor goede deskundigheid m.b.t. wetgeving t.a.v. pensioenen (voorzitter: Aad Harms; leden: 

Bauke Dam, Henk de Heus en Cees Schipper) en een commissie Communicatie & Informatie 

(voorzitter : Regine Britsemmer; leden : Cees Lijding, Henk Weenink en een vacature). 

 

Actieplan en ambities 2007 
In de ledenvergadering is het volgende actieplan voor het jaar 2007 vastgesteld: 

1. Verkrijgen van medezeggenschap van gepensioneerden in de Stichting 

Pensioenfonds DE 

2. Verkrijgen van minimaal een waardevast pensioen 

3. Toekenning achteraf van de indexatie van 01-01-2004 (inhaal ambitie) 

4. Onderneming vragen om een kostendekkende pensioenpremie te betalen 

5. Verbetering van de statuten Stichting Pensioenfonds DE 

6. Goede samenwerking met de onderneming, de vakbonden en het NVOG 

 

Contributie 2007 
De vergadering heeft ingestemd met de financiële resultaten over het jaar 2005 en de 

begrotingen voor de jaren 2006 en 2007; ook de kascommissie voor 2006 is aangewezen. 

De contributie blijft ongewijzigd: Euro 12 per lid, per jaar. 

 

 

4.2 Uitslag raadpleging deelname aan Bestuur Pensioenfonds DE 

In september 2007 konden alle gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Douwe 

Egberts (SPDE) hun voorkeur uitspreken voor de wijze waarop de medezeggenschap van de 

gepensioneerden in het Bestuur van het Pensioenfonds Douwe Egberts vanaf 1 januari 2008 

zou moeten plaatsvinden.  
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56 % van de 3.680 gepensioneerden hebben hun stem uitgebracht met de volgende uitslag: 

 

Keuzemogelijkheid Aantal  

uitgebrachte stemmen 

Percentage van de 

uitgebrachte stemmen 

Huidige situatie handhaven 93 5% 

Deelnemersraad 142 7% 

Gepensioneerden in het Bestuur 1.754 86% 

Blanco, ongeldig 54 2% 

TOTAAL 2.043 100% 

 

Er is dus duidelijk gekozen voor vertegenwoordiging van de gepensioneerden in het bestuur 

van het pensioenfonds. Per 1 januari 2008 zullen er twee gepensioneerden in het bestuur 

worden opgenomen. De SPDE zal hiervoor een verkiezing organiseren. 

Natuurlijk zal de Vereniging van Gepensioneerden DE hiervoor 2 kandidaten voordragen; op 

de komende ledenvergaderingen wordt u hierover verder geïnformeerd. 

 

4.3 Ingekomen reacties van leden 

Er zijn weer veel reacties binnengekomen n.a.v. de Nieuwsbrief van april 2007 en de 

activiteiten van de Vereniging Gepensioneerden DE. Een kleine bloemlezing hieruit: 

 

Complimenten voor het Bestuur van de VGDE : 

 Bestuur, hartelijk dank voor de inzet. 
 Digitaal schouderklopje voor de nieuwsbrief; perfect communicatiekanaal. Inhoudelijk 

indrukwekkend van omvang en variatie. 
 Prima gedaan als eerste uitgave : job well done. 
 Waardering voor werk bestuur. Heldere Nieuwsbrief en gemelde acties. 
 Compliment en waardering voor resultaat in overleg met Country Board. De oprichting 

van de VGDE is op een goed moment gebeurd. 
 Met bijzondere belangstelling de nieuwsbrief gelezen. 
 Veel succes met uw werkzaamheden voor de Vereniging. 
 Chapeau voor de onderhandelaars van de VGDE. 
 Dank voor de nieuwsbrief; de inhoud is duidelijk en ik ben het er helemaal mee eens. 

Hulde voor degenen, die hieraan bijgedragen hebben. 
 Ik ben blij, dat jullie zich inzetten voor ons; als weduwe van een ex-medewerker van 

DE val je nu helemaal uit de boot. 
 Van harte gefeliciteerd met het bereikte resultaat : een “Kerstgeschenk” ! 
 

Over Koninklijke Douwe Egberts : 

 Asocialer kan het niet op sociale zaken van DE. Kan VGDE dit niet via de media bekend 
maken?  

 Als ik het allemaal lees, kan ik mij niet voorstellen, dat dit het grote DE is. 
 Is het nu echt zo, dat weduwen en weduwnaars van gepensioneerden geen 

kerstpakketje krijgen? Hoever zijn we gezonken? Hoe kun je zoiets bedenken? 

 Geen kerstgeschenken aan partners van gepensioneerde medewerkers: onverteerbaar! 
Juist dat kerstpakket is voor de weduwe een blijk van waardering en verbondenheid! 
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 Mijn sympathie voor het bedrijf heeft een dusdanige deuk opgelopen, dat ik er 
verder voor bedank en ook geen lid meer wil zijn van de VGDE.  

 
Wij blijven uw reacties erg op prijs stellen! 

 

4.4 Continuïteit bestuurlijke functies binnen en buiten VGDE 

Met 2 gepensioneerden als vertegenwoordigers in het pensioenfondsbestuur, 2 leden in het 

Verantwoordigingsorgaan en een groeiend ledenbestand heeft onze Vereniging een nieuw 

stadium van ontwikkeling bereikt. Daarmee is de noodzaak ontstaan binnen de VGDE een 

kader te vormen van leden die bereid zijn in de toekomst taken uit te voeren binnen 

commissies of het bestuur. 

Gezien de gemiddelde leeftijd van de leden die binnen de vereniging actief zijn in  bestuur 

en commissies en daarbuiten als vertegenwoordigers in het bestuur van het pensioenfonds 

dienen we voorbereid te zijn op een relatief snelle doorstroom van degenen die deze 

functies vervullen. Een reële inschatting is dat een bestuurslid of commissielid drie jaar op 

zijn post blijft. Om voor continuïteit in de bezetting van diverse functies te zorgen moeten 

we een kader van opvolgers en plaatsvervangers ontwikkelen. 

We nodigen u uit om in 2008 uw belang en betrokkenheid bij de Vereniging om te zetten in 

actieve deelname aan een kader dat zorgt voor continuïteit in functieopvolging binnen en 

buiten de vereniging. Het bestuur zal de komende drie maanden een plan ontwikkelen hoe 

een dergelijk kader vorm kan krijgen. In de volgende nieuwsbrief leest u meer hierover. 

  

4.5 Personalia 

4.5.1 Nieuwe leden  
Met veel genoegen verwelkomen we meer dan 60 nieuwe leden! De meesten meldden zich 

aan in september en oktober. Dat goede resultaat danken we aan het bestuur van SPDE die 

aanbood een brief met ons stemadvies bij hun mailing voor de raadpleging te doen.  

Eind oktober telde de Vereniging in totaal 1430 leden. 

 
4.5.2 Overlijdensberichten 
Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden van onze leden:  

T. Bastiaannet, Kampen 31/10/2006 

Mw. Brouwer-Knol, Noordwolde 18/11/2006 

H. A. van der Klift,  Zwijndrecht 20/12/2006 

A. Roest, Coevorden 26/03/2007 

Mw. G. Bolle – van Woezik, Arnhem 13/03 2007 

H. Agema, Heerenveen 

H. Brouwer, Drachten 29/03/2007 

M. P. Soesbergen, IJsselstein 03/05/2007 

P. Ferwerda, Joure  

J. Nota, Joure /juli 2007  

J. Veldstra, Joure /juli 2007 

C. de Man, Diever /juni 2007 

M. Kleijnen, Munstergeleen 16/08/2007 

D. Stelzer, Joure 24/08/2007 
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J. Beverdam, Oldenzaal 27/08/2007 

A. C. van Bedaf, Zeewolde 11/09/2007 

J. M. Barbillion, Amersfoort 14/09/2007 

 

4.6 Oproep doorgeven adreswijzigingen 

Tot onze spijt heeft een aantal leden de nieuwsbrief van april niet ontvangen.  

Dat heeft drie oorzaken: 1) in de ledenadministratie staat uw oude e-mailadres; 2) alleen 

uw oude adresgegevens zijn bekend; 3) u heeft zich aangemeld als lid na april 2007 d.w.z. 

na het verzenden van de laatste nieuwsbrief.  

Wij verzoeken u dringend om bij verhuizing, verandering in e-mailadres en bij overlijden de 

adreswijzigingen ALTIJD door te geven aan de ledenadministratie.  Zeker nu we de 

nieuwsbrief digitaal willen versturen naar zoveel mogelijk leden vragen wij u opnieuw uw e-

mailadres te mailen naar ledenadministratie@vgde.nl  

  

4.7 Verschijnen nieuwsbrief in 2008 

In 2008 zullen er 3 Nieuwsbrieven verschijnen: in februari, mei en november.  

Om kosten en werk te besparen willen we de nieuwsbrief zoveel mogelijk per e-mail gaan 

verzenden. Dat lukt alleen wanneer uw emailadres bij ons bekend is.  We verzoeken alle 

leden hun emailadres door te geven aan de ledenadministratie: ledenadministratie @vgde.nl 

Mocht u geen e-mail adres hebben dan blijft u de nieuwsbrief natuurlijk per gewone post 

ontvangen. Sinds mei 2007 is de nieuwsbrief ook te lezen op onze website: www.vgde.nl 

 

 

5. Adres VGDE:  
Vereniging van Gepensioneerden  

Douwe Egberts 

Postbus 389 

3760 AJ Soest 

Telefoon: 035-6025081 
secretaris@vgde.nl 

www.vgde.nl 

 

Ledenadministratie VGDE 

De Strekel 22 

8332 JN Steenwijk 

Telefoon: 0521 – 518740 

ledenadministratie@vgde.nl 

 

Banknummer: 1114.85.061  

t.n.v. VGDE te Joure 

 

 

COLOFON 

 
Redactie:  

Regine Britsemmer, Henk Weenink, 

Wolter Keers, Hans Meijer 

 

Teksten:  

Henk Kramer, Regine Britsemmer, 

Bauke Dam, Wolter Keers 

 

 

Redactieadres 

Redactie Nieuwsbrief VGDE 

Oude Woudenbergse Zandweg 10 

3707 AN Zeist  

redactie@vgde.nl 
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