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Voorwoord van de Redactie

VAKANTIES VOORBIJ, VOORBIJ VAKANTIE
Iedereen is weer thuis, de caravan is naar de winterstalling, de koffers zijn weer
opgeborgen, de scholen zijn weer begonnen, de kleinkinderen zijn weer naar school, het
speelgoed kan weer worden opgeruimd, het wordt weer rustig.
Het grote voordeel van gepensioneerd zijn is eigenlijk, dat je altijd vakantie hebt. Je kunt
op vakantie gaan, wanneer je wilt. Maar helaas, vakanties kosten geld en daar ontbreekt het
dikwijls aan. Nu wij ook de komende jaren geen indexatie van de pensioenen kunnen
verwachten en dus in koopkracht verder achteruit gaan, zal er door velen van ons meer op
de uitgaven gelet moeten worden en is het misschien voorbij met de vakantie.
Gelukkig hoef je thuis niet stil te zitten, er is altijd genoeg te doen.
Onze bestuursleden en afgevaardigden in het Pensioenfonds en Verantwoordingsorgaan
weten daar alles van. Zij kennen geen vakantie. In deze nieuwsbrief doen zij verslag van
hun activiteiten en informeren wij u over hoe het staat en gaat met ons pensioen.
Veel leesplezier en graag uw reactie!

2.

Nieuws en Mededelingen van het Bestuur

2.1
Tussentijds verslag van bestuurlijke activiteiten
In de Nieuwsbrief van maart heeft het bestuur beargumenteerd waarom het wenselijk was
geen Algemene Leden Vergadering in 2009 te beleggen. Omdat een jaarverslag daardoor
ongeveer anderhalf jaar op zich laat wachten, willen wij u met deze publicatie alvast een
impressie geven van de activiteiten van het bestuur in de eerste acht maanden van 2009.
Het bestuur vergaderde in deze periode zes keer. Het Dagelijks Bestuur had een
onderhoud met het DB van het pensioenfonds PSLN. Een delegatie van het bestuur had een
gesprek met de Centrale Ondernemingsraad.
In een van de vergaderingen heeft het bestuur gesproken met de heer A. in ’t Veld,
vakbondsbestuurder van de FNV.
Een andere vergadering is vrijwel geheel besteed aan uitwisseling en afstemming met onze
afgevaardigden in het bestuur van PSLN, Henk Kramer en Michiel Hildebrand en onze
afgevaardigden in het VerantwoordingsOrgaan, Henk de Heus en Cees Schipper.
Om met het laatste te beginnen: afstemmen en coördineren is in de laatste ALV als een van
onze aandachtspunten genoemd. Het is een absolute ‘must’! Niet alleen omdat de materie
complex is, maar vooral ook omdat gepensioneerden een eenduidig standpunt moeten
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innemen teneinde zich een eigen positie te verwerven. ‘Over u en zonder u’ is verleden tijd,
want meedenken, meepraten en meebeslissen is vastgelegd in de (nieuwe) Pensioenwet.
Om onze afgevaardigden ondersteuning te bieden en om gezamenlijk kennis te verwerven
over de vele onderwerpen die ons pad kruisen, heeft het bestuur twee zogenaamde
klankbordgroepen gevormd: een strategische en een financiële.
In de strategische klankbordgroep hebben zitting: Geert-Jan Hoekstra namens het VGDEbestuur, Henk Kramer vanuit de afvaardiging in het PSLN- bestuur en Cees Schipper vanuit
de afvaardiging in het VerantwoordingsOrgaan. Daarnaast zullen nog 2 tot 3 leden van onze
vereniging worden aangezocht die met hun specifieke kennis kunnen bijdragen aan het
formuleren van een helder standpunt over ingewikkelde onderwerpen.
De financiële klankbordgroep wordt gevormd door Regine Britsemmer namens het bestuur
VGDE, Michiel Hildebrand als afgevaardigde in het bestuur PSLN en Henk de Heus als
afgevaardigde in het VO. Ook hier worden 2 tot 3 verenigingsleden aangezocht die aan het
verrijken en toetsen van onze kennis kunnen bijdragen.
De commissie Pensioenen heeft een huishoudelijk reglement opgesteld. Goedkeuring
daarvoor zal gevraagd worden in de algemene ledenvergadering begin april 2010.
Het bestuurslid Hans van der Waard is onze contactpersoon met de NVOG (Nederlandse
Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden). De NVOG begint zich steeds meer in de
media te profileren als belangenvertegenwoordiger van gepensioneerden en neemt
duidelijke standpunten in. De (concept) standpunten van de NVOG op het terrein van de
Pensioenen zijn in de julivergadering door het bestuur van commentaar voorzien.
Tijdens de ALV in Nieuwegein in november 2008 heeft de voorzitter gepolst, hoe de
vergadering dacht over een voorstel van een lid om de vergadering daar te laten plaats
vinden van 10.30 uur tot 15 uur. Voordeel hiervan is dat de files omzeild kunnen worden.
Het overgrote deel van de aanwezigen bleek daar een voorstander van te zijn.
Het bestuur heeft besloten om bij wijze van proef op 2 april 2010 het aanvangstijdstip in
Nieuwegein op 10.30 uur te zetten. Dan wordt wel een bijdrage van de bezoekers gevraagd
(5 á 6 euro) aangezien de zaalhuur het dubbele bedraagt en er broodjes besteld worden.
Het bestuur heeft zich de afgelopen maanden over een grote verscheidenheid aan
onderwerpen gebogen: informatie over de wijze van beleggen, stand van zaken met
betrekking tot de dekkingsgraad, het niet indexeren in 2009, het herstelplan, de
uitvoeringsovereenkomst, beschikbare premieregeling (BPR), vragen van leden, toename
aantal gepensioneerden versus afname aantal actieven, evenwichtige verdeling van de
lasten, wijze van indexeren en het jaarverslag 2008 van PSLN.
Ten slotte de verheugende mededeling dat ons bestuurslid Aad Harms in de maart
vergadering weer gezond in ons midden was. Hij moest in de laatste week van 2008
plotseling een hartoperatie ondergaan.

Wijnand Drupsteen, secretaris VGDE bestuur
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2.2
Verloop dekkingsgraad nu ook op website
Sinds kort is het verloop van de dekkingsgraad van het pensioenfonds te volgen op de
website van het pensioenfonds: www.pensioenfondssaralee.nl
Elke maand staat daar de actuele dekkingsgraad vermeld.
De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre een pensioenfonds in de toekomst voldoende geld
kan uitkeren aan zijn deelnemers. Eind 2008 beschikte het pensioenfonds over een
vermogen van 946 miljoen euro, terwijl de pensioenverplichtingen 997 miljoen euro
omvatten. De dekkingsgraad was gezakt naar 96%.
Vanwege dit dekkingstekort heeft het bestuur in maart 2009 een herstelplan ingediend bij
de Nederlandse Bank. Tegelijkertijd heeft het pensioenfonds een beroep gedaan op een
bestaande afspraak met Koninklijke Douwe Egberts, dat de onderneming in moeilijke tijden
bijspringt om de dekkingsgraad op orde te krijgen. In juni 2009 heeft KDE een bijstorting
van ruim 32 miljoen in het pensioenfonds gedaan. Volgens het herstelplan zal in 2010 een
bijstorting van 10 miljoen worden gedaan. Mocht de dekkingsgraad op 31 december 2009
zijn gestegen tot boven 105%, dan zal deze extra premiebijdrage niet verschuldigd zijn.
Zoals uit het vervolg van deze nieuwsbrief zal blijken, lijkt het thans niet erg
waarschijnlijk dat deze tweede bijstorting nodig zal zijn.
Op dit moment ligt de dekkingsgraad enkele procenten boven het schema van het
herstelplan. De dekkingsgraad was eind juli gestegen naar 107%. In augustus is het erg
goed gegaan met het fonds vooral dankzij gunstige ontwikkelingen in de beleggingen.
Dankzij de beleggingswinsten loopt het pensioenfonds intussen drie jaar voor op het
beoogde herstel van zijn financiële positie. De dekkingsgraad van 107% had volgens het
herstelplan medio 2012 bereikt moeten worden.
Eind 2008 telde het pensioenfonds 10.154 deelnemers. Van hen zijn 3.849 met pensioen,
3.452 premievrij en 2.853 actieve deelnemers.
2.3
Algemene Ledenvergadering 2010
In de vorige nieuwsbrief heeft het bestuur uitgelegd waarom in 2009 geen ALV gehouden
wordt. Intussen zijn de data vastgesteld voor de ledenvergaderingen in 2010.
De ALV zal op 1 april (13.30 u) in Joure en 2 april (10.30 u) in Nieuwegein worden gehouden.
2.4
Uitwisseling en afstemming met onze afgevaardigden
Op 7 mei vergaderde het bestuur samen met de afgevaardigden die namens VGDE zitting
hebben in het PSLN- bestuur en het Verantwoordigingsorgaan (VO).
Het verslag van de VO- afgevaardigden met als titel ‘Mijmeringen’ bood een goed beeld van
hun activiteiten en aandachtspunten. Algemeen geldt dat als gevolg van de kredietcrisis
voor een ieder die bij pensioenen betrokken is het werkterrein en het aandachtsveld
geïntensiveerd zijn. Ook voor het VO. Hier volgen enkele hoofdzaken uit het overleg met
VO- afgevaardigden. (Bron:Henk de Heus:‘Mijmeringen van VO- afgevaardigden van VGDE’).
De dalende dekkingsgraad heeft ertoe geleid dat indexatie niet is gegeven en voorlopig ook
zal uitblijven. Reorganisatie en mogelijke verkoop van bedrijfsonderdelen van Sara Lee
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zullen negatieve gevolgen hebben voor het vermogen van het pensioenfonds. De bijdrage
van de onderneming bij onderdekking, vergrijzing van de deelnemers, het verloop van het
herstelplan vormen onzekere en deels oncontroleerbare factoren voor het fonds.
Voor het VO zijn de mogelijkheden deze ontwikkelingen te beïnvloeden vrijwel nihil gezien
de taakomschrijving. Voor de afgevaardigden in het PSLN bestuur zijn deze mogelijkheden
wellicht groter vanwege hun directe en veelvuldige betrokkenheid bij het actuele verloop
van de ontwikkelingen van het fonds. Om die reden is maximale communicatie en
samenwerking tussen afgevaardigden in het VO en het PSLN bestuur van groot belang.
Algemeen geldt dat de VO afgevaardigden niet actief kunnen inspelen op de dagelijkse
ontwikkelingen van PSLN. De werkzaamheden van het VO concentreren zich immers op de
periode waarin het jaarverslag moet verschijnen. Bij de vaststelling daarvan moet het VO
een verklaring opstellen.
In workshops en vergaderingen wordt gelukkig vanuit PSLN veel aandacht besteed aan
onderwerpen als betrokkenheid, kennis van zaken, informatie en openheid. In de laatste
werkbijeenkomst lag de nadruk op beleggingskosten en beleggingsresultaten, strategische
beleggingsmix, het herstelplan, Fair Pension Deal en Pension Fund Governance.
Het jaarverslag is door het VO besproken op 19 mei, waarna op 17 juni het gesprek
daarover met het PSLN bestuur plaatsvond.
De verklaring van het VO is te lezen in het jaarverslag 2008 op de website van PSLN.
In het overleg van het VGDE bestuur met de VO afgevaardigden is gesproken over het
herstelplan in relatie tot het Financieel Toetsingskader (FTK), de toenemende vergrijzing
en de nieuwe Uitvoeringsovereenkomst, welke ingaat in 2011 wanneer de huidige
overeenkomst is afgelopen. De vergrijzing, die mede het gevolg is van het huidige beleid
van de onderneming, verlaagt het aandeel actieve deelnemers (premiebetalers) in het fonds
en brengt daardoor de mogelijkheden van PSLN tot herstel van de dekkingsgraad steeds
verder terug tot maar één optie: geen indexatie.
Daarvan getuigen ook de maatregelen in het herstelplan. Volgens dit herstelplan zullen de
gepensioneerden in de jaren 2009 tot en met 2012 geen indexatie ontvangen, van 2013 tot
en met 2017 een gedeeltelijke indexatie en vanaf 2018 een volledige indexatie.
(Bron: Nieuwsbrief Pensioen, Nr 9, juli 2009).
Uit de discussie tussen het VGDE bestuur en de afgevaardigden in het PSLN bestuur
worden hier enkele hoofdpunten gerapporteerd. De snel stijgende toename van het aantal
gepensioneerden ten opzichte van het aantal actieve deelnemers in het fonds is een
onderwerp van zorg. De mogelijke verkoop van bedrijfsonderdelen zal het verschil verder
doen stijgen. In 2005 was het verschil 197 (verhouding 1,1). In 2008 was dit gestegen naar
997 (verhouding 1,4). In 2009 lijkt de verhouding boven de 1,5 uit te komen.
Die verhouding zou dan ook terug te vinden moeten zijn in de zetelverdeling binnen het
bestuur. VGDE maakt zich sterk om verschuivingen in de zetelverdeling tussen werkgevers,
gepensioneerden en actieven te bewerkstelligen.
Gepensioneerden zijn door het niet indexeren in 2004 en 2009 op 1 januari 2009 al 5,08%
misgelopen. Omdat de indexaties door PSLN gebaseerd zijn op een afgeleide CPI- index,
(Consumenten Prijs Index) zijn onze uitkeringen ook nog eens 2% achtergebleven bij
degenen voor wie de inflatiegekoppelde CPI- ah (alle huishoudens) index werd gebruikt.
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Dat zorgt voor een achterstand op dit moment van 7,08% voor de inactieven. VGDE zal zich
inzetten voor het gebruik van de gewone CPI- index door PSLN.
Het herstelplan laat een onevenwichtige verdeling van de lasten (lees: de pijn) van het
herstel zien. Immers de actieven krijgen gedurende de hele looptijd van het plan een
indexatie op basis van de CAO loonstijging (3,5%). Daardoor is voor deze groepering de last
gelijk aan nul! De indexatie voor inactieven zal volgens het herstelplan gedurende vier
achtereenvolgende jaren op nul moeten worden gesteld en daarna nog vijf opeenvolgende
jaren slechts gedeeltelijk kunnen worden toegekend. Daardoor is de last voor deze
groepering (gepensioneerden en slapers) naar ruwe schatting ongeveer 75 miljoen.
De onderneming zal maximaal twee jaar moeten bijstorten (32 en 10 miljoen) wat een last
betekent van 42 miljoen.
Deze gang van zaken is strijdig met de verplichting tot evenwichtige verdeling van lasten
en lusten en getuigt niet van solidariteit. VGDE zal de bonden en de COR afgevaardigden
hierop attenderen.
Het blijft voor VGDE van groot belang alert te zijn op de ontwikkelingen en niet alleen via
de eigen afgevaardigden, maar ook bij NVOG, bonden en COR de belangenbehartiging van
gepensioneerden hoog op de agenda te houden.
2.5
Commentaar op krantenartikelen over pensioenen
Graag voldoe ik aan het verzoek enige toelichting te geven op de vele krantenartikelen die
de afgelopen weken zijn verschenen over het onderwerp pensioenen. Het is begrijpelijk dat
krantenkoppen als ‘Werkgevers trekken aan bel over pensioen’ (FD 5-8-09) en ‘VNO-NCW
wil pensioen snel versoberen’ (NRC 4-8-09) aanleiding geven tot ongerustheid.
Laat ik beginnen met klip-en-klaar te stellen dat deze berichten niet van toepassing zijn op
ons, gepensioneerden. Als er wordt gesproken over versobering van pensioen of
terugdringing van de kosten dan wordt bedoeld: versobering van toekomstige
pensioenregelingen en verlaging van de kosten van deze toekomstige regelingen.
Voor gepensioneerden blijft de regeling waaronder zij met pensioen zijn gegaan gewoon
onverkort en onveranderd van kracht. Een collega-gepensioneerde zei dat eens als volgt:
‘Voor ons, gepensioneerden is het spel begonnen toen we met pensioen gingen. En tijdens
het spel mag en kan er niet met de doelpalen geschoven worden!’
Eigenlijk zou ik het hier bij kunnen laten, ware het niet dat de m.i. nogal eenzijdige
voorstelling van zaken in deze berichten om enige nuancering vraagt.
Nu een aantal ondernemingen een bijstorting in het pensioenfonds heeft moeten doen
tengevolge van de crisis, zegt de heer Verheij van VNO-NCW op 4-8-09 in de NRC:
‘Werkgevers hebben sinds 2002 grote geldbedragen naar de pensioenfondsen gesluisd. Dat
moet afgelopen zijn.’
Ik maak bij deze opmerking twee kanttekeningen:
Ten eerste. De heer Noordzij, ook van VNO-NCW zegt in een interview in het FD op 8-1-08
over de frequentie van deze bijstortingen: ‘Wij hebben het een keer onderzocht. In de
geschiedenis is het één keer voorgekomen.’
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Ten tweede. De heer Verheij zegt er niet bij dat werkgevers in goede tijden veel grotere
geldbedragen uit de pensioenfondsen hebben teruggesluisd naar de onderneming.
En daarvan zeg ik: dat moet dan ook afgelopen zijn!
Overigens worden zaken als versobering van toekomstige pensioenregelingen besproken in
het overleg tussen sociale partners, dus tussen werkgevers en werknemers. Wij,
gepensioneerden, zitten niet aan die onderhandelingstafel. Onze belangen worden volgens
het poldermodel behartigd door de werknemersorganisaties, een omstandigheid waarop ik
later terugkom. Het overleg zullen wij nauwlettend volgen en wij zullen toezien op de
eventuele gevolgen van de gemaakte afspraken voor het vermogen van ons pensioenfonds.
Terugkomend op de belangenbehartiging respectievelijk de directe medezeggenschap van
gepensioneerden verwijs ik naar een uitspraak van de heer Verheij in hetzelfde artikel
(NRC 4-8-09): ‘Werkgevers … dreigen steeds minder zeggenschap te krijgen over hun
pensioenfonds, omdat anderen zoals gepensioneerden meer invloed krijgen als het aan
partijen als VVD en D66 ligt’.
In aansluiting hierop mengt de heer Gortzak van het FNV zich in de discussie (NRC 7-8-09)
met de opmerking: ‘Wij zien niets in verdere uitbreiding van medezeggenschap van
gepensioneerden zoals VVD en D66 willen’.
Enerzijds is het verheugend dat voor- en tegenstanders van medezeggenschap van
gepensioneerden zich nu openlijk bekendmaken. Dat geeft inzicht en duidelijkheid. Maar
anderzijds geeft het mij een buitengewoon onbehaaglijk gevoel te beseffen dat de
belangen van gepensioneerden worden behartigd door organisaties die verklaren tegen
(verdere uitbreiding van) medezeggenschap van deze gepensioneerden te zijn.
Dus is er nog veel werk aan de winkel voor ons, VGDE, de Ouderenorganisaties en NVOG.
Omdat krantenartikelen het onderwerp van deze column zijn, wil ik graag besluiten met een
citaat uit de column van Marcel van Dam in de Volkskrant van 2 april jl.:
‘Dat de onvrede bij gepensioneerden tot uitbarsting zal komen, is een kwestie van tijd’.

Henk Kramer, bestuurslid namens VGDE in het pensioenfonds PSLN

3.

Nieuws van de commissie Pensioenen

De commissie Pensioenen heeft in de afgelopen maanden gewerkt aan het opstellen van een
huishoudelijk reglement. Het bestuur heeft dit document op 23 juli 2009 vastgesteld.
Op de ALV in april 2010 wordt het reglement ter goedkeuring aan de leden voorgelegd.

4.

Nieuws van de commissie Informatie en Communicatie

4.1 Webmaster gezocht
In de Commissie Informatie & Communicatie is een vacature voor een webmaster.
Al bijna drie jaar zorgt Henk Weenink voor het onderhoud en up-to-date houden van de
website. Ook zorgt hij voor het aanleveren van de etiketten telkens wanneer een
nieuwsbrief verzonden wordt. Verder neemt hij actief deel aan het redactieoverleg bij het
vaststellen van de inhoud en planning van een volgende nieuwsbrief.
In april 2009 is daar nog een taak bijgekomen. Op verzoek van de penningmeester is hij nu
ook verantwoordelijk voor het bijhouden van de contributieadministratie.
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Al deze taken vragen veel werk en tijd. Teveel op dit moment. In overleg met het bestuur
is besloten tot uitbreiding van de commissie met een expert op het gebied van webdesign.
Het bestuur nodigt leden met voldoende (technische) kennis en ervaring op dit werkgebied
van harte uit om de commissie te komen versterken.
Contactpersoon: Regine Britsemmer, bestuurslid en voorzitter Cie I&C. Tel.030-6932121
4.2
Ingekomen reacties van leden
Hier volgen twee reacties op de nieuwsbrief van maart 2009.
 De nieuwsbrief met heel veel interesse gelezen en wederom: mijn compliment.
Mag ik één opmerking maken? De afkorting NVOG staat niet voor: ‘Nederlands
Verbond Ouderen en Gepensioneerden’ maar voor Nederlandse Vereniging van
Organisaties van Gepensioneerden. Ik denk dat het bij onze gepensioneerden goed
zal overkomen als zij horen/lezen dat ‘hun’ vereniging VGDE is aangesloten bij een
Nederlandse koepel van soortgelijke verenigingen van andere bedrijven. En dat wij
dus in de gelegenheid zijn om te horen hoe bij andere bedrijven/pensioenfondsen
wordt omgegaan met het onderwerp pensioenen en gepensioneerden.
Maar overigens, niets dan lof.
 Dank en complimenten aan het bestuur en alle anderen die zich inzetten voor de
belangen van de gepensioneerden. Ik vind dit werk nuttig en nodig en begrijp niet
dat er nog gepensioneerden zijn die geen lid zijn van VGDE. Vooral ook complimenten
aan de redactie van de nieuwsbrief. Ik vind de nieuwsbrief zeer lezenswaardig en
geschreven in heldere, duidelijke en begrijpelijke taal.
4.3
Personalia
4.3.1 In memoriam
In de voorbije periode ontvingen wij bericht van het overlijden van:
B. Jonkman, Joure
Mevrouw E. Oord, Joure
T. de Vries, Rotterdam
K. Schippers, Delfstrahuizen
L. Aardema, Joure
J. Drijfhout, Broek
Mevrouw E.A. Vis, Rotterdam
A.R. van der Heijden, Barneveld
Mevrouw B.J.G. de Bruyn-Smit, Dirksland
C. de Langen, Nieuwe Kerk aan de IJssel
J.H. Gerards, Ermelo
4.3.2 Aanmaning betalen jaarlijkse contributie
Onze penningmeester, Chiel Hildebrand, heeft uitgezocht wie van de leden nog contributie
verschuldigd is over de laatste drie jaren. Het resultaat is dat 146 leden tegelijk met deze
nieuwsbrief een persoonlijk geadresseerde aanmaning ontvangen tot betaling van de
achterstallige contributie. Van deze 146 worden 70 leden gemaand hun contributie te
betalen over 2008 én 2009 en krijgen 56 leden een aanmaning hun bijdrage over 2008 te
voldoen. De laatsten hebben overigens wel over 2009 betaald!
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Ten slotte zijn er 20 leden van wie geen contributie ontvangen is over de jaren 2007, 2008
én 2009. Zij krijgen tot 31 oktober 2009 de tijd om aan hun betalingsverplichting te
voldoen. Mocht voor die tijd geen reactie ontvangen zijn, dan wordt aangenomen dat er
geen belangstelling meer bestaat voor het lidmaatschap en volgt verwijdering van de naam
uit de ledenadministratie.
Bij de nieuwsbrief van maart was een aparte contributienota 2009 meegestuurd. Eind juli
hadden 1138 leden de contributie over 2009 betaald. De penningmeester wil deze leden
hartelijk bedanken voor hun vlotte betaling!
Eind augustus hadden 325 leden hun contributie over 2009 nog niet betaald! Voor de
verenigingskas een nog te ontvangen bedrag van Euro 4550, - . Het bestuur roept hierbij
deze leden op zo spoedig mogelijk de verschuldigde contributie van € 14, - over te maken.

ten name van:
met omschrijving:
vanuit het buitenland:

Bankrekeningnummer 1114.85.061
Vereniging van Gepensioneerden Douwe Egberts te Joure
Contributie 2009 plus uw postcode en huisnummer
IBAN nummer: NL 11 RABO 0111 4850 61
BIC nummer bank: RABONL2U

Ook als u namens of ten behoeve van een lid betaalt verzoeken wij u vooral de postcode
plus het huisnummer van het lid te vermelden. Graag vóór 1 oktober betalen!
4.3.3 Oproep doorgeven adreswijzigingen
Wij verzoeken u dringend om bij verhuizing, verandering van e-mailadres en bij overlijden
de adreswijzigingen ALTIJD door te geven aan de ledenadministratie.
4.3.4 Verschijnen nieuwsbrief in 2009
In november zal de volgende nieuwsbrief verschijnen.

ADRES VGDE

COLOFON

Vereniging van Gepensioneerden
Douwe Egberts
Amnestylaan 76 3765EX Soest
Telefoon:035-6025081
secretaris@vgde.nl
www.vgde.nl
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