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1.

Oktober 2008

Voorwoord

Wie het weet, mag het zeggen.....
Het dagelijkse nieuws wordt overheerst door berichten over financiële problemen:
banken, die hun hoofd niet meer boven water kunnen houden;
verzekeringsmaatschappijen, die door de overheid worden overgenomen;
aandelen, die sterk in waarde dalen en beurzen, die inzakken….
Overheden, die proberen te redden, wat er te redden valt of gered moet worden.
Natuurlijk vraagt ook u zich af, welke gevolgen dit voor u heeft of kan hebben :
Hoe veilig is uw spaargeld ? Kunt u uw hypotheek blijven betalen? Hoe zeker kunt u zijn
van uw Pensioeninkomen? Is uw spaargeld in veilige handen ? Wie zal dit allemaal gaan
betalen? Wie het weet, mag het zeggen….
Juist daarom is deze Extra Nieuwsbrief zo van toepassing. Deze nieuwsbrief gaat
namelijk helemaal over de aankomende Algemene Ledenvergadering, waarin het bestuur
van VGDE verslag doet van de activiteiten van de Vereniging in het afgelopen jaar, haar
financiële positie en de plannen voor 2009.
Maar ook komt de Directeur van ons Pensioenfonds Sara Lee Nederland, de heer L.G.
van den Hoek toelichten hoe ons Pensioenfonds ervoor staat!
Bovendien komt ook de heer J. Donkers, lid van de Country Board Sara Lee Nederland,
vertellen hoe het met Sara Lee Nederland gaat.
Twee sprekers, die U niet mag missen en die u rechtstreeks uw vragen kunt stellen!
Kom dus allemaal naar Nieuwegein of Joure!
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2.2
Uw Contributie 2008 al betaald?
Een grote meerderheid van de leden heeft de contributie voor 2008 voldaan: 1350 leden
hebben betaald. De penningmeester is hier zeer blij mee en dankt u van harte!
Dat neemt niet weg dat 130 leden hun contributie nog moeten betalen. Deze leden
worden opgeroepen vóór 1 november 2008 de verschuldigde contributie te voldoen.
Gelieve Euro 12, - over te maken naar bankrekeningnummer 1114. 85. 061 t.n.v. VGDE te
Joure met omschrijving Contributie 2008 plus uw postcode en huisnummer.
Vanuit het buitenland: IBAN –nr NL 11 RABO 0111 4850 61 en BIC-nr Bank: RABONL2U
2.3
Adreswijziging Secretariaat VGDE
Het postadres van de Vereniging van Gepensioneerden Douwe Egberts is gewijzigd.
De postbus wordt per 1 januari 2009 opgeheven. In de afgelopen twee jaar is van dit
postadres zo weinig gebruik gemaakt dat het bestuur tot opheffing heeft besloten.
Het nieuwe adres is voortaan: VGDE, Amnestylaan 76, 3765 EX te Soest.

3.

Nieuws en Mededelingen van het Bestuur van VGDE

3.1
Datum Algemene Ledenvergadering VGDE 2008
De datum van de Algemene Ledenvergadering in 2008 is vastgelegd. De ALV wordt op
dinsdag 11 november in Nieuwegein en woensdag 12 november in Joure gehouden.

Uitnodiging en aanmeldingsstrook, agenda met toelichting, routebeschrijving, de
verslagen van vorige vergaderingen evenals de jaarstukken vindt U hierna.
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3.2

Uitnodiging voor de Ledenvergadering van de VGDE

Het bestuur van de VGDE heeft het genoegen u uit te nodigen voor het bijwonen van een
van onderstaande regionale ledenvergaderingen.
Regio Midden/Zuid: dinsdag 11 november 2008, aanvang 13.30 u te Nieuwegein in
Partycentrum ’t Veerhuis, Nijemonde 4, 3434 AZ tel. 030 6064448
Regio Noord: woensdag 12 november 2008, aanvang 13.30 u te Joure in Partycentrum
’t Haske, Vegelinsweg 20, 8501 AB tel. 0513 415281
De vergadering op 12 november in Joure is tevens de 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 verkiezing
van bestuursleden en de benoeming van de kascommissie plaats.
Na een aantal jaren van opbouw met veel aandacht voor acties, doelstelling en
organisatie van de vereniging en informatie over het pensioenfonds en de relatie met de
onderneming, acht het bestuur nu de tijd gekomen de jaarvergadering iets anders in te
richten.
Het is de bedoeling het huishoudelijke deel van de vergadering zakelijk en kort te
houden, zodat er voldoende tijd overblijft voor de sprekers en een lange pauze om oudcollega’s te zien.
Het staat een ieder vrij om te bepalen naar welke vergadering hij/zij wil komen. Is de
keuze voor Joure voornamelijk ingegeven doordat men daar eventueel kan stemmen – als
er geen tegenkandidaten voorgedragen worden, zal er in het geheel niet gestemd
worden – dan is er ook de mogelijkheid van stemmen bij volmacht (zie de toelichting bij

de agenda op blz. 5).

Om organisatorische redenen moeten wij u vragen om u vooraf aan te melden.
Dat kan door vóór 3 november de aanmeldingsstrook (zie het laatste blad van deze
nieuwsbrief ) in te vullen en op te sturen naar: Ledenadministratie VGDE, De Strekel 22,
8332 JN Steenwijk of door een e-mail met naam en volledig adres te sturen naar
ledenadministratie@vgde.nl . Ook via de website www.vgde.nl kunt u aan de
ledenadministratie doorgeven dat u aanwezig bent in Nieuwegein of Joure.

Met vriendelijke groet,
Geert Jan Hoekstra, voorzitter

Wijnand Drupsteen, secretaris
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3.3.

Agenda voor de Ledenvergadering VGDE 2008
op 11 november in Nieuwegein en 12 november in Joure

Vanaf 13.00 uur tekenen presentielijst
1. Om 13.30 uur opening door de voorzitter Geert Jan Hoekstra
2. Ter goedkeuring de notulen van de vergaderingen in Joure op 28 nov. 2007 en in
Nieuwegein op 29 nov. 2007.
3. Ter goedkeuring Jaarverslag 2007/2008
4. Financiële Verantwoording, waarvoor goedkeuring vereist:
4.1

Resultaten en Balans 2007 (werkelijk)

4.2

Verslag kascommissie over 2007

4.3

Begroting 2009

4.4

Benoeming kascommissie

5. Beleid 2009 en volgende jaren
6. (Her-)Verkiezing bestuursleden:
Aftredend en herkiesbaar: Bauke Dam (Noord), Wijnand Drupsteen (Midden en
Zuid) en Helmich Oldenboom (Household & Body Care)
7. Spreker de heer L.G. van den Hoek, directeur Pensioenfonds Sara Lee
Nederland over “Actuele Pensioenzaken”
8. Pauze
9. Uitslag van de verkiezing
10. Spreker de heer J. Donkers, lid van de Board Sara Lee Nederland over “De gang
van zaken bij SLN”
11. Rondvraag
12. Sluiting ca. 16.45 uur.
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3.4

Toelichting bij de Agenda voor de Ledenvergaderingen VGDE 2008
op 11 november in Nieuwegein en 12 november in Joure

De meeste van de in de agenda genoemde stukken vindt u in deze Extra Nieuwsbrief.
Bij agendapunt 6 (Her-)Verkiezing:
 Vorig jaar heeft het bestuur een rooster vastgesteld om het aftreden evenwichtig
te laten verlopen. Ieder jaar treden 3 bestuursleden af, die eenmaal kunnen worden
herkozen voor een periode van 3 jaar. Als gevolg daarvan wordt Helmich Oldenboom
(75) – voormalig H&BC – na een zittingsperiode van 1 jaar door het bestuur
herkiesbaar gesteld. Hetzelfde geldt voor Bauke Dam (69) – regio Noord – en
Wijnand Drupsteen (68) – regio Midden/Zuid – die er ieder een zittingsperiode van
2 jaren op hebben zitten.


Door leden kunnen tegenkandidaten worden voorgedragen. De voordracht moet
ondertekend door ten minste 20 leden ingediend worden bij het secretariaat voor
28 oktober a.s. Geef duidelijk aan voor welke vacature de voordracht is bedoeld en
zorg ervoor dat de tegenkandidaat behoort tot dezelfde regio of H&BC.



Als er geen tegenkandidaten worden voorgedragen is stemming niet noodzakelijk
– en machtiging dus ook niet – en vervalt agendapunt 9. In Nieuwegein 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.
3.5

Routebeschrijving naar de Ledenvergadering in Nieuwegein en in Joure

Route beschrijving naar ’t Haske, Vegelinsweg 20 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 in Nieuwegein
Rijdend op de A2 / Oudenrijn-Vianen vv. neemt u afrit 10 Nieuwegein Zuid.
De weg, Lekdijk, gaat over in de Zandveldseweg. Blijf nog ca. 700 m. op deze weg.
Ga dan rechtsaf de Jachtmonde in. Na ca. 40 m. rechtsaf de Nijemonde.
Rijdend op de A27 neemt u afrit 28 Nieuwegein.
De Kloosterweg gaat achtereenvolgens over in Weg van de Binnenvaart, de
Ambachtsweg en de Graaf Florisweg. Aan het eind van deze weg linksaf de
Gravenhoutseweg op, die overgaat in de Zandveldseweg. In een bocht naar rechts, slaat
u linksaf, de Jachtmonde. Na ca. 40 m. rechtsaf, de Nijemonde.
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4.1

Verslag Regio Vergadering op woensdag 28 november 2007 te Joure
In Partycentrum ’t Haske om 14.00 uur

CONCEPT
Aanwezig : 101 leden, inclusief 6 bestuursleden.
Bericht van verhindering ontvangen voor zowel de vergadering in Joure als in Nieuwegein
van de dames : E. Hanen-Ritte, C.M.A.M. van der Voorn-Julien, A.C. van Gilst, M. Verkerk
en T. Pasma-Keuning
en de heren : M.Tromp, J.Wijnreder, L.Leenhouwers, P.J.J. Ruigrok, H.W.F. Jonkman, J.
van Haaren, G. Kuijper, R. Israel, mr. W. van Dop, S.Kok, R. de Boer, H. van Vlijmen, J.D.
Gunnink, T. Boekhout, E. Smit, A. Warmendam, H.J. Temming, K. Stok, C.P. van Baarsen,
K.Tio, A. Kloezen, A.H. Kleisterlee, J.G. Overbeek, G. Bogaard, A.R. van der Heijden en B.
de Vreeze.
1. Opening
De heer G.J. Hoekstra, vice-voorzitter van de vereniging, zal de vergadering leiden. Hij
heet een ieder van harte welkom en is verheugd over de grote opkomst. De lijst met
leden die een bericht van verhindering hebben gestuurd, wordt voorgelezen.
2. Verslag van de vergadering d.d. 16 november 2006
Het verslag, waarvan een aantal exemplaren voor de vergadering ter inzage lagen, wordt
door de leden goedgekeurd met dank aan de opsteller ervan, de heer J. Dijkstra.
3. Jaarverslag 2007
De heer H. Kramer, voorzitter van de vereniging, doet verslag van de activiteiten van
het bestuur aan de hand van het actieplan 2007, dat vorig jaar in de november
vergadering werd gepresenteerd.
Vooraf memoreert hij dat het mede door de samenvoeging van de pensioenfondsen
H&BC en DE een druk jaar is geweest. VGDE werd door deze samenvoeging versterkt
met ca. 300 leden.
Belangrijkste punten:
a) relatie onderneming - gepensioneerden
Helaas geen verbetering in de relatie. De nieuwsbrief van november 2007 wordt
aangehaald waar op pagina 2 gesproken wordt over “een door de onderneming tot vrijwel
nihil teruggebrachte relatie”.
b) ondernemingsbijdrage zorgpremie
De vakbonden hebben DE gedagvaard wegens het eenzijdig verbreken van de in de CAO
opgenomen 50% vergoedingsregeling.
Het goede nieuws van deze week is dat de rechter de onderneming heeft verplicht de
50% vergoeding van de zorgpremie met terugwerkende kracht te betalen aan de
gepensioneerden.
Details zijn nog niet bekend.
Ook is de kwestie hiermee niet afgerond, want DE kan in beroep gaan en DE heeft
bovendien het voornemen om de regeling af te schaffen. Vakbonden gaan met dit laatste
niet akkoord en willen minimaal een afkoopregeling.
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Op 12 december zal het bestuur een gesprek hebben met de heer H.Koning van de FNV.
Het bestuur stelt zich op het standpunt dat een 30 jaar oude CAO regeling, die gold op
de datum van pensionering van personen, levenslang nagekomen dient te worden voor
betrokkenen en zal daar, via de vakbonden, naar blijven streven.
Wij hebben de vakbonden bedankt en gefeliciteerd met het resultaat, maar willen ook al
die leden bedanken die zich op eigen wijze ingezet hebben voor deze zaak.
Het overleg tussen onderneming en vakbonden over de CAO is onlangs weer op gang
gekomen. DE stelde een loonsverhoging voor van 2,25% en was bereid dit naar boven bij
te stellen als de rechter gunstig voor DE zou beslissen (wat dus niet gebeurd is). Een
dergelijke koppeling – actieve werknemers uitspelen tegen gepensioneerden – heeft al
eerder dit jaar plaatsgevonden en zegt helaas veel over de huidige onethische
onderhandelingsmethode van DE.
c) invoering van de nieuwe pensioenwet
Na een mislukte poging tot zelfregulering o.a. met het afsluiten van een convenant in
1998, is de nieuwe pensioenwet ingegaan op 1 januari 2007.
De winstpunten van die nieuwe wet zijn: strengere eisen aan het beleid van het
pensioenfondsbestuur, verantwoording afleggen over dat beleid, meer toezicht op het
beleid en medezeggenschap van gepensioneerden.
Daarmee zijn we er niet. Wij constateren namelijk dat er nog steeds sprake is van:
 een onevenredig grote invloed en rol van de onderneming
 achterstelling van de gepensioneerden ten opzichte van de actieve werknemers
Dat ligt aan de wet; niet aan de onderneming, COR of pensioenfondsbestuur. De
gevestigde belangen, werkgevers- en werknemersorganisaties, hebben dat zo gewild.
Van evenwichtige belangenbehartiging is nog geen sprake.
Maar wetten kunnen veranderd worden.
De onevenredig grote invloed van de onderneming blijkt uit de samenstelling van het
pensioenfondsbestuur: 4 werkgeversvertegenwoordigers en 4 werknemersvertegenwoordigers. Van de laatste groep krijgen gepensioneerden 2 zetels toegewezen,
omdat de wetgever zegt : de gepensioneerden tellen we op bij de actieven. De
verhouding is dus 4:2:2.
Wij zijn van mening dat er 3 groepen zijn, nl. gepensioneerden, actieve werknemers (de
actieven genaamd) en werkgever en dat – in het kader van gelijke behandeling – de
zetelverdeling zou moeten zijn : 2:2:2 of 3:3:3.
Daarvoor moet de wet aangepast worden.
Achterstelling van gepensioneerden komt ook naar voren bij de aanstelling van
bestuursleden.
Onderneming en COR benoemen hun afgevaardigden, terwijl de gepensioneerden worden
aangesteld na verkiezing.
Om van deze ongelijkheid af te komen en benoeming van gepensioneerden mogelijk te
maken, moet eveneens de wet worden veranderd.
Wij vinden dat we moeten denken en handelen vanuit een bepaalde overtuiging. Die staat
in ons beginselprogramma.
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De actiepunten “waardevast pensioen”, “inhaal ambitie indexatie” en ”verbetering van
de statuten van het pensioenfonds” kunnen eerst goed aangepakt worden als je zelf
aan de bestuurstafel zelf zit, dus vanaf 2008.
4. Beleidsplan / Actieplan 2008
 Verdere uitbouw en versterking van de eensgezindheid in idealen binnen de
organisatie van VGDE met specifieke aandacht voor de relatie en communicatie
met leden en tussen afvaardigingen en bestuur en voor een planmatige aanpak van
“rekrutering en “bemensing” van bestuur, afvaardigingen en commissies.
 Actualiseren van de statuten (lidmaatschap) en schrijven en invoeren van een
huishoudelijk reglement.
 Via vertegenwoordiging in Bestuur SPDE en in het Verantwoordingsorgaan
streven naar evenwichtiger behandeling van gepensioneerden ( o.a. tot uiting
komend in de statuten van het pensioenfonds), naar onvoorwaardelijke indexatie
en naar het maken van een inhaalslag (2004)
 Via NVOG streven naar opheffing van de achterstelling van gepensioneerden in
de pensioenwet, m.n. op de punten “verkiezing van gepensioneerden in het bestuur
van het pensioenfonds” en “pariteit in het bestuur en andere organen”.

Nu de voorzitter (en oprichter) van de vereniging – de heer H.Kramer - terugtreedt als
bestuurslid van VGDE, besluit hij zijn bijdrage met het nieuwe en verjongde bestuur
veel succes te wensen bij het realiseren van de genoemde visie en de korte termijn
plannen.

5. Verkiezing bestuursleden
Omdat er geen tegenkandidaten zijn voorgedragen, zijn de volgende personen benoemd
in het bestuur van de VGDE :
In de vacature H.Kramer : de heer T.Kramer te Joure
In vacature 1 H&BC
: de heer H.Oldenboom te Dieren
In vacature 2 H&BC
: de heer J. van der Waard te Zeist
Herkozen zijn de heren A.Harms en G.J.Hoekstra.
Door het bestuur zijn in de afgelopen periode benoemd :
In het Verantwoordingsorgaan : de heren H. de Heus en C. Schipper
In de Commissie I&C
: de heer W.Keers, redacteur en de heer H.Meijer,
ledenadministratie.
Aangezien het bij kandidaatstelling wel eens voor kan komen dat een lid vraagt naar het
beschikbaar stellen van een ledenlijst, omdat bij een voordracht door een lid 20 leden
mee moeten tekenen, peilt de dagvoorzitter de heer G.J.Hoekstra hoe daar over
gedacht wordt. De leden hebben daar geen bezwaar tegen.
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6. Pauze
7. Bestuursdeelname Pensioenfonds Douwe Egberts
De heer Hoekstra licht toe:
 Per januari zijn er 2 zetels toegewezen aan gepensioneerden
 De gepensioneerde kandidaten moeten worden gekozen
 Tot 1 december kan iedere gepensioneerde zich kandidaat stellen; daarvoor moet
hij/zij 30 steunbetuigingen tonen.
 VGDE mag 2 kandidaten voordragen. Als zich geen tegenkandidaten aanmelden,
zijn deze kandidaten voorlopig automatisch benoemd. Voorlopig, omdat er nog
gelegenheid wordt geboden aan gepensioneerden om bezwaar aan te tekenen.
 Op grond van hun bestuurlijke ervaring, hun kennis van pensioenzaken en de
daarbij behorende financiën, hun gedrevenheid en inzet, draagt het bestuur de
heren H.Kramer, voorzitter VGDE en M.Hildebrand, penningmeester VGDE voor
als bestuursleden van SPDE.
De leden stemmen hiermee in en laten dat horen met applaus.
8. Behandeling van vragen
 De heer W.Palstra: wat is er te doen tegen het uit elkaar spelen van actieven
tegen gepensioneerden ?
Antwoord : de vakbonden hebben ons verzekerd dat ze daar niet aan mee zullen
werken.
 De heer W.Palstra: speelt men vakbonden tegen ons uit als het gaat om
loonsverhoging (voor actieven) en indexering (voor gepensioneerden)?
Antwoord : Indexering wordt bepaald door het bestuur van het pensioenfonds
terwijl de onderneming dat doet voor de loonsverhoging.
Er staan in de nieuwe wet meer waarborgen voor indexering en het inhalen
daarvan. Bovendien is er nu meer controle.
 Vraag : moeten wij de naam van onze vereniging ook aanpassen nu het
pensioenfonds een naamswijziging per januari doorvoert door Douwe Egberts te
vervangen door Sara Lee Nederland (PSLN) ?
Een peiling onder de leden wijst uit dat het merendeel van de aanwezigen tegen
naamswijziging is.
 De heer J. Coppens is tegen naamswijziging omdat Sara Lee een beursgenoteerd
bedrijf is waarmee van alles kan gebeuren. De naam DE zal altijd blijven bestaan.
9. Financieel verslag
De penningmeester, de heer M. Hildebrand, licht achtereenvolgens de balans per 3112-06, het exploitatieoverzicht 2006 en de begroting 2008 toe.
Het exploitatieoverschot in 2006 is ca. € 5000 bij een betalend ledental van 1100 en
een eigen vermogen per 31-12-2006 van € 14.200.
De kascommissie bestaande uit de heren H. Zuidstra en Joh. Yntema, heeft de boeken
2006 gecontroleerd en met brief van 7 maart 2007 goedgekeurd.
De opsteller van de balans, het exploitatieoverzicht 2006 en de begroting 2007, de
toenmalige penningmeester, de heer J. Dijkstra, wordt bedankt.
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Met een geschat eigen vermogen per eind 2007 van € 15.200 en een begroot
exploitatiesaldo van 0 in 2008, wordt voor 2008 nog geen contributieverhoging
voorgesteld; voor de jaren daarna moet daar wel rekening mee worden gehouden.
In vergelijking met andere bedrijven zitten wij met een contributie van € 12 per jaar
aan de lage kant: Hoogovens € 17,50, Akzo € 21,50, Buhrmann € 16, evenals Dupont.
Opmerking van de heer C.Kuipers : ik ben sinds kort lid, omdat ik toen pas opmerkzaam
werd gemaakt op het bestaan van VGDE. Moet er niet meer gedaan worden aan
ledenwerving?
Mevrouw R. Britsemmer antwoordt: enkele maanden geleden hebben wij hierover
gesproken met de directeur van SPDE, de heer E. van den Hoek.
Probleem hierbij is de wet op de privacy. Toch zijn er afspraken gemaakt:
 In de Nieuwsbrief Pensioen van SPDE zal onze vereniging regelmatig vermeld
worden met adres en website
 In voorkomende gevallen mogen we een eigen brief meezenden met een mailing
van het pensioenfonds die naar alle gepensioneerden gaat.
 Binnen 6 maanden voordat iemand met pensioen gaat, zal men door
personeelfunctionarissen gewezen worden op de website van onze vereniging,
waarin ook een aanmeldingsformulier is opgenomen.
 Een flyer is in de maak
 Aan plaatsing van een artikel over VGDE wordt gewerkt

Vraag : hoeveel deelnemers kent het pensioenfonds ?
De heer Hildebrand antwoordt dat de situatie per begin 2007 als volgt was :
Actieven
3100
Premievrij, zgn. slapers
3440
Gepensioneerden
3630
Totaal aantal deelnemers: 10.170
Mevrouw Britsemmer vult aan dat van de 3630 gepensioneerden 1430 lid zijn van onze
vereniging en dat de laatste oproep, een bijsluiter bij een brief van SPDE, 60 nieuwe
leden heeft opgeleverd.
10. Rondvraag
 De heer Hoekstra roept een ieder die iets wil doen voor onze vereniging op om
dat door te geven aan een van de bestuursleden.
 De heer G.Strien, die als secretaris een aantal jaren gewerkt heeft met de
scheidende voorzitter Kramer, dankt hem voor het vele dat hij voor de
vereniging gedaan heeft. Heilige verontwaardiging over het niet uitkeren van de
indexatie in 2004 en over de onderneming die daarvoor geen 5 miljoen
beschikbaar wilde stellen, maar wel 150 miljoen uit het pensioenfonds had
gehaald, brachten Kramer er toe om samen met anderen de vereniging op te
richten. Als initiator, stimulator en organisator zullen we je missen, maar in het
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bestuur van het pensioenfonds krijgen we er een geweldige pleitbezorger voor
terug.
De heer Kramer complimenteert de heer Strien en dankt hem voor de goede
woorden en steun die hij in het bestuur, maar ook daarbuiten heeft ondervonden.
Dagvoorzitter Hoekstra, die het gras voor zijn voeten zag weggemaaid,
onderstreept de woorden van de heer Strien met het voorlezen van een brief
van de heer H.J.Temming, waarin deze onder meer stelt: “Zonder wie dan ook
van alle betrokken functionarissen te kort te doen, mag ik wel speciaal de
voorzitter de heer Kramer noemen. Die heeft met grote inzet en sociaal gevoel
met hart en ziel de belangen van de gepensioneerden behartigd. Ik ben ervan
overtuigd dat ik tolk ben van alle gepensioneerden als ik daarvoor uiting geef aan
grote dank en waardering.”
Het applaus dat daarop volgde sprak duidelijke taal!
Om 16.20 uur sloot de heer Hoekstra de vergadering.

H.Kramer, voorzitter

W.E.P. Drupsteen, secretaris
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4.2

Verslag Algemene Ledenvergadering op 29 november 2007 te Nieuwegein
In Partycentrum ’t Veerhuis om 14.00 uur

CONCEPT
Aanwezig: 139 leden, inclusief 7 bestuursleden.
Bericht van verhindering ontvangen voor zowel de vergadering in Joure als in Nieuwegein
van de dames: E. Hanen-Ritte, C.M.A.M. van der Voorn-Julien, A.C. van Gilst, M. Verkerk
en T. Pasma-Keuning
en de heren : M.Tromp, J.Wijnreder, L.Leenhouwers, P.J.J. Ruigrok, H.W.F. Jonkman, J.
van Haaren, G. Kuijper, R. Israel, mr. W. van Dop, S.Kok, R. de Boer, H. van Vlijmen, J.D.
Gunnink, T. Boekhout, E. Smit, A. Warmendam, H.J. Temming, K. Stok, C.P. van Baarsen,
K.Tio, A. Kloezen, A.H. Kleisterlee, J.G. Overbeek, G. Bogaard, A.R. van der Heijden en B.
de Vreeze.
1. Opening
De heer G.J. Hoekstra, vice-voorzitter van de vereniging, zal de vergadering leiden. Hij
heet een ieder van harte welkom en is verheugd over de grote opkomst. De lijst met
leden die een bericht van verhindering hebben gestuurd, wordt voorgelezen.
2. Verslag van de vergadering d.d. 16 november 2006
Het verslag, waarvan een aantal exemplaren voor de vergadering ter inzage lagen, wordt
door de leden goedgekeurd met dank aan de opsteller ervan, de heer J.Dijkstra.
3. Jaarverslag 2007
De heer H. Kramer, voorzitter van de vereniging, doet verslag van de activiteiten van
het bestuur aan de hand van het actieplan 2007, dat vorig jaar in de november
vergadering werd gepresenteerd.
Vooraf memoreert hij dat het mede door de samenvoeging van de pensioenfondsen
H&BC en DE een druk jaar is geweest. VGDE werd door deze samenvoeging versterkt
met ca. 300 leden.
Belangrijkste punten:
a) relatie onderneming - gepensioneerden
Helaas geen verbetering in de relatie. De nieuwsbrief van november 2007 wordt
aangehaald waar op pagina 2 gesproken wordt over “een door de onderneming tot vrijwel
nihil teruggebrachte relatie”.
b) ondernemingsbijdrage zorgpremie
De vakbonden hebben DE gedagvaard wegens het eenzijdig verbreken van de in de CAO
opgenomen 50% vergoedingsregeling.
Het goede nieuws van deze week is dat de rechter de onderneming heeft verplicht de
50% vergoeding van de zorgpremie met terugwerkende kracht te betalen aan de
gepensioneerden.
Details zijn nog niet bekend.
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Ook is de kwestie hiermee niet afgerond, want DE kan in beroep gaan en DE heeft
bovendien het voornemen om de regeling af te schaffen. Vakbonden gaan met dit laatste
niet akkoord en willen minimaal een afkoopregeling.
Op 12 december zal het bestuur een gesprek hebben met de heer H. Koning van de FNV.
Het bestuur stelt zich op het standpunt dat een 30 jaar oude CAO regeling, die gold op
de datum van pensionering van personen, levenslang nagekomen dient te worden voor
betrokkenen en zal daar, via de vakbonden, naar blijven streven.
Wij hebben de vakbonden bedankt en gefeliciteerd met het resultaat, maar willen ook al
die leden bedanken die zich op eigen wijze ingezet hebben voor deze zaak.
Het overleg tussen onderneming en vakbonden over de CAO is onlangs weer op gang
gekomen. DE stelde een loonsverhoging voor van 2,25% en was bereid dit naar boven bij
te stellen als de rechter gunstig voor DE zou beslissen (wat dus niet gebeurd is). Een
dergelijke koppeling – actieve werknemers uitspelen tegen gepensioneerden – heeft al
eerder dit jaar plaatsgevonden en zegt helaas veel over de huidige onethische
onderhandelingsmethode van DE.
c) invoering van de nieuwe pensioenwet
Na een mislukte poging tot zelfregulering o.a. met het afsluiten van een convenant in
1998, is de nieuwe pensioenwet ingegaan op 1 januari 2007.
De winstpunten van die nieuwe wet zijn : strengere eisen aan het beleid van het
pensioenfondsbestuur, verantwoording afleggen over dat beleid, meer toezicht op het
beleid en medezeggenschap van gepensioneerden.
Daarmee zijn we er niet. Wij constateren namelijk dat er nog steeds sprake is van :
 een onevenredig grote invloed en rol van de onderneming
 achterstelling van de gepensioneerden ten opzichte van de actieve werknemers.
Dat ligt aan de wet; niet aan de onderneming, COR of pensioenfondsbestuur. De
gevestigde belangen, werkgevers- en werknemersorganisaties, hebben dat zo gewild.
Van evenwichtige belangenbehartiging is nog geen sprake.
Maar wetten kunnen veranderd worden.
De onevenredig grote invloed van de onderneming blijkt uit de samenstelling van het
pensioenfondsbestuur: 4 werkgeversvertegenwoordigers en 4 werknemersvertegenwoordigers. Van de laatste groep krijgen gepensioneerden 2 zetels toegewezen,
omdat de wetgever zegt: de gepensioneerden tellen we op bij de actieven. De
verhouding is dus 4:2:2.
Wij zijn van mening dat er 3 groepen zijn, nl. gepensioneerden, actieve werknemers (de
actieven genaamd) en werkgever en dat – in het kader van gelijke behandeling – de
zetelverdeling zou moeten zijn: 2:2:2 of 3:3:3.
Daarvoor moet de wet aangepast worden.
Achterstelling van gepensioneerden komt ook naar voren bij de aanstelling van
bestuursleden.
Onderneming en COR benoemen hun afgevaardigden, terwijl de gepensioneerden worden
aangesteld na verkiezing.
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Om van deze ongelijkheid af te komen en benoeming van gepensioneerden mogelijk te
maken, moet eveneens de wet worden veranderd.
Wij vinden dat we moeten denken en handelen vanuit een bepaalde overtuiging. Die staat
in ons beginselprogramma.
De actiepunten “waardevast pensioen”, “inhaal ambitie indexatie” en ”verbetering van
de statuten van het pensioenfonds”, kunnen eerst goed aangepakt worden als je aan de
bestuurstafel zelf zit, dus vanaf 2008.
4. Beleidsplan / Actieplan 2008
 Verdere uitbouw en versterking van de eensgezindheid in idealen binnen de
organisatie van VGDE met specifieke aandacht voor de relatie en communicatie
met leden en tussen afvaardigingen en bestuur en voor een planmatige aanpak van
“rekrutering en “bemensing” van bestuur, afvaardigingen en commissies.
 Actualiseren van de statuten (lidmaatschap) en schrijven en invoeren van een
huishoudelijk reglement.
 Via vertegenwoordiging in Bestuur SPDE en in het Verantwoordingsorgaan
streven naar evenwichtiger behandeling van gepensioneerden ( o.a. tot uiting
komend in de statuten van het pensioenfonds), naar onvoorwaardelijke indexatie
en naar het maken van een inhaalslag (2004)
 Via NVOG streven naar opheffing van de achterstelling van gepensioneerden in
de pensioenwet, m.n. op de punten “verkiezing van gepensioneerden in het bestuur
van het pensioenfonds” en “pariteit in het bestuur en andere organen”.
Nu de voorzitter (en oprichter) van de vereniging – de heer H.Kramer - terugtreedt als
bestuurslid van VGDE, besluit hij zijn bijdrage met het nieuwe en verjongde bestuur
veel succes te wensen bij het realiseren van de genoemde visie en de korte termijn
plannen.
De heer J. Beukers geeft het bestuur in overweging om het lidmaatschap ook open te
stellen voor nog actieve medewerkers, die 5 jaar voor hun pensioen zitten. Men is dan
geïnteresseerd in de materie en kan een brug vormen met de andere groep
belanghebbenden in het pensioenfonds. Bij een ander bedrijf heeft hij daarvan goede
resultaten gezien.
5. Verkiezing bestuursleden
Omdat er geen tegenkandidaten zijn voorgedragen, zijn de volgende personen benoemd
in het bestuur van de VGDE:
In de vacature H.Kramer : de heer T.Kramer te Joure
In vacature 1 H&BC
: de heer H.Oldenboom te Dieren
In vacature 2 H&BC
: de heer J. van der Waard te Zeist
Herkozen zijn de heren A.Harms en G.J.Hoekstra.
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Door het bestuur zijn in de afgelopen periode benoemd:
In het Verantwoordingsorgaan: de heren H. de Heus en C. Schipper
In de Commissie I&C: de heer W.Keers, redacteur en de heer H.Meijer,
ledenadministratie.
De vergadering stemt in met de benoemingen.
Aangezien het bij kandidaatstelling wel eens voor kan komen dat een lid vraagt naar het
beschikbaar stellen van een ledenlijst, omdat bij een voordracht door een lid 20 leden
mee moeten tekenen, peilt de dagvoorzitter de heer G.J.Hoekstra hoe daar over
gedacht wordt.
Een drietal leden is daar geen voorstander van.
Iemand stelt voor om eventueel de namen van tegenstemmers van de lijst te
verwijderen.
Het is niet meer dan een peiling en wij zullen in een voorkomend geval deze opmerkingen
betrekken bij de discussie.
De heer Hoekstra roept de vergadering op namen door te geven van personen die men
geschikt acht om een functie te vervullen binnen de vereniging.
6. Pauze
7. Bestuursdeelname Pensioenfonds Douwe Egberts
De heer Hoekstra licht toe :
 Per januari zijn er 2 zetels toegewezen aan gepensioneerden
 De gepensioneerde kandidaten moeten worden gekozen
 Tot 1 december kan iedere gepensioneerde zich kandidaat stellen; daarvoor moet
hij/zij 30 steunbetuigingen tonen.
 VGDE mag 2 kandidaten voordragen. Als zich geen tegenkandidaten aanmelden,
zijn deze kandidaten voorlopig automatisch benoemd. Voorlopig, omdat er nog
gelegenheid wordt geboden aan gepensioneerden om bezwaar aan te tekenen.
 Op grond van hun bestuurlijke ervaring, hun kennis van pensioenzaken en de
daarbij behorende financiën, hun gedrevenheid en inzet, draagt het bestuur de
heren H.Kramer, voorzitter VGDE en M.Hildebrand, penningmeester VGDE voor
als bestuursleden van SPDE.
De leden stemmen hiermee in en laten dat horen met applaus.
8. Behandeling van vragen
Schriftelijk van de heer J.J. Vermeulen: vorig jaar is gezegd dat er overschotten uit
het pensioenfonds teruggevloeid zijn naar de onderneming. Hoe krijgen we dat terug?
De heer Kramer antwoordt dat er inderdaad geld is teruggevloeid naar de onderneming.
Het kon volgens de toen geldende statuten van het pensioenfonds en de wet en was dus
legaal. Wel kun je je afvragen of het ethisch verantwoord is om vervolgens de vraag om
een klein gedeelte daarvan terug te storten om indexatie mogelijk te maken, met neen
te beantwoorden.
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Op de vraag “van wie is het geld in het pensioenfonds”, antwoordt de heer Kramer:
Van de deelnemers en niet van de onderneming. Daarmee citeert hij dr. Bert de Vries,
pagina 144 van diens boek Overmoed en Onbehagen. Het bestuur en onze
afgevaardigden nemen dit ook als uitgangspunt mee bij hun handelen. Het is echter nog
niet algemeen geaccepteerd en moet bevochten worden.
De heer Beukers licht toe dat het inderdaad de deelnemers toebehoort, omdat het
uitgesteld loon is, dat onderdeel is van de arbeidsovereenkomst.
De heer C. Lijding vraagt of terugstorting in de nieuwe wet wordt uitgesloten.
De heer Kramer antwoordt dat het wel veel moeilijker wordt. Zo is er geen sprake van
“overloop” en dus van het terugvloeien als er in de voorgaande 10 jaar geen uitbetaling
van indexatie heeft plaatsgevonden.
De heer H. Sterk is van oordeel dat eerst boven een dekkingsgraad van 180 het
onderwerp ter sprake kan komen en dat er dan over onderhandeld moet worden.
De heer Kramer wil graag weten waar dat staat. De heer Sterk heeft het niet, maar
adviseert om het aan de vakbonden te vragen.
9. Financieel verslag
De penningmeester, de heer M. Hildebrand, licht achtereenvolgens de balans per 3112-06, het exploitatieoverzicht 2006 en de begroting 2008 toe.
Het exploitatieoverschot in 2006 is ca. € 5000 bij een betalend ledental van 1100 en
een eigen vermogen per 31-12-2006 van € 14.200.
De kascommissie bestaande uit de heren H. Zuidstra en Joh. Yntema, heeft de boeken
2006 gecontroleerd en met brief van 7 maart 2007 goedgekeurd.
De nieuwe kascommissie zal worden gevormd door de heren W. van de Kant en P. van
Hulst, die zich daar voor beschikbaar hebben gesteld.
De opsteller van de balans, het exploitatieoverzicht 2006 en de begroting 2007, de
toenmalige penningmeester, de heer J. Dijkstra, wordt bedankt.
De jaarstukken en begroting worden formeel door de vergadering goedgekeurd en het
bestuur wordt decharge verleend.
Met een geschat eigen vermogen per eind 2007 van € 15.200 en een begroot
exploitatiesaldo van 0 in 2008, wordt voor 2008 nog geen contributieverhoging
voorgesteld; voor de jaren daarna moet daar wel rekening mee worden gehouden.
In vergelijking met andere bedrijven zitten wij met een contributie van € 12 per jaar
aan de lage kant: Hoogovens € 17,50, Akzo € 21,50, Buhrmann € 16, evenals Dupont.
10. Rondvraag
De heer H. Stekete zou wel een ledenlijst willen hebben met alleen de vermelding van
de namen en de laatste werkplek in de organisatie.
De heer Hoekstra staat stil bij het afscheid van de heer Kramer.
Henk Kramer heeft – en Bauke Dam en ikzelf (Geert Hoekstra) waren daar getuige van –
aan de wieg gestaan van onze vereniging. In het bestuur hebben wij ervaren hoe hij
eraan sleurde. Zijn kennis is ongeëvenaard. Uit zijn hele doen en laten sprak zijn
overtuiging dat mensen niet aan de kant geschoven mogen worden.
Wij allen zijn hem veel dank verschuldigd.
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En om dat te onderstrepen leest hij een brief voor van de heer H.J.Temming, die o.a.
schrijft: “Zonder wie dan ook van alle betrokken functionarissen te kort te doen, mag ik
wel speciaal de voorzitter de heer Kramer noemen. Die heeft met grote inzet en sociaal
gevoel met hart en ziel de belangen van de gepensioneerden behartigd. Ik ben ervan
overtuigd dat ik tolk ben van alle gepensioneerden als ik daarvoor uiting geef aan grote
dank en waardering.”
De vergadering bevestigt dat met luid applaus.
De heer Kramer dankt de aanwezigen en wenst de vereniging veel succes.
De heer Hoekstra sluit de vergadering en wenst een ieder wel thuis.
H.Kramer, voorzitter

4.3

W.E.P.Drupsteen, secretaris

Jaarverslag VGDE periode december 2007 – september 2008

In januari 2008 werd de voorzittershamer door Henk Kramer overgedragen aan Geert
Jan Hoekstra.
Ook werden drie nieuwe bestuursleden geïnstalleerd, namelijk Thijs Kramer, Helmich
Oldenboom en Hans van der Waard. Laatst genoemde twee heren hebben een H&BC
achtergrond.
Het bestuur bestaat uit negen leden.
Van de belangrijkste activiteiten wordt aan de hand van een vijftal onderwerpen verslag
gedaan. De in de ledenvergaderingen van november 2007 gepresenteerde actieplannen
2008 komen daarin tevens aan de orde.

Gepensioneerden in het bestuur van het Pensioenfonds!
Eind 2007 werden alle gepensioneerden in de gelegenheid gesteld om zichzelf of
anderen als kandidaat-bestuurslid van het Pensioenfonds voor te dragen.
VGDE had de heren M.Hildebrand en H.Kramer voorgedragen.
Omdat er verder geen kandidaten waren voorgedragen, zijn beide heren benoemd in het
bestuur van het Pensioenfonds, dat vanaf 1 januari 2008 officieel Stichting
Pensioenfonds Sara Lee Nederland (PSLN) heet.
In het Verantwoordingsorgaan – een commissie die de wettelijk voorgeschreven taak
heeft om te controleren of het beleid van het Pensioenfondsbestuur op de juiste wijze
is uitgevoerd - hebben de heren H. de Heus en C.Schipper zitting. Beide heren zijn ook
lid van onze eigen Commissie Pensioenen.
De benoemingen brachten met zich mee dat nagedacht moest worden over de onderlinge
relatie tussen de drie groepen en alles wat daarmee samenhangt. In een tweetal
bijeenkomsten is daarom van gedachten gewisseld over actuele onderwerpen, wijze van
communicatie en taakafbakening.

17

Zo is het toeslagbeleid (indexatie) door onze afgevaardigden in het bestuur van het
Pensioenfonds met kracht ter hand genomen, terwijl het verkiezingsreglement (voor het
verkiezen van gepensioneerden in het bestuur van het Pensioenfonds) vooral aandacht
had van het VGDE bestuur.
Door beiden wordt gewerkt aan het wegwerken van ongelijkheid en achterstelling van
gepensioneerden. Dat is echter een kwestie van lange adem; er moeten namelijk wetten
voor aangepast worden in Den Haag!

Commissie Pensioenen
Deze commissie bestaat uit twee bestuursleden, de heren Aad Harms en Bauke Dam en
twee verenigingsleden, de heren Henk de Heus en Cees Schipper.
Er wordt veel gecompliceerd werk verzet door deze commissie.
Statuten, wetten en reglementen worden uitgeplozen en vervolgens voor- en uitgelegd
aan het bestuur. Ook worden de afgevaardigden direct of indirect geïnformeerd.
Van de 8 onderwerpen die in 2008 op de agenda staan, zijn er 5 behandeld; echter niet
alle onderwerpen zijn door het bestuur behandeld.
Statuten en Huishoudelijk Reglement VGDE komen eind 2008 of begin 2009 aan de
orde.

Commissie Informatie & Communicatie
De commissie bestaat uit een bestuurslid, mevrouw Regine Britsemmer en drie
verenigingsleden, de heren Wolter Keers, Hans Meijer en Henk Weenink.
Driemaal per jaar mogen wij allen het resultaat van hun inspanningen zien in de
Nieuwsbrief; complimentjes uit de achterban zijn hun deel!
De verzending van Nieuwsbrieven en uitnodigingen voor de algemene ledenvergaderingen
wordt verzorgd door de voorzitter van de commissie, Regine Britsemmer daarbij
geholpen door een schare verenigingsleden uit Zeist.
Acties met het doel nieuwe leden te werven worden door Wolter Keers op touw gezet.
De website www.vgde.nl is een verantwoordelijkheid van de commissie die is toebedeeld
aan webmaster Henk Weenink.
De vierde activiteit, het beheren van de ledenadministratie, is in handen van Hans
Meijer.

De relatie met de NVOG
NVOG is de koepelorganisatie van Verenigingen van Gepensioneerden.
In de afgelopen periode hebben we getracht een bijdrage te leveren aan het werk van
de vereniging.
Dat gaat moeizaam, omdat de organisatie een herstructurering ondergaat. Bovendien
moet de doelstelling worden bereikt met vrijwilligers in platforms en commissies, omdat
de vereniging geen specialisten kan betalen.
We onderzoeken of leden van onze vereniging als vrijwilliger een bijdrage kunnen
leveren.
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De achterstelling van gepensioneerden op velerlei gebied – een zeer belangrijk actiepunt
van ons – moet door de NVOG aan de orde gesteld worden in Den Haag.
Onze contactpersoon, Hans van der Waard heeft op dit vlak al een succesje behaald
door Henk Kramer te introduceren bij het platform waar wij deel van uitmaken; een
betere pleitbezorger kun je niet krijgen!

Bijdrage ziektekostenpremie
Er is veel tijd en energie besteed aan dit onderwerp zowel en petit comité als in
bestuursvergaderingen.
In de Nieuwsbrieven is daarover uitvoerig geschreven; een samenvatting en
verantwoording staat in de Nieuwsbrief van juni.
Reacties die wij ontvangen, nopen ons om nog eens te herhalen dat er bij dit
gerechtelijke en onderhandelingsproces twee partijen betrokken waren, namelijk de
onderneming en de vakorganisaties. Het bestuur stond aan de zijlijn en werd
geïnformeerd door de vakorganisaties. Onze op- en aanmerkingen werden meegenomen
door hen. Van meedoen in het onderhandelingsproces was geen sprake.
De overwegingen en argumenten als beschreven in de Nieuwsbrief van juni, hebben ons
na rijp beraad doen besluiten om tegen de vakorganisaties te zeggen dat wij konden
leven met het uiteindelijke onderhandelingsresultaat van vakorganisaties en
onderneming.

G.J. Hoekstra, voorzitter

W.E.P. Drupsteen, secretaris
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4.4

Financiële Resultatenoverzichten, Begroting 2009 en Balans van de VGDE

Resultatenoverzichten en begrotingen

2009
begroting

2008
schatting

2008
begroting

2007
werkelijk

2007
begroting

Contributie van leden
Donaties leden
Ontvangen rente
Na februari ontvangen contributies vorig jaar

19.250,00

16.200,00
77,00
525,00
132,00

15.600,00

16.272,00
50,56
397,19
180,00

13.680,00

Totaal baten

19.750,00

16.934,00

16.000,00

16.899,75

13.680,00

4.700,00
2.500,00
7.500,00
500,00
3.500,00
500,00

4.576,97
2.000,00
7.500,00
500,00
3.500,00
500,00

4.457,00
2.500,00
3.500,00
1.000,00
4.000,00
500,00

3.751,13
1.263,77
5.110,66
289,15
3.720,29
416,30

4.190,00
3.000,00
2.150,00
0,00
3.200,00
1.140,00

19.200,00

18.576,97

15.957,00

14.551,30

13.680,00

550,00

(1.642,97)

43,00

2.348,45

0,00

1.375

1.350

1.300

1.356

1.140

Baten

500,00

400,00

0,00

Lasten
Contributie NVOG
Kosten ledenvergaderingen
Publiciteit
Opleiding
Kosten bestuur en commissies
Overige kosten
Totaal lasten
Exploitatiesaldo
Aantal betalende leden
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Balans per 31 december

2009
begroting

2008
schatting

2007
werkelijk

2006
werkelijk

1.028,41
14.000,00
0,00
15.028,41

693,41
14.000,00
0,00
14.693,41

906,16
15.529,43
0,00
16.435,59

1.213,71
13.297,28
51,05
14.562,04

0,00

240,00

288,00

48,00

500,00

525,00

397,19

232,15

15.528,41

15.458,41

17.120,78

14.842,19

14.903,41
550,00
15.453,41

16.546,38
(1.642,97)
14.903,41

14.197,93
2.348,45
16.546,38

9.171,45
5.026,48
14.197,93

0,00

480,00

504,00

480,00

75,00
0,00
75,00

75,00
0,00
75,00

70,40
0,00
70,40

50,67
113,59
164,26

15.528,41

15.458,41

17.120,78

14.842,19

Bezittingen
Bank
- rekening courant
- spaarrekening
- kas
- Totaal
Nog niet ontvangen contributies einde jaar
alsnog ontvangen in januari/februari
Te ontvangen rente
Totaal Aktiva
Eigen vermogen
Eigen vermogen per 1 januari
Resultaat over het jaar
Totaal eigen vermogen per 31 december
Vooruitontvangen contributies
Te betalen kosten
- bankkosten
- overige kosten
Totaal te betalen kosten
Totaal Passiva

4.5

Toelichting op de Resultatenoverzichten, Begroting 2009 en Balans

A) Financiële jaarrekening 2007

Algemeen

De jaarrekening sluit met een batig saldo van € 2348.45. Dit bedrag is
toegevoegd aan het eigen vermogen van de vereniging, dat daardoor steeg tot €
16546.38.
Het eigen vermogen is ongeveer zo groot als één jaar contributieontvangsten.
Het bestuur meent dat een reserve van een dergelijke omvang, maar niet meer,
nodig is om eventuele grote uitgaven in de toekomst te kunnen financieren. U
kunt hierbij denken aan juridische bijstand, zo dat nodig zou zijn.
Het eigen vermogen is vastgelegd in bank- en spaarrekeningen.

Lasten

De grootste kostenpost van € 5110,66 betreft publiciteit. In 2007 is een website
ontwikkeld waar de leden en andere geïnteresseerden worden geïnformeerd over
de activiteiten van de VGDE. De kosten daarvan bedroegen ongeveer € 900.
Verder zijn twee nieuwsbrieven in 2007 aan alle leden verzonden.
Op basis van de ervaringen opgedaan bij de eerste nieuwsbrieven in 2007 heeft
het bestuur besloten alle nieuwsbrieven voortaan per post te verzenden. Samen
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met de kosten van de website was dat de reden voor de hogere uitgaven dan
begroot.
Bij de andere kosten zijn de afwijkingen t.o.v. de begroting vooral te wijten aan
het moeilijk kunnen inschatten van de kosten in de eerste jaren van het bestaan
van de VGDE.

Kascontrole

De kascontrole commissie bestaande uit de leden Van de Kant en Van Hulst heeft
na controle haar goedkeuring aan het financiële jaarverslag 2007 gegeven.
B) Begroting 2008 en schatting 2008
De begroting voor 2008 is in de ledenvergadering van november 2007 behandeld
en goedgekeurd.
Intussen is het jaar 2008 vergevorderd en kunnen we vaststellen dat de (te)
ontvangen contributies hoger worden dan begroot en dat de publiciteitskosten
eveneens meer zullen zijn. Dit laatste komt omdat we in 2008 vier nieuwsbrieven
rondzenden.
C) Begroting 2009
De lasten zijn niet veel afwijkend t.o.v. 2008.
Teneinde het vermogen van de vereniging op het gewenste peil te houden, vragen
wij voor 2009 een contributie van €14 per lid.

5.
Groei ledenbestand
Op 14 oktober 2008 telde de vereniging 1480 geregistreerde leden.
6.
Verschijnen nieuwsbrief in 2008
De volgende nieuwsbrief verschijnt begin december.
6. Adres VGDE:
Vereniging van Gepensioneerden
Douwe Egberts
Amnestylaan 76
3765 EX Soest
Telefoon: 035-6025081
secretaris@vgde.nl
www.vgde.nl

COLOFON
Redactie:
Regine Britsemmer, Henk Weenink,
Wolter Keers, Hans Meijer
Teksten:
Wijnand Drupsteen, Michiel Hildebrand
Wolter Keers, Regine Britsemmer

Ledenadministratie VGDE

Redactieadres
Redactie Nieuwsbrief VGDE
Oude Woudenbergse Zandweg 10
3707 AN Zeist
redactie@vgde.nl

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
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Aanmeldingsformulier bijwonen Ledenvergadering
Graag vóór 3 november onderstaande strook invullen en opsturen naar de
Ledenadministratie VGDE, De Strekel 22, 8332 JN Steenwijk.
U kunt ook een e-mail met uw naam en volledig adres sturen naar
ledenadministratie@vgde.nl . Ook kunt u via de website www.vgde.nl de
ledenadministratie berichten waar u de jaarvergadering wilt bijwonen.
Hierlangs afknippen, invullen en opsturen
------------------------------------------------------------------De ondergetekende
Naam:
Volledig adres:
meldt zich aan voor de vergadering op:
0
0

dinsdag 11 november in Nieuwegein of
woensdag 12 november in Joure

Handtekening:

Datum:

===================================================================

Machtiging stemrecht
Hierlangs afknippen, invullen en (laten) inleveren door de gemachtigde
De ondergetekende, lid van de VGDE
Naam: ……………………………… Adres: ……………………………………………
machtigt hiermee
Naam: ……………………………… Adres: ………………………………………
om in de algemene ledenvergadering van de VGDE op 12 nov. 2008 voor hem/haar bij
elke hoofdelijke stemming 1 stem uit te brengen.
Plaats, ……………………………………Datum ……………
Handtekening van degene
die de machtiging verstrekt:

Handtekening van degene
die de machtiging uitvoert:

================================================================================
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