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VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN DOUWE EGBERTS 
 

NIEUWSBRIEF 
Jaargang 4 nr.1        Maart 2008 

 

 

1. Voorwoord  

 

Nu gaat het echt beginnen 
 

Ja, nu gaat het echt beginnen.  

De Vereniging van Gepensioneerden Douwe Egberts is goed van de grond gekomen met 

nog steeds een groeiend aantal leden. Ook van de Household & Body Care divisie zijn al 

veel gepensioneerden lid geworden. De Vereniging is een sterke basis. 

En nu bent u ook vertegenwoordigd in het Bestuur van het Pensioenfonds Sara Lee 

Nederland! Hier kunnen onze vertegenwoordigers een evenwichtige belangenbehartiging 

van de gepensioneerden nastreven en voor ons belangrijke zaken op de agenda zetten. 

Onze belangenbehartiging gaat nu echt beginnen. 

In deze Nieuwsbrief brengen wij u weer op de hoogte van wat er door het bestuur en de 

commissies van VGDE de afgelopen periode is gedaan en wat de plannen voor 2008 zijn. 

Als u wilt reageren, graag. Wij waarderen uw opmerking of commentaar zeer. 

Wij wensen u voor nu veel leesplezier met deze Nieuwsbrief. 

 

2. Van de redactie 

2.1 Contributie 2008 

Deze nieuwsbrief is vergezeld van een aparte uitnodiging tot het betalen van de 

contributie over 2008. Vorig jaar stond de oproep tot betalen alleen in de nieuwsbrief. 

Veel leden is dat toen ontgaan waardoor de inning traag verliep en extra 

correspondentie nodig maakte. Om herhaling te voorkomen ontvangt u daarom dit jaar 

een aparte contributienota.  

2.2 Uw actie gevraagd! 

Apart bij deze nieuwsbrief ontvangt u ook een oproep tot actie. Wij roepen u op in actie 

te komen om het ledental van onze vereniging omhoog te brengen. Het streven is dat alle 

gepensioneerden van het Pensioenfonds Sara Lee Nederland (PSLN) lid worden van de 

Vereniging van Gepensioneerden Douwe Egberts (VGDE). Nu is grofweg eenderde lid en 

tweederde niet. Door uw actie willen we deze verhouding doen omkeren. 

Wie kunnen lid worden? Zij die met prepensioen zijn dan wel op hun 65ste met pensioen 

zijn gegaan en zij die vooruitlopend op een pensioen of prepensioen met een regeling hun 

werkzaamheden hebben beëindigd. 

2.3 E-mailadressen: ook uw actie gevraagd!  

Op dit moment beschikken wij over het e-mailadres van eenderde van de leden. Vaak 

geven leden wijziging van e-mailadres niet door aan de ledenadministratie van VGDE. 

Deze omstandigheden weerhouden ons van het digitaal toesturen van de nieuwsbrief.  
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Elk lid moet de nieuwsbrief kunnen ontvangen. Daarom wordt in 2008 de nieuwsbrief nog 

per gewone post verstuurd naar alle leden. Zodra wij beschikken over het e-mailadres 

van meer dan 50% van de leden zal de nieuwsbrief ook digitaal worden verzonden. Mocht 

u dat nog niet hebben gedaan, geef dan uw e-mailadres door aan de ledenadministratie. 

Leden zonder e-mailadres blijven de nieuwsbrief natuurlijk per gewone post ontvangen. 

 

3. Nieuws en Mededelingen van het Bestuur 

3.1 Afgevaardigden van VGDE 

Onze vertegenwoordigers in het Verantwoordigingsorgaan en Pensioenfondsbestuur zijn 

intussen benoemd in hun nieuwe functies en hebben de eerste vergaderingen achter de 

rug. De vergadering van het pensioenfondsbestuur in februari bestond uit een workshop 

en de eigenlijke bestuursvergadering. In de workshop werd een analyse gepresenteerd 

over de financiële positie van het pensioenfonds. De voorzichtige conclusie luidde dat 

het pensioenfonds er goed voor staat. Voorzichtig omdat de analyse uit ging van 

gegevens van september 2007 en er sindsdien in de financiële wereld veel is veranderd. 

De eerste bestuursvergadering is besteed aan elkaar-leren-kennen en aan onderwerpen 

uit de Pensioenwet zoals Goed pensioenfondsbestuur en  Communicatie. In de april 

vergadering staat de uitvoeringsovereenkomst op de agenda.  

Om de deskundigheid van de bestuursleden te handhaven en verder te ontwikkelen is 

door het pensioenfonds een deskundigheidsplan opgesteld. Nieuw aangetreden 

bestuursleden volgen een algemene pensioenopleiding. Daarin komen onderwerpen aan de 

orde als juridische en fiscale aspecten van pensioen, pensioenrisico’s, beleggingsbeleid 

en de administratie van een pensioenfonds.  

De deskundigheidseisen vragen grote inzet en betrokkenheid van onze afgevaardigden. 

Wij waarderen en respecteren hun werk zeer. Om uw betrokkenheid bij het werk van 

onze vertegenwoordigers te stimuleren berichten wij u voortaan over wat besproken en 

afgesproken is. Zo blijft u op de hoogte van het nieuws van de afgevaardigden.  

 

3.2 Streven naar evenwichtiger belangenbehartiging bijna bereikt? 

Sinds 1 januari 2008 is sprake van een geheel nieuwe situatie voor VGDE. We hebben te 

maken met twee vertegenwoordigers in het bestuur van het Pensioenfonds, twee 

vertegenwoordigers in het Verantwoordingsorgaan en een Pensioenwet met gebreken die 

om spoedig herstel vragen. 

In de bestuursvergadering van 9 januari nam de afgetreden voorzitter Henk Kramer 

afscheid met een gloedvol betoog over het streven van VGDE naar een evenwichtiger 

behandeling van alle belanghebbenden bij het Pensioenfonds. Een van de eerste stappen 

daarheen is het wijzigen van de nieuwe statuten van het Pensioenfonds. Daarin zijn 

afspraken en besluiten vastgelegd die de onevenwichtigheid in stand houden. Dat komt 

uitdrukkelijk naar voren in het besluit over de zetelverdeling in het bestuur van het 

Pensioenfonds. Zoals u weet is die vastgesteld op 4:2:2. Door de onderneming zijn 4 

leden benoemd, door de actieve medewerkers 2 leden en benoemd/gekozen door de 

gepensioneerden 2 leden. 

 

In het beginselprogramma van VGDE staat dat belang, betekenis, invloed of macht van 

een van de drie belangengroeperingen niet groter is dan die van beide andere.  
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Wat betreft de bestuurssamenstelling is dan ook pas sprake van een evenwichtige 

behandeling bij een samenstelling op basis van 2:2:2. 

  

De argumenten van het bestuur van het Pensioenfonds respectievelijk de onderneming 

om niet te besluiten tot een evenwichtiger samenstelling zijn drieledig: 1. de 

verwevenheid tussen de onderneming en het pensioenfonds, 2. het risico van bijstorting 

door de onderneming als hoofdsponsor en 3. de onderneming betaalt een aanzienlijk deel 

van de premie.  

Volgens Kramer is de gekozen zetelverdeling op grond van deze redenen niet te 

rechtvaardigen. Zijn standpunt is dat verwevenheid hoogstens tot de conclusie kan 

leiden dat bestuursdeelname door de onderneming gepast/gewenst is. Verder is het 

financiële risico voor de onderneming afgenomen en bovendien niet zo hoog. En 

natuurlijk betaalt de onderneming ook premie: “Zoals de onderneming ook vakantiegeld 

betaalt, maar nog niet bepaalt waar je met vakantie naar toe moet”, aldus Kramer.  

 

Veel besluiten van het bestuur van het Pensioenfonds zijn volgens Kramer terug te 

brengen tot juridische regels en wetten. Het bestuur baseert zich in haar denken en 

uitlatingen te eenzijdig op de Pensioenwet. Daarmee wordt het strijdtoneel van de 

evenwichtige behandeling naar buiten verlegd. Als de beginselen van VGDE juist zijn dan 

moeten die door wetswijzigingen geregeld worden. De allesbepalende vraag daarbij is: 

Wie is (juridisch) eigenaar van het vermogen van het pensioenfonds? 

 

In de politiek is dit onderwerp recentelijk actueel geworden getuige de vragen in de 

Tweede Kamer aan minister Donner (SZW) door de kamerleden Omtzigt en Hamer over 

de Pensioenwet. De minister heeft nog niet geantwoord.  

De Kamervragen zijn al wel door de overkoepelende organisaties van pensioenfondsen 

beantwoord. Zij stellen in hun antwoord dat het juridisch eigendom berust bij het 

pensioenfonds. Het bestuur is binnen haar doelstelling vrij om over de besteding van het 

vermogen ten behoeve van de belanghebbenden bij het fonds specifieke afspraken te 

maken. Die worden vastgelegd in verschillende documenten, in het bijzonder in de 

statuten van het pensioenfonds. Het bestuur moet daarbij rekening houden met de eis 

van evenwichtige belangenafweging. 

Het standpunt van de koepelorganisaties ondersteunt het streven van VGDE naar een 

evenwichtiger belangenbehartiging van gepensioneerden en paritaire verdeling van de 

bestuurszetels in ons pensioenfonds. De onverwachte bijval van politici en koepels lijkt 

ons Actieplan extra vleugels te geven! Maar eerst is het woord aan de minister.  

 

3.3 Bemensing van functies bij VGDE 

De nieuwe ontwikkeling van VGDE plaatst het bestuur voor de belangrijke opdracht te 

zorgen voor een doelmatige uitbouw en structuur van de organisatie van de vereniging.  

Sinds januari 2008 kent de vereniging de volgende segmenten: bestuur, commissie 

Pensioenen, commissie I & C, afvaardiging Verantwoordigingsorgaan en afvaardiging 

bestuur Pensioenfonds. Willen we onze doelstellingen waarmaken dan moeten we zorgen 

voor een optimale relatie en communicatie met de leden en tussen bestuur, commissies 

en afgevaardigden.  
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Daarom was het thema voor de bestuursvergadering van 9 januari wederzijdse 

informatie en communicatie. De activiteitenplannen van de commissies zijn toen 

gepresenteerd en besproken. Op 21 februari is verder gediscussieerd over de 

bemensing van functies bij VGDE. Er zijn voorstellen besproken die ertoe bijdragen dat 

vacatures vroegtijdig worden gesignaleerd en de bezetting tijdig geregeld wordt.  

Daarvoor zien we als centrale pijler het instellen van een personele commissie bestaande 

uit de voorzitter en twee bestuursleden. Om haar werk goed te kunnen doen moet de 

commissie gegevens hebben over bijvoorbeeld de functies binnen en buiten VGDE, de 

functie-eisen, een rooster van aftreden en een lijst van experts die in voorkomende 

gevallen hulp bieden.  

Om inzicht te krijgen in de functie-eisen is afgesproken dat de leden van bestuur en 

commissies de komende maanden hun werkzaamheden registreren en de bestede tijd.  

Zo proberen we in een aantal kernwoorden vast te leggen waaraan iemand moet voldoen 

om een bepaalde functie goed aan te kunnen.  

Om een lijst te verkrijgen van experts die op afroep beschikbaar zijn voor structurele 

of incidentele zaken, nodigt het bestuur de leden uit zich hiervoor aan te melden. Stuur 

een brief of e-mail naar de secretaris met vermelding van uw deskundigheid! 

 

4. Nieuws en Mededelingen van de commissie Pensioenen 

4.1 Bijdrage Ziektekostenverzekering 

Na de uitspraak van de rechter in het geding over de bijdrage ziektekostenverzekering 

is tussen bonden en onderneming afgesproken hoe een en ander afgehandeld gaat 

worden. U hebt hierover gelezen in Nieuwsbrief nr. 4 van het Pensioenfonds. 

Kort gezegd: in april (of mei) 2008 wordt de bijdrage over 2006, 2007 en de eerste 

maanden van 2008 verrekend. Er is immers al een stukje vergoed via de bijdrage van 4,4 

% over 2006 en 3,3% over 2007 en de eerste maanden van 2008. Ter toelichting: 

premiebetaling over ten hoogste ca. € 30.000 voor alleenverdieners en ca. € 40.000 voor 

tweeverdieners.  

Deze bijdrage is alleen verleend over het pensioen en niet over de uitkering AOW 

(inhouding 6,5%) die wij ontvangen. En ook niet over de basispremie (ca. € 1000,00 per 

jaar) en eventuele aanvullende verzekeringen.  

Ook moet de onderneming de wettelijke rente over de verrekening betalen. 

  

En hoe dan verder? 
In Nieuwsbrief nr. 4 van het Pensioenfonds staat ook dat vanaf april uitvoering wordt 

gegeven aan het voorlopig vonnis van de rechter: voortzetting van de regeling van 2005 

zolang geen andere afspraken met de vakbonden zijn gemaakt. 

 
Ik wil hier een kanttekening maken bij het gestelde over voorlopig vonnis. Het vonnis is 
m.i. niet voorlopig. De rechter heeft een uitspraak gedaan en partijen zijn gehouden de 
uitspraak uit te voeren. Wel kan men in beroep gaan en dat heeft de onderneming 
gedaan. Als men met de bonden niet tot overeenstemming kan komen over een nieuwe 
regeling dan wordt dit beroep doorgezet. 
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De vakbonden en de onderneming hebben in februari overleg gehad en men heeft 

afgesproken dat beide partijen onafhankelijk van elkaar een voorstel neerleggen. 

Hoe dat afloopt moeten we dus nog afwachten. 

 

De rol van VGDE in deze zaak 

Vanaf 2006 hebben wij aan de onderneming laten weten dat wij niet akkoord gaan met 

een tegemoetkoming van 4,4% en vanaf 2007 met een tegemoetkoming van 3,3% over 

het pensioen. Ook hebben we vanaf 2006 contact gehad met de vakbonden over deze 

kwestie. In december 2007 hebben we nog met de bonden overlegd over de gevolgen van 

de rechterlijke uitspraak en de manier waarop mogelijk tot een oplossing kan worden 

gekomen. Onze mening is tweeledig: 

 diegenen die onder de oude regeling met pensioen zijn gegaan ofwel al met 

pensioen waren hebben een blijvend recht op voortzetting van een 

premiebijdrage van de onderneming. 

 een nieuwe regeling moet gelden voor degenen die na de datum van overeenkomst 

met pensioen gaan.  

Rechtbankvonnis en Regeling ziektekostenverzekering zijn op onze website na te lezen. 

 

Bauke Dam, commissie Pensioenen 
 

 

5. Nieuws en Mededelingen van de commissie Informatie en Communicatie 

5.1 Samenvatting verslag Algemene Ledenvergadering 2007 

 

Weer hoge opkomst op de ledenvergaderingen in Joure en Nieuwegein 

Met weer bijna 250 aanwezige leden werden de ledenvergaderingen op 28 november 

2007 in Joure en op 29 november 2007 goed bezocht. 

De aftredende voorzitter van het VGDE bestuur Henk Kramer heeft de gang van zaken 

in het jaar 2007 toegelicht en de plannen voor 2008 besproken. 

 

De verslagen van deze ledenvergaderingen moeten eind november 2008 nog officieel 

door de leden worden vastgesteld, maar hier alvast de belangrijkste gesprekspunten uit 

deze ledenvergaderingen:  

 

Pensioenen en Zorgverzekering 
Net voor de ledenvergaderingen deed de kantonrechter de voor ons gunstige uitspraak, 

dat de onderneming 50% van de zorgpremie aan gepensioneerden met terugwerkende 

kracht moet vergoeden. De onderneming kan tegen deze uitspraak nog in beroep gaan. 

Maar, Sara Lee Nederland wil deze regeling uit de CAO halen; vakbonden en ook het 

VGDE bestuur zijn hierop tegen.  

De VGDE vindt dat een 30 jaar oude CAO regeling, die gold toen men met pensioen ging, 

levenslang moet worden nagekomen. Via de vakbonden zullen we dit in het CAO overleg 

nastreven.  
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Nieuwe Pensioenwet van kracht 
Op 1 januari 2007 is de nieuwe Pensioenwet ingegaan; hierdoor worden er strengere 

eisen gesteld aan het beleid van het pensioenfondsbestuur en moet het bestuur 

verantwoording afleggen over het gevoerde beleid. 

Ook is er nu medezeggenschap geregeld voor gepensioneerden; zij hebben 2 van de 8 ) 

zetels toegewezen gekregen. De leden van de VGDE hebben luid en duidelijk ingestemd 

met de benoeming van Henk Kramer en Michiel Hildebrand als “onze” 

vertegenwoordigers in het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Sara Lee Nederland. 

 

Daarmee zijn we er nog niet: er is nog steeds sprake van een onevenredig grote invloed 

en rol van de onderneming en achterstelling van de gepensioneerden t.o.v. de actieve 

werknemers. Er is nog geen sprake van een evenwichtige belangenbehartiging tussen de 

onderneming, de actieve werknemers en de gepensioneerden.  

Dit blijkt uit de zetelverdeling in het bestuur (4 voor de onderneming, 2 voor de actieve 

werknemers en nu 2 voor de gepensioneerden ) en uit de wijze van benoemen van de 

bestuursleden. (benoeming van vertegenwoordigers van werkgever en werknemers 

versus verkiezing van gepensioneerden. 

 

Nieuw Bestuur VGDE 
Zonder dat er een stemming nodig was, zijn de vacatures in het bestuur opgevuld en 

kent het bestuur nu de volgende samenstelling: 

Voorzitter:  Geert Jan Hoekstra  

Secretaris:   Wijnand Drupsteen 

Penningmeester:  Michiel Hildebrand 

Leden:   Aad Harms (Commissie Pensioenen) 

   Regine Britsemmer (Commissie Informatie en Communicatie) 

   Bauke Dam (Commissie Pensioenen) 

   Thijs Kramer (vacature Henk Kramer) 

   Helmich Oldenboom (vacature H&BC)  

   Hans van der Waard (vacature H&BC) 

 

Ambities en Actieplan 2008 
In de ledenvergadering zijn de volgende ambities in het actieplan voor 2008 

vastgesteld: 

 Verkrijgen van minimaal een waardevast pensioen 

 Inhaal ambitie indexatie (2004) 

 Verbetering van de statuten van het pensioenfonds 

 Versterken van de Vereniging 

 Actualiseren van de statuten van de vereniging en uitwerken in een huishoudelijk 

reglement 

 Streven naar een evenwichtiger behandeling van de gepensioneerden in statuten, 

afvaardiging en vertegenwoordiging 

 Streven naar opheffen achterstelling gepensioneerden in de Pensioenwet  
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Contributie 2008  
Het financiële verslag over het jaar 2006 en de begrotingen voor het jaar 2008 worden 

door de vergadering goedgekeurd en vastgesteld. De heren W. van de Kant en P. van 

Hulst stellen zich beschikbaar voor de kascommissie en volgen daarmee de heren J. 

Yntema en H. Zuidstra op. 

De contributie kan voor het jaar 2008 nog ongewijzigd blijven: Euro 12 per lid. 

 

Afscheid Henk Kramer 
Waardering en dank werden uitgesproken voor de oprichter van de vereniging Henk 

Kramer; hij gaat ons nu vertegenwoordigen in het bestuur van het Pensioenfonds Sara  

Lee Nederland en heeft daarom het bestuur van VGDE moeten loslaten. 

 

5.2 Stichting 10 September 1960 

Doelstelling in 1960 
Veel Douwe Egberts medewerkers, die gepensioneerd of al wat ouder zijn, zullen de 

Stichting 10 September 1960 nog goed kennen. Tot het begin van deze eeuw hebben 

veel Douwe Egberts medewerkers met hun gezin regelmatig een deel van hun vakantie 

doorgebracht in een vakantiehuis van deze Stichting. Deze huizen werden destijds 

gekocht van een donatie aan de medewerkers, ter gelegenheid van het Gouden 

zakenjubileum van de heer J.H. de Jong, de toenmalige president-directeur van het 

familiebedrijf Douwe Egberts. Kennelijk vond de ondernemingsleiding het destijds heel 

belangrijk, dat er niet alleen hard werd gewerkt en uitstekende producten werden 

afgeleverd, maar dat de medewerkers plus oud-medewerkers zich ook op tijd moesten 

kunnen ontspannen en van een aangename en betaalbare vakantie genieten.  

Ontwikkelingen tot 2000 
Het beheer en verhuur van de vakantiehuizen heeft vele jaren uitstekend gewerkt. 

Echter in de jaren negentig van de vorige eeuw werd het systeem door de markt 

achterhaald. Er kwamen toen veel aanbieders op de markt met zeer comfortabele 

vakantieparken en vakantiehuizen, die voor veel mensen betaalbaar werden. Bovendien 

heeft de snelle opkomst van het Internet het prijsbewust zoeken naar 

vakantiebestemmingen, -parken en –huizen in het binnenland en het buitenland zeer 

vergemakkelijkt.  

Voorts waren er nog enkele belangrijke veranderingen en ontwikkelingen, zoals nieuwe 

fiscale regels. De onderneming werd gevraagd de kortingen, die het personeel ontving, 

bij het salaris op te tellen. Er maakten geleidelijk ook steeds minder personeelsleden 

gebruik van de huizen, zelfs mensen voor wie de huizen vooral waren bedoeld: de mensen 

met een bescheiden salaris. Ook werd het moeilijker en kostbaarder goede beheerders 

voor de huizen te vinden en ontstonden er exploitatietekorten.  

Nieuwe doelstelling  
Al deze ontwikkelingen hebben het toenmalige bestuur onder leiding van Geert Jan 

Hoekstra rond het jaar 2000 doen besluiten een andere doelstelling voor de Stichting 

te zoeken. Besloten werd de vakantiehuizen te verkopen, de opbrengsten te beleggen in 

bijvoorbeeld obligaties en effectendepots en de te ontvangen rente te besteden aan 

Goede Doelen. Het toenmalige bestuur is met de verkoop van de huizen gestart en het 
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huidige bestuur van de stichting heeft de uitvoering van het verkoopbesluit afgemaakt 

en een keuze gemaakt voor de te ondersteunen Goede Doelen. 

In lijn met de nieuwe doelstelling zijn de statuten van de stichting aangepast en is de 

naam van de stichting gewijzigd in “Stichting 10 September, zorg voor de ander”.  

Dit alles is steeds afgestemd met de Centrale Ondernemingsraad en met de toenmalige 

Directie van de Koninklijke Douwe Egberts, de huidige Sara Lee Country Board 

Nederland. Het bestuur van de stichting is samengesteld uit drie leden benoemd door 

de Centrale Ondernemingsraad en twee leden, de voorzitter en de secretaris, door de 

Koninklijke Douwe Egberts respectievelijk Country Board Nederland. 

De keuze van goede doelen moet zorgvuldig gebeuren. Voorwaarde is, dat het 

projectdoel niet controversieel is. Het bestuur heeft bovendien besloten steun te 

verlenen, niet aan veel kleine projecten tegelijk, maar aan een concreet, transparant en 

controleerbaar project, waarvan de stichting een van de hoofdsponsors zou kunnen zijn. 

Samenwerking met Terres des Hommes 
Aldus werd in 2003 gekozen voor een samenwerking met Terre des Hommes in een 

project met het hospitaalschip SHAPLA in Bangladesh voor een periode van drie jaar. 

Het zal bekend zijn dat Bangladesh een van de armste landen ter wereld is. Vooral in 

een groot gebied in het zuidelijke deel van het land, bestaande uit vele kleine eilanden 

die regelmatig met vreselijke wateroverlast te maken hebben, ontbreekt het aan 

nagenoeg alles, vooral ook aan iedere vorm van medische voorzieningen. Het project met 

het hospitaalschip SHAPLA is daar dan ook zeer op zijn plaats. Het schip vaart vaste 

routes tussen de eilanden met aan boord een arts, een drietal medische assistenten, 

enkele laboranten, een apotheker en een voorlichter. Per jaar worden ongeveer 40.000 

patiënten geholpen. Elk kwartaal krijgen we als stichtingsbestuur een zeer duidelijke 

rapportering van Terre des Hommes over de geboden diensten en de kosten. Deze 

rapportering wordt steeds met Terre des Hommes besproken.  

 

Vanaf vorig jaar is het SHAPLA project meer en meer ‘selfsupporting’ en bleek het 

verantwoord onze steun aan dit project te stoppen. We hebben na rijp beraad besloten 

wederom in een dergelijk project met Terre des Hommes in zee te gaan. 

Het is een zelfde soort project geworden, dit keer het hospitaalschip ABARE in het 

Amazonegebied van Brazilië, waar veel Indianen onder zeer armoedige omstandigheden 

leven. Ook in het Amazonegebied schiet het tekort aan elementaire medische 

voorzieningen. Vanaf het begin van 2007 vaart de ABARE, gebouwd in Nederland, langs 

een zeventigtal dorpen in het Amazonegebied. 

Namens het bestuur van de Stichting 10 september heeft de voorzitter van de Centrale 

Ondernemingsraad, Foeke de Boer, in 2007 het project met een aantal andere (hoofd-) 

sponsors bezocht. Foeke was zeer onder de indruk en zeer overtuigd van het grote nut 

en de goede organisatie van het project. 

 

Met de opbrengsten van de beleggingen van de stichting kunnen we tot nu toe per jaar 

een bedrag van € 80.000 tot € 100.000 besteden.  

Naast ondersteuning van de SHAPLA en ABARE projecten heeft de stichting ook een 

aanzienlijk bedrag geschonken aan de noodhulp en wederopbouw van Sri Lanka na de 
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verschrikkelijke Tsunami ramp, tweede kerstdag 2004. Ook dit werd gedaan in 

samenwerking met Terre des Hommes.  

Meer informatie over het werk van de stichting is te vinden op www.terresdeshommes.nl 

 

De stichting hoopt namens de Sara Lee medewerkers in Nederland nog vele jaren 

mensen die het echt nodig hebben te ondersteunen. 

 

Mocht u de Stichting 10 september persoonlijk financieel willen ondersteunen, dan kan 

dat zeker, op bank rekening: ABN-AMRO 41.01.38.274 ten name van 

Stichting 10 september 1960 te Joure (IBAN NL 87 ABN A 0410 138 174). 

 

Nico van Oyen, voorzitter bestuur Stichting 10 september  
 
5.3 Ingekomen reacties van leden 

Er zijn weer veel reacties binnengekomen n.a.v. de nieuwsbrief van november 2007 

en de activiteiten van de Vereniging van Gepensioneerden Douwe Egberts. 

Een kleine bloemlezing hieruit: 

 

Over het bestuur van VGDE: 

 Uw inspanningen voor de vereniging hebben mijn volledige steun en waardering 
 U hebt m.i. veel zorg besteed aan de voorbereiding van de vergaderingen 
 Het is prettig te mogen constateren, dat de belangen van ons gepensioneerden bij 

VGDE in goede handen zijn 
 Veel bewondering en waardering voor uw inzet om de belangen van 

gepensioneerden te behartigen 
 Ik hoop dat het bestuur zich heeft gerealiseerd dat leden van het Bestuur en het 

Verantwoordingsorgaan over een grote mate van deskundigheid moeten beschikken 
Over de nieuwsbrief: 

 Graag wil ik mijn waardering uitspreken voor deze nieuwsbrief: verzorgd, goede en 
relevante onderwerpen, helder en duidelijk. Voorziet in een behoefte 

 De nieuwsbrief is de enige verbindingsdraad met Douwe Egberts. Prima dat er oud 
collega´s zijn, die zich kunnen en willen inzetten 

 De inhoud van uw informatiebrieven vind ik uitstekend en stel ik bijzonder op prijs 

En verder: 

 De nieuwe pensioenwet is nog niet gericht op herstel van achtergestelde 
pensioenrechten van voormalige parttime medewerksters. 

 Als ik het exploitatie saldo zie mag voor mij de contributie omhoog of nog beter: 
iedereen lid! 

 
Wij blijven uw reacties zeer op prijs stellen! 

 

5.4 Wijzigingen in het ledenbestand 

Tussen november en maart hebben zich 24 nieuwe leden ingeschreven. Ook ontvingen we 

enkele afmeldingen. Op 1 maart telde de vereniging in totaal 1440 leden. 
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In memoriam 
In de voorbije periode ontvingen wij bericht van het overlijden van: 

G.H. Kuindersma, Joure 

W. Ruiter, Joure 

H.G. Knijnsberg, Amersfoort 

A. Jonkers, Utrecht 

E.A. Toonstra, Sneek 

Mevrouw M.D. Pott-Gerritsen, Dordrecht 

W. Groenewoud, Joure 

Mevrouw C. Loch-Karsemeijer, Sint Maarten 

G.G. Arendse, Koudekerke a/d Rijn 

Mevrouw E. van Someren-Reede, Zeist 

S. Meester, Bunschoten 

H. Abraas, Apeldoorn 

W.J. Vorstermans, Alken, België 

D. Schurer, Maarssen 

A.P. Klomp, Utrecht 

P.H. Flipse, Dordrecht 

H.G. Piersma, Terherne 

Tj. Nijholt, Joure 

C.A. Hijnen, Rotterdam 

H.W.F. Jonkman, ’s-Gravenhage 

G. Oostwoud, Wolvega 

Th.M Janssen, Uden 

 

5.6 Verschijnen nieuwsbrief in 2008 

De volgende nieuwsbrieven verschijnen in juni en november. 

 

6. Adres VGDE:  
Vereniging van Gepensioneerden  

Douwe Egberts 

Postbus 389 

3760 AJ Soest 

Telefoon: 035-6025081 
secretaris@vgde.nl 

www.vgde.nl 

 

Ledenadministratie VGDE 

Voor al uw mutaties!!! 
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:  

Wolter Keers, Regine Britsemmer, 

Bauke Dam, Nico van Oyen 

 

 

Redactieadres 

Redactie Nieuwsbrief VGDE 

Oude Woudenbergse Zandweg 10 

3707 AN Zeist  

redactie@vgde.nl 
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