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November 2009

Voorwoord van de Redactie

WINTERTIJD….WAKKER BLIJVEN !

Eind vorige maand is de klok weer teruggezet: de zomertijd werd weer wintertijd.
We mogen dan weer een uur langer slapen, de dagen worden weer korter en de nachten
weer langer…je wordt er slaperig van !
Toch is het helemaal geen tijd om slaperig te worden, want wij moeten juist heel alert
blijven. Immers volgens het huidige herstelplan van ons pensioenfonds krijgen wij een
aantal jaren helemaal geen toeslag en daarna nog eens een aantal jaren slechts een
gedeeltelijke toeslag.
In de krant kunnen we lezen dat de pensioenwereld zich snel herstelt doordat de
aandelenmarkten zich sneller herstellen dan waarmee rekening gehouden werd bij het
opstellen van de herstelplannen. Ook ons pensioenfonds herstelt sneller dan gepland.
Wij zullen dus goed in de gaten moeten houden of de toeslagen mogelijk eerder kunnen
worden toegekend. De komende maand is spannend voor ons omdat het bestuur van het
pensioenfonds dan moet beslissen over een toeslag.
Voor de bestuurders dus geen wintertijd, maar continue oplettendheid.
Veel leesplezier en graag uw reactie !

2.

Nieuws en Mededelingen van het Bestuur

2.1
Correctie data ALV 2010
De data voor de ledenvergaderingen in 2010 zijn 23 en 24 maart. De data die in de vorige
nieuwsbrief werden genoemd, zijn ONJUIST.
Op dinsdag 23 maart vindt in Joure een Regiovergadering plaats. Op woensdag 24 maart
wordt in Nieuwegein een Algemene Ledenvergadering gehouden.
2.2
PSLN Jaarverslag 2008
De inhoud van het jaarverslag van PSLN is besproken op de vergadering van het VGDEbestuur op 3 september en 15 oktober. Naar de mening van het bestuur is het jaarverslag
zeer verzorgd en informatief. Het is duidelijk en helder geschreven, compleet en
bovendien leerzaam. Een mooi naslagwerk.
De behandeling van het jaarverslag riep onduidelijkheden en vragen op die door het VGDEbestuur zijn voorgelegd aan het PSLN- bestuur. Een vraag betreft de herbenoeming in
2009 van PSLN bestuursleden Roel Burema (COR) en Leo Burgers (KDE). Bij navraag blijkt
dat beiden hebben bijgetekend voor een periode van vier jaar.
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Een andere vraag betreft de afspraken over benoeming of verkiezing van gepensioneerden
in het PSLN- bestuur. Worden in de toekomst gepensioneerden in het PSLN- bestuur
benoemd door het VGDE-bestuur in plaats van door rechtstreekse verkiezing door alle
gepensioneerden? Deze vraag is besproken in het jaarlijkse overleg eind oktober tussen de
Dagelijkse Besturen van PSLN en VGDE. Hierover meer in de volgende nieuwsbrief.
Verder riepen de kerncijfers in het jaarverslag de vraag op, welke groeperingen vallen
onder het begrip gepensioneerden (3849) en hoeveel van de gepensioneerden werkelijk
gepensioneerd zijn in de strikte zin van het woord?
Navraag bij het bestuursbureau leverde op dat de totaalgroep van gepensioneerden
onderverdeeld kan worden in drie subgroepen: gepensioneerden (2321), nabestaanden en
wezen (1133) en vroegpensioeners.
In totaal vertegenwoordigen wij ongeveer 40% van alle subgroepen tezamen.
Uiteraard blijven wij ons inzetten voor de belangen van alle groeperingen. Volgens onze
statuten vormen zij immers bij elkaar onze doelgroep.
2.3
VGDE en DSB
Omdat PSLN en TKP niet beschikken over e-mailadressen heeft de directeur van het
pensioenfonds, Elvin van den Hoek, begin oktober de hulp van VGDE ingeroepen om zoveel
mogelijk gepensioneerden per e-mail te informeren over problemen in het ontvangen van
hun uitkering als gevolg van de chaos bij de DSB bank. Gepensioneerden die hun
pensioenuitkering op een DSB betaalrekening ontvangen, werden opgeroepen snel contact
op te nemen met TKP om te voorkomen dat hun pensioen op een rekening kwam, waar ze niet
aan konden komen. VGDE werd ingeschakeld omdat bij het pensioenfonds onbekend is wie
een betaalrekening heeft bij de DSB bank. Dat is tegenwoordig aan het rekeningnummer
niet meer te zien.
Onze penningmeester Michiel Hildebrand kon helaas lang niet alle VGDE- leden bereiken.
Alleen de leden die hun e-mailadres hebben doorgegeven (n=581).
Ook VGDE kan niet goed werken zonder hulp van het bestuursbureau van PSLN. Onze vraag
betreft meestal het opsporen van adressen van VGDE- leden die verhuisd zijn. Het bestuur
van VGDE is bijzonder blij met deze hulpverlening.
Wilt u bij verhuizing of verandering van e-mailadres niet alleen een adreswijziging sturen
naar het bureau van PSLN maar ook naar de ledenadministratie van VGDE?
2.4
Stand van zaken contributie-inning
De persoonlijk gerichte aanmaningen en oproepen tot betaling van de contributie hebben
tot positieve resultaten geleid! Voor het jaar 2009 is per eind oktober van 1252 leden de
contributie ontvangen. Waarvoor dank!
In de begroting 2009 gaan we uit van 1375 betalende leden. Uitgaande hiervan moeten ten
minste 123 leden nog de contributie voor 2009 jaar voldoen.
Op basis van het totale ledental (1479) moeten bij elkaar nog 227 leden hun bijdrage voor
2009 overmaken. Een nog te ontvangen bedrag van Euro 3178.
Over 2008 hebben 132 leden niet betaald. Over 2007 zijn dat 52 leden. Dat is een nog te
ontvangen bedrag van Euro 2208. De leden van wie over 2007 én 2008 én 2009 geen
contributie is ontvangen zullen wij helaas moeten verwijderen uit de ledenadministratie.
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Het bestuur herhaalt haar oproep aan leden die nog niet hebben betaald om de
verschuldigde contributie zo spoedig mogelijk te betalen. Mocht u niet meer weten of u al
betaald heeft dan kunt u contact opnemen met de tweede penningmeester van VGDE, Henk
Weenink. E-mail: webmaster@vgde.nl / telefoon: 035-6019816

VRIENDELIJK VERZOEK
Wilt u wachten met het betalen van de contributie voor 2010 totdat u volgend jaar
maart de factuur heeft ontvangen?
2.5
Verkoop H&BC divisie aan Unilever
De onderhandelingen over de verkoop van een deel van de H&BC divisie, te weten Bodycare
en wasmiddelen aan Unilever zijn ten tijde van het samenstellen van deze nieuwsbrief nog
gaande. Daarom weten we nog niet of Unilever collectieve waardeoverdracht wil van de
actieven die meegaan. De gevolgen van deze verkoop voor het pensioenfonds PSLN zijn nu
dus nog onduidelijk.
Wel weten we dat het om ongeveer 250 medewerkers gaat die actief deelnemen aan het
pensioenfonds. Zij vormen ongeveer 10% van het aantal actieven in het fonds.
In het geval dat Unilever wel waardeoverdracht wil voor de actieve H&BC-ers zal het
vermogen van het pensioenfonds dalen met enkele procenten. Tevens verminderen dan
evenredig de pensioenverplichtingen van PSLN.
Mocht Unilever geen waardeoverdracht willen dan worden alle actieven uit de H&BC groep
voor het opgebouwde deel van hun pensioen tot slapers verklaard. Ze zijn dan premievrije
deelnemers geworden. Daardoor verschuift de balans naar nog meer inactieven en vormen
gepensioneerden en slapers een forse meerderheid ten opzichte van de actieven.
Dat verzwakt de herstelkracht van het fonds enigszins. Immers hoe minder actieven, hoe
meer geld er uit het rendement moet komen en hoe minder premie er wordt ingelegd.
In de volgende nieuwsbrief hopen we te vertellen hoe de verkoop is afgelopen.

3.

Nieuws van de commissie Informatie en Communicatie

3.1
Wakker blijven…
In de Nieuwsbrief Pensioen van maart en juli van PSLN is de financiële situatie van ons
pensioenfonds besproken en toegelicht. Door het instorten van de aandelenmarkten en de
dalende rentestand was eind 2008 de financiële sterkte van ons pensioenfonds afgenomen
en was het aanwezige vermogen in de beleggingen niet meer voldoende om de
pensioenverplichtingen volledig na te komen: de dekkingsgraad was onder de 105% gezakt.
Volgens de normen van De Nederlandse Bank en de regels van de Pensioenwet
moest er toen een herstelplan worden gemaakt en dat is begin 2009 ook gebeurd.
Zo´n herstelplan moet aangeven, hoe in een periode van 3 jaar het pensioenfonds weer
boven 105% dekkingsgraad komt. Dit keer heeft de overheid een korte termijn
herstelperiode van 5 jaar toegestaan, maar ons pensioenfonds heeft toch een
herstelplan van 3 jaar ingediend.
In het kader van dit korte termijn herstelplan heeft Sara Lee Nederland de in de
uitvoeringsovereenkomst afgesproken extra premie als gevolg van deze onderdekking groot
€32 miljoen in juli 2009 betaald. Dat gaf direct al 3% extra dekking.
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In het herstelplan is voorts aangegeven hoe de dekkingsgraad tot boven 112% moet gaan
komen. Dat is namelijk het vereiste solvabiliteitsniveau van ons fonds en dit betreft dus
het lange termijn deel van het herstelplan.
In het herstelplan is daartoe opgenomen, dat de gepensioneerden gedurende de jaren 2009
tot en met 2011 geen toeslag (indexatie) ontvangen en daarna van 2012 tot en met 2017
een gedeeltelijke toeslag. Volgens het herstelplan kan dan pas in 2018 weer een volledige
toeslag worden toegekend. Het gevolg hiervan is, dat gepensioneerden lang in inkomen stil
blijven staan en dus in koopkracht achteruit gaan.
Het toeslagbeleid van ons pensioenfonds is zo geregeld, dat bij een dekkingsgraad vanaf
minimaal 110% de gepensioneerden een toeslag toegekend kunnen krijgen op basis van de
afgeleide Consumenten prijsindex. Bij een dekkingsgraad van 125% geldt een volledige
toeslag. Volgens het herstelplan zal de dekkingsgraad van 110% pas in 2012 bereikt kunnen
worden, die van 125% in 2018.
Intussen herstellen de aandelenmarkten zich veel sneller dan aangenomen bij het opstellen
van het herstelplan. Al vanaf mei 2009 ontwikkelt de dekkingsgraad van ons pensioenfonds
zich beter dan in het herstelplan was verondersteld. Eind oktober was de dekkingsgraad
van ons pensioenfonds al weer 111% !
In de begeleidende brief bij de Nieuwsbrief van PSLN van juli 2009 wordt gesteld:
‘ Het bestuur van ons PSLN zal voor 1 januari 2012 nagaan of het herstel verloopt zoals
verwacht.’
De beurzen vertonen wel jojo bewegingen, maar gaan steeds meer omhoog dan omlaag
en herstellen zo tot nu toe sneller dan verwacht. Indien het fonds minimaal drie kwartalen
boven een dekkingsgraad van 105% zit dan is het fonds uit de korte termijn herstelperiode
en kan er weer aan indexatie worden gedacht mits uiteraard de dekkingsgraad boven de 110
is. Pas als het fonds drie kwartalen boven 112% dekkingsgraad scoort dan is het volledig uit
de herstelperiode.
Gelukkig zijn wij goed vertegenwoordigd in het bestuur, zodat onze afgevaardigden deze
ontwikkelingen van dichtbij kunnen volgen en gewenste aanpassingen tijdig op de agenda
kunnen plaatsen.
In de jongste Nieuwsbrief Pensioen van PSLN van november 2009 geeft het pensioenfonds
ook al aan, dat het bestuur in december van dit jaar een besluit zal nemen over de toeslag
per 1 januari 2010 gebaseerd op de dekkingsgraad van 30 november 2009.
Wij zullen dit van harte toejuichen.

Wolter Keers, redactie Nieuwsbrief VGDE
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3.2
Ingekomen reacties van leden
Hier volgen twee ingekomen reacties van leden op de nieuwsbrief van oktober 2009.
 Uw informatie was weer zeer waardevol en ook hoopgevend voor de toekomst, ook al
zit die nog vol onzekerheden.
Dat er voor ons voorlopig nog geen verbetering valt te verwachten is duidelijk.
De bijdrage van dhr. Henk Kramer (blz. 5 en 6) vind ik zeer juist en helder.
Wij mogen blij zijn met zo'n bestuurslid in het pensioenfonds PSLN!
Ik maak van de gelegenheid gebruik om dhr. Hildebrand te danken voor het bericht
i.v.m. DSB. Wat een ramp voor de mensen die daar een rekening hebben/hadden en
die daar werkzaam zijn/waren!


Met veel belangstelling nieuwsbrief 5 nr.2 gelezen. Heel veel waardering voor alle
medewerkers van VGDE, die zich inzetten om belangen van gepensioneerden veilig te
stellen. Ik mag al 26 jaar van mijn pensioen genieten.
Vakanties voorbij? Ik heb in die periode van vakantie mogen genieten!
Het blijft nog steeds jammer en onbegrijpelijk dat er over het luttele bedrag van
de contributie moet worden geschreven. Niet DE waardig!
Ik wens het bestuur veel succes. Bedankt voor hun inzet!

3.3
Personalia
3.3.1 In memoriam
In de voorbije periode ontvingen wij bericht van het overlijden van:
J. Jongmans, Ruurlo
Mevrouw E.P.C. van Gheel-Gildemeester, Wassenaar
A.J. Versnel, Hoogkarpsel
A. Hooghiemstra, Joure
A.E. Vos, Amersfoort
G.W. Brugge, Berkel-Enschot
Mevrouw Dokkuma, St. Nicolaasga
M.A. Groenendijk, Amersfoort
J.J. Blom, Reeuwijk
Mevrouw A. Umarella-Ohorella, Ridderkerk
W. de Louw, Wormerveer
H. Kok, Rotterdam
Mevrouw G. Vis-Raaymakers, Amersfoort
A.J.M.F. van Pelt, Amsterdam
L. Dokkum, Joure
3.4
Een oproep vanuit Museum Joure
Heeft u nog oude foto’s, films, dia’s, brieven, advertenties, verhalen of ander interessant
materiaal over Douwe Egberts op het gebied van koffie, tabak of thee, dan houden wij ons
aanbevolen. Doel is onder meer de foto’s, films weer te vertonen tijdens een Douwe
Egberts filmmiddag of avond.
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De foto’s worden door ons gescand, zodat u ze eventueel weer mee naar huis kunt nemen.
Films worden overgezet op Dvd’s. Wilt u het materiaal voorzien van naam en adres?
Voor informatie kunt u contact opnemen met Museum Joure, 0513-412283. Ons adres:
Museum Joure, Postbus 75, 8500 AB Joure.
Bij voorbaat onze hartelijke dank!

Hilly ten Wolde, directeur/conservator
3.5
Betalen contributie 2009
Het bestuur roept leden die nog niet betaald hebben 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

Graag vóór 1 januari 2010 betalen!
Ook als u namens of ten behoeve van een lid betaalt verzoeken wij u om in ieder geval de
postcode plus het huisnummer van het lid te vermelden.
3.6
Doorgeven adreswijzigingen
Wilt u bij verhuizing, verandering van e-mailadres en bij overlijden de adreswijzigingen
ALTIJD doorgeven aan de ledenadministratie?
4.
Verschijnen nieuwsbrieven in 2010
Het volgend jaar zullen vier nieuwsbrieven verschijnen. De eerste komt uit in februari en
bevat alle stukken voor de regionale en algemene ledenvergadering van 23 en 24 maart.
Ook zal dan de factuur voor de contributie van 2010 worden meegestuurd.

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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