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Februari 2010

Voorwoord van de Redactie

EEN GOED BEGIN……

Het jaar is goed begonnen.
We weten weer wat een winter is! We hebben weer kunnen schaatsen, sneeuwpoppen maken,
wandelen in het besneeuwde bos, sneeuwballen gooien en sleetje rijden met de (klein) kinderen.
Maar we zijn ook blij, dat de winter voorbij is.
Ons Pensioenfonds viert haar 60 jarig jubileum en is het jaar goed begonnen met het toekennen
van een kleine toeslag voor gepensioneerden! Het herstelplan verloopt voorspoedig en de
financiële situatie van het Pensioenfonds eind 2009 maakte een prijsindexatie mogelijk. Hoewel
gering: 0,4 %. Wie het kleine niet eert…
Onze Vereniging van Gepensioneerden DE heeft dit jaar haar 1e lustrum te vieren!
Een extra reden om naar de Algemene Ledenvergadering te komen in Joure of Nieuwegein.
Deze Extra Nieuwsbrief gaat helemaal over deze vergadering en wat u daar kunt verwachten
naast natuurlijk gezelligheid en leuke ontmoetingen met vroegere collega’s en oude bekenden.
Kortom, een goed begin.
Veel leesplezier en tot ziens op de Ledenvergadering! En… NEEM DEZE NIEUWSBRIEF MEE!
In deze Extra Nieuwsbrief
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2.

Nieuws en Mededelingen van het Bestuur

2.1

Uitnodiging voor de Ledenvergadering van VGDE

Het bestuur van de VGDE heeft het genoegen u uit te nodigen voor het bijwonen van een van
onderstaande regionale ledenvergaderingen.
Regio Noord: dinsdag 23 maart 2010, aanvang 13.30 u te Joure in
Partycentrum ’t Haske, Vegelinsweg 20, 8501 AB tel. 0513 415281
Regio Midden/Zuid: woensdag 24 maart 2010, aanvang 10.30 u te Nieuwegein Zuid in
Partycentrum ’t Veerhuis, Nijemonde 4, 3434 AZ tel. 030 6064448
De vergadering op 24 maart in Nieuwegein 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 (eventuele) verkiezing van
bestuursleden en de benoeming van de kascommissie plaats.
Het aanvangstijdstip van de vergadering in Nieuwegein is naar de ochtend verschoven om de
files te omzeilen. Een peiling gehouden in de laatste ledenvergadering wees uit dat een
overweldigende meerderheid voor deze wijziging was.
In de lange pauze, die de mogelijkheid biedt om oud-collega’s te spreken, zullen broodjes
beschikbaar zijn. Wij hebben moeten besluiten daarvoor van u een financiële bijdrage van vijf
euro te vragen, af te rekenen bij binnenkomst (graag gepast).
Het staat een ieder vrij om te bepalen naar welke vergadering hij/zij wil komen. Is de keuze
voor Nieuwegein 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. 4).
Om organisatorische redenen moeten wij u vragen om u vooraf aan te melden.
Dat kan door vóór 15 maart de aanmeldingsstrook (zie voorlaatste 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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2.2

Agenda voor de Ledenvergadering VGDE 2010
op 23 maart in Joure en 24 maart in Nieuwegein

Tekenen presentielijst vanaf 13.00 uur in Joure en vanaf 09.45 uur in Nieuwegein

1. Opening door de voorzitter Geert Jan Hoekstra om 13.30 uur in Joure
en om 10.30 uur in Nieuwegein
2. Ter goedkeuring de notulen van de vergaderingen in Joure op 12 nov. 2008 en in
Nieuwegein op 11 nov. 2008.
3. Ter goedkeuring Jaarverslag 2009
4. Financiële Verantwoording, waarvoor goedkeuring vereist:
4.1

Resultaten en Balans 2008

4.2

Resultaten en Balans 2009

4.3

Verslagen kascommissie over 2008 en 2009

4.4

Begroting 2010

4.5

Contributievoorstel 2011

4.6

Benoeming kascommissie

5. Ter goedkeuring huishoudelijk reglement
6. Beleid en koers 2010 en volgende jaren
7. (Her-)Verkiezing bestuursleden:
Aftredend en herkiesbaar: mevrouw R.G.M. Britsemmer en de heer J. van der Waard
Aftredend en niet herkiesbaar: de heer M. Hildebrand
Het bestuur stelt voor in de vacature Hildebrand: de heer S. Beenen (65) te Joure,
voormalig Detrex
8. Vervulling van 2 toekomstige vacatures t.w. die van bestuurslid PSLN en lid
Verantwoordingsorgaan
9. Spreker de heer M. Hildebrand
10. Pauze
11. (eventueel) Uitslag verkiezing (alleen in Nieuwegein)
12. Spreker in Nieuwegein: de heer P. Omzigt, lid Tweede Kamer voor het CDA
in Joure

: de heer H. Kramer

13. Rondvraag
14. Sluiting in Joure ca. 16.45 uur
en in Nieuwegein ca. 15.00 uur
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2.3

Toelichting bij de Agenda voor de Ledenvergaderingen VGDE 2010
op 23 maart in Joure en 24 maart in Nieuwegein

De meeste van de in de agenda genoemde stukken vindt u in deze Extra Nieuwsbrief.
Bij agendapunt 7: (Her-)Verkiezing
 Het bestuur heeft 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 Hans van der Waard na een zittingsperiode van 2 jaar door het
bestuur herkiesbaar gesteld. Hetzelfde geldt voor Regine Britsemmer na een zittingsperiode
van 3 jaar.
De derde kandidaat om te worden herbenoemd -Michiel Hildebrand - heeft te kennen gegeven
daar niet voor in aanmerking te willen komen wegens drukke werkzaamheden zoals die voor het
bestuur van ons pensioenfonds. In de ontstane vacature stelt het bestuur voor te benoemen de
heer S. Beenen (65) te Joure, voorheen werkzaam bij Detrex.
 Door leden kunnen tegenkandidaten worden voorgedragen. De voordracht moet ondertekend door
ten minste 20 leden ingediend worden bij het secretariaat vóór 9 maart a.s.


Als geen tegenkandidaten worden voorgedragen is stemming niet noodzakelijk – en machtiging dus
ook niet – en vervalt agendapunt 11. In Joure 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.

2.4

Routebeschrijving naar de Ledenvergadering in Joure en Nieuwegein

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.
Openbaar vervoer naar ’t Veerhuis vanaf Utrecht CS
Neemt u de sneltram naar Nieuwegein-Zuid. Schuin tegenover de eindhalte vindt u 't Veerhuis. De tram vertrekt
ieder kwartier vanaf CS. De reis beslaat 3 zones, dus 4 strippen duurt 27 minuten. De bus (lijn 64), 3 zones, dus 4
strippen duurt eveneens ca. 27 minuten en vertrekt elke 20 minuten vanaf het hele uur gerekend van het CS.
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2.5

Verslag Algemene Ledenvergaderingen VGDE 2008
Op 11 november 2008 te Nieuwegein in ‘t Veerhuis om 13.30 uur & op 12 november 2008
te Joure in ‘t Haske om 13.30 uur

Aanwezig in Nieuwegein: 149 leden en 8 bestuursleden (G.J. Hoekstra, W. Drupsteen, R. Britsemmer, B.
Dam, A. Harms, M. Hildebrand, T. Kramer, J. van der Waard)
Aanwezig in Joure: 133 leden en 6 bestuursleden (G.J. Hoekstra, W. Drupsteen, B. Dam, R. Britsemmer,
M. Hildebrand, T. Kramer)
Totaal aantal afmeldingen: 54 leden en 1 bestuurslid (H. Oldenboom)

1. Opening
De heer G.J. Hoekstra, 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 door de heer W. Drupsteen, secretaris.
Er is een mededeling over de agenda, namelijk dat punt 4.4 (benoeming kascommissie) en punt 6
((her-)verkiezing bestuursleden) uitsluitend in Joure behandeld zullen worden en dat punt 9 (uitslag
van de verkiezing) zowel in Nieuwegein als in Joure komt te vervallen wegens het ontbreken van
tegenkandidaten.
2. Notulen van de vergadering d.d. 28 november 2007
Het verslag, gepubliceerd in de Extra Nieuwsbrief, wordt door de leden goedgekeurd en vervolgens
vastgesteld, met dank aan de opsteller ervan, de heer W. Drupsteen.
3. Jaarverslag 2008
Het jaarverslag VGDE over de periode december 2007-september 2008, eveneens gepubliceerd in
de Extra Nieuwsbrief wordt zonder opmerkingen door de leden akkoord bevonden en vastgesteld.
4. Financiën
4.1 De heer M. Hildebrand licht de Resultaten en Balans over 2007 toe. Omdat op 11 november in
de vergadering in Nieuwegein bleek dat er een kleine onvolkomenheid in de cijfers was geslopen
is daarna in Joure de definitieve versie gepresenteerd. Het eigen Vermogen bedroeg per ultimo
2007 € 16.293,23 inclusief het positieve resultaat van € 2.095,40 over 2007.
4.2 Vervolgens wordt het schriftelijk verslag van de Kascommissie, bestaande uit de heren P.B. van
Hulst en W. v. d. Kant gepresenteerd. Daarin wordt bovengenoemd Eigen Vermogen en
Resultaat genoemd. De commissie heeft de saldi en boekingen gecontroleerd en in orde
bevonden.
4.3 De heer M. Hildebrand licht de begroting 2009 en de voorlopige resultaten 2008 toe:
 De kosten nemen toe vooral de kosten voor publiciteit en opleiding. Dit is een gevolg van onze
hoge organisatiegraad (40-50% is lid van de VGDE). We hebben momenteel ruim 1450 leden en
we gaan bij de opbrengsten uit van 1375 betalende leden.
Door een der aanwezigen wordt het bestuur aangemoedigd om een noodzakelijke verhoging van
de contributie niet uit de weg te gaan. Door een ander lid wordt het idee geopperd eventueel te
volstaan met 2 Nieuwsbrieven per jaar in plaats van de huidige 4.
 Omdat er een ledental van 1450 wordt genoemd en er 1350 betalende leden waren, wordt door
een der leden gevraagd naar de mogelijkheden en voordelen van automatische incasso. Hierop
kan de heer Hildebrand meteen antwoorden dat dit onlangs is bestudeerd en zeer tijdrovend en
niet lonend bleek te zijn.
 De stijging van de opleidingskosten is onvermijdelijk omdat de bestuursleden en commissieleden
goed ingevoerd moeten blijven in de ingewikkelde pensioenmaterie.
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Voorgesteld wordt door de heer Hildebrand te streven naar een buffer van 1 jaar contributie.
Dit voorstel is akkoord.
 Uit de begroting blijkt een verhoging van de contributie met € 2 tot € 14 noodzakelijk. Dit
voorstel ontmoet eveneens geen bezwaar en is daarom ook akkoord.
 De jaarstukken 2007 en de begroting 2009 worden door de vergadering goedgekeurd en het
bestuur wordt decharge verleend.
4.4 Er moet een nieuwe Kascommissie worden benoemd. Voorgesteld wordt in de vacature, ontstaan
door het aftreden van de heer W. v. d. Kant, de heer S. Beenen te benoemen. De vergadering
gaat akkoord met dit voorstel. De kascommissie zal bestaan uit de heren P.B. van Hulst en
S. Beenen.


5. Beleid 2009 en volgende jaren
De Actieplannen 2009 worden gepresenteerd en toegelicht door G.J. Hoekstra:
 Er is ook in het afgelopen jaar veel werk verzet door zowel bestuur als commissieleden van de
VGDE en door onze afgevaardigden (M. Hildebrand en H. Kramer) in het bestuur van het PSLN.
Niet onvermeld mag blijven dat de invoering van de nieuwe Pensioenwet voor veel extra drukte
heeft gezorgd, vooral in het PSLN bestuur, in de Commissie Pensioenen en in het
Verantwoordingsorgaan. De voorzitter bedankt daarom de heren M. Hildebrand, H. Kramer, H.
de Heus, C. Schipper, B. Dam en A. Harms.
Het verder versterken van de VGDE blijft gezien alle ontwikkelingen onze eerste prioriteit. We
moeten blijven zorgen voor continuïteit en een bekwame bezetting van bestuur en commissies.
 We hebben nu onze eigen afgevaardigden in het bestuur van het pensioenfonds. Deze
afgevaardigden zullen we actief moeten blijven ondersteunen en voeden met wat leeft binnen de
VGDE. We hebben daarin ook een belangrijke klankbordfunctie.
 De zorgelijke situatie rond de koopkrachtontwikkeling voor gepensioneerden heeft onze
voortdurende aandacht. De voorzitter gaat uitvoerig in op de mogelijkheden die we daarbij
hebben, vooral via onze koepelorganisatie NVOG, via de vakbonden en via de politiek. Veel
gepensioneerden zijn kwetsbaar omdat ze naast AOW afhankelijk zijn van een (soms beperkt)
pensioen dat helaas slechts voorwaardelijk stijgt. Dus onze inkomensverbetering (indexering) is
onzeker.
Daarom willen we via de NVOG proberen om de aftrekbaarheid van ziektekosten intact te
houden en de discussie over extra belastingdruk voor veel gepensioneerden (Bosbelasting) te
laten stoppen. Naast deze samenwerking binnen de NVOG zullen we ook een versterking van
onze relatie met de vakbonden en de COR nastreven en invloed op de politiek uitoefenen om een
betere inkomensontwikkeling te bereiken. Overwogen wordt om een politieke gastspreker voor
een van de vergaderingen uit te nodigen.






Vanuit de leden komen verschillende vragen:
Een voorstel om ook te onderzoeken welke rol ANBO, PCOB en KBO hierin kunnen vervullen.
Gevraagd wordt naar de uitslag van de stemming die FNV, CNV en De Unie hebben gehouden
onder gepensioneerden over het resultaat m. b. t. de vergoeding van de ZKV premie. De heer
B. Dam geeft de uitslag: van de 278 stemmen zijn er 239 voor, 19 tegen en 20 onthoudingen.
Vervolgens geeft hij ter verduidelijking nog een toelichting op deze zaak, die vanaf 7 december
2005 heeft gespeeld.
Kan het bedrijf niet iets extra’s betalen? Wordt het bedrijf daarop aangesproken? In
juridische zin is dit een moeilijk traject. We streven naar intensievere contacten met het
bedrijf om in elk geval versobering in de behandeling van gepensioneerden teniet te doen.
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Hoe bereiken we nieuwe leden? Er is binnenkort een informatieve flyer beschikbaar die
onderdeel gaat uitmaken van het exit-dossier bij VUT en pensionering. Hierbij zit een
aanmeldingsformulier voor de VGDE.
In het actieplan 2008 werd genoemd ‘onvoorwaardelijke indexering’. Wat komt daarvan
terecht? Het actiepunt blijft onze aandacht houden, hoewel het nauwelijks haalbaar lijkt te
zijn (er zijn geen fondsen die dit voor inactieven toepassen).

(Her-)Verkiezing bestuursleden
Er zijn geen tegenkandidaten ingediend. De aftredende bestuursleden B. Dam, W. Drupsteen en
H. Oldenboom worden bij acclamatie herkozen.

6. Spreker de heer L.G. van den Hoek, directeur Pensioenfonds Sara Lee Nederland, over
Actuele Pensioenzaken
De heer Van den Hoek behandelt het onderwerp aan de hand van 16 duidelijke sheets, waarvan de
aanwezigen een kopie ontvangen.
 Na een korte historische terugblik en een schets van de nieuwe Pensioenwet volgt een duidelijk
overzicht van wat er gebeurt bij verschillende dekkingsgraden en een overzicht van de
toegepaste indexaties over de laatste 14 jaren. Ook de uiterste dekkingsgraden (<105% en
>150%) worden bespoken, in het bijzonder de rol die het bedrijf dan kan spelen.
 De huidige dekkingsgraad lijkt een (gedeeltelijke) indexatie per 1-1-2009 niet mogelijk te
maken. De stand per eind november is bepalend voor een indexatiebesluit.
 De wet stelt strenge eisen ten aanzien van de voorzieningen. Zo moet PSLN per 2,5% verhoging
(indexatie) een voorziening van € 10-12,5 mln. treffen.
 De uitvoering zal per 1 januari 2009 overgaan van PVF Achmea naar TKP in Groningen.
Er worden verschillende vragen gesteld en suggesties gedaan:
 Op sheet 3.1 had ook moeten staan dat PSLN de ambitie heeft om de toeslagen toe te kennen.
 Wat betekent CPI afgeleid? Deze index volgt de prijsontwikkeling voor alle huishoudens zonder
rekening te houden met wijziging van belastingen en heffingen.
 In 1992 is wettelijk bepaald dat slapers en gepensioneerden gelijk behandeld moeten. Dit zou
moeten worden: inactieven en actieven. Hier ligt dus nog een schone taak.
 Is ons nominaal pensioen gegarandeerd? Hoewel er geen reden is tot ongerustheid, is dit nooit
expliciet vastgelegd.
 Zijn er vergelijkingen beschikbaar van onze indexaties vanaf 1995 met die van andere
pensioenfondsen? Deze zijn openbaar en ook via de VGDE te krijgen.
 Zijn onze resultaten te verbeteren door ons bij grotere fondsen aan te sluiten?
Ons pensioenfonds wordt tot de grotere gerekend en we zijn groot genoeg om zelfstandig te
opereren.
 Wie bepaalt het beleggingsbeleid? Er zijn hierin 3 niveaus: het bestuur bepaalt de mix en de
bandbreedte, de beleggingscommissie is er voor selectie van fondsen, monitoren en bijsturing,
en de vermogensbeheerders (6) zijn belast met aan- en verkopen elk binnen een specifieke
categorie.
 Heeft het bedrijf eigenlijk ook geen morele verplichting tot bijstorten, gezien de grote
bedragen die in het verleden zijn teruggestort?
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De heer Van den Hoek licht vervolgens de situatie toe, die ontstaat bij een dg <105% en >150%.
Het bedrijf moet bij <105% jaarlijks 1/3 van het tekort bijstorten tot een maximum per jaar van
2 x de jaarpremie. Bij >150% zal er overleg zijn over de aanwending, waarbij allereerst de volledige
indexatie over de afgelopen 10 jaar wordt ingehaald. Daarna zou pas sprake kunnen zijn van een
overschot. Dit overschot zal in overleg met de CAO overlegpartners een aanwending moeten vinden
waarbij terugstorting een reële optie is.
Hierover worden nog enkele laatste vragen en opmerkingen geplaatst:
 Zijn de afspraken met het bedrijf om bij te storten wel hard? Hier zullen we nauwlettend op
toe blijven zien.
 Het blijft opmerkelijk dat de indexering voor actieven betaald wordt uit de premies en voor
gepensioneerden uit de middelen van het fonds. De reeks terugstortingen (€ 225 mln.) uit
vroegere jaren wreekt zich nu door een extra daling van de dekkingsgraad.
De voorzitter dankt dhr.Van den Hoek hartelijk voor zijn bijdrage en biedt hem een cadeaubon aan.
7. Pauze
Ook nu weer zeer geanimeerd.
8. Uitslag van de verkiezing
Is niet aan de orde omdat de aftredende bestuursleden al bij acclamatie zijn herkozen.
9. Spreker de heer J. Donkers, lid van de Board Sara Lee Nederland over ‘De stand van
zaken bij SLN’
De heer Donkers belicht in een bondig en boeiend betoog diverse aspecten binnen SLN.
 De resultaten in FY08 zijn goed geweest in alle drie onderdelen. Binnen H&BC sprong Zwitsal er
positief uit, bij C&T deden zowel koffie als thee het goed ondanks moeilijke
marktomstandigheden en ook bij DECS gingen de zaken goed. Goede resultaten, ondanks veel
energie die gestoken moest worden in de invoering van SAP.
 FY09 is totnogtoe niet gemakkelijk, de volumes staan onder druk binnen H&BC en C&T met
indexen <100. Een nieuwe thee introductie is minder succesvol geweest. De DECS / Foodservice
volumes liggen wel op plan, maar het aantal nieuwe machineplaatsingen is vertraagd. De instants
en liquids blijven sterk groeien. Dit heeft geresulteerd in een goedgekeurde investering van
$ 80 mln. in een nieuwe extractiebatterij in Joure ten behoeve van zowel instants als liquids.
Er zijn vervolgens nogal wat vragen en opmerkingen:
 Is de investering in de extractiebatterij bedoeld voor instants of voor liquid? De batterij
levert extract wat zowel in de instants als in de liquids gebruikt kan worden.
 Je ziet steeds meer B-merken Senseo. Is dit een groot probleem? We hebben er zeker last van
zoals blijkt uit de marktaandelen. Voor filterkoffie hebben we 60% marktaandeel en voor
Senseo 45% (van de waarde). In volume is Senseo hier ongeveer 1/3 van de filterkoffie. Deze
verhoudingen zijn per land verschillend. In Frankrijk is het aandeel Senseo ruim 55%.
 Hoe zit het met de milieuvoorzieningen bij de nieuwe investering? Er wordt een nieuwe techniek
voor naverbranding toegepast. Het koffiedik blijft onder controle. Overschotten worden
verkocht aan de AVR in Rijnmond.
 Gaat DE ook mee in de trend om dure inbouw koffieapparaten in keukens te leveren? Nee, het is
een bewuste keus om daar niet in mee te gaan.
 Is er een afspraak met Nestlé over de verdeling van marktsegmenten? Nee.
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Hoe gaat het met Sara Lee wereldwijd en hoe doen wij het binnen Sara Lee? Zowel C&T als
H&BC doen het goed. Brazilië en Rusland zijn belangrijke groeimarkten voor Sara Lee C&T.
H&BC doet het vooral goed in het Verre Oosten, in West Europa veel last van concurrentie.
C&T en H&BC zorgen binnen SL voor 40% van de omzet en voor 70% van de winst. Voor de
overige SL business ligt dat op 60% van de omzet en 30% van de winst. USA heeft over het
algemeen lage marges en zal moeten proberen te schakelen naar producten met betere marges.
Een verzoek om binnen de Board kenbaar te maken dat we graag excuus hadden gehoord van de
onderneming betreffende de ZK affaire. Datzelfde geldt voor het niet verstrekken van een
kerstpakket aan een nabestaande.

De voorzitter dankt dhr. Donkers hartelijk voor zijn bijdrage en biedt hem een cadeaubon aan.

10. Rondvraag
Er zijn enkele vragen en suggesties.
 Door voortaan een losse contributienota toe te voegen aan de Nieuwsbrief in plaats van een
oproep in de tekst van de Nieuwsbrief wordt in veel gevallen voorkomen dat er vergeten wordt
te betalen. De suggestie wordt meegenomen. Automatische incasso is overigens voor de VGDE
geen optie, wegens het vele werk en de te maken kosten.
 Kunnen we besparen door de Nieuwsbrief niet te versturen maar op de website te plaatsen? Of
door deze op aanvraag toe te sturen? Het bestuur hecht aan een goede communicatie met
iedereen en geeft daarom vooralsnog de voorkeur aan het verzenden per post.
 Kunnen we ook 1 ALV op een centrale plaats houden in plaats van 2 regionale ALV-en?
Dit lijkt logistiek een vrijwel onhaalbare zaak. Daarenboven bestaat de kans dat de
bereikbaarheid voor een (groot) aantal leden veel slechter wordt waardoor ze verstek moeten
laten gaan. Niettemin zal de suggestie onze aandacht blijven houden.
 In dit verband memoreert de voorzitter een eerder ontvangen suggestie om fileproblemen te
voorkomen door in Nieuwegein de ALV te houden van 11.00 tot 15.00 uur. Door middel van
handopsteken is de mening hierover globaal gepeild en in principe lijkt men daar wel voor te
voelen. Zodra de kosten van deze wijziging duidelijk zijn (extra dagdeel zaalhuur,
broodjeslunch) zal dit opnieuw aan de leden worden voorgelegd.
11. Sluiting
Na er opnieuw aan herinnerd te hebben dat de ALV voortaan in maart zal worden gehouden, sluit de
voorzitter de vergadering en wenst iedereen wel thuis.

G.J. Hoekstra, voorzitter

W.E.P. Drupsteen, secretaris
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2.6

Jaarverslag VGDE 2009

Het bestuur vergaderde acht keer afwisselend in Joure en Utrecht. Het Dagelijks Bestuur had
een onderhoud met het DB van het Pensioenfonds (PSLN).
Een delegatie van het bestuur had tweemaal een gesprek met een delegatie van de Centrale
Ondernemingsraad.
In een van haar vergaderingen heeft het bestuur gesproken met een vakbondsbestuurder, de
heer A. in ’t Veld van de FNV.
Een andere vergadering is vrijwel geheel benut aan uitwisseling en afstemming met onze
afgevaardigden in het bestuur van PSLN, de heren Henk Kramer en Michiel Hildebrand, en onze
afgevaardigden in het Verantwoordingsorgaan (VO), de heren Henk de Heus en Cees Schipper.
Om met dat laatste te beginnen, afstemmen en coördineren is in de laatste ALV genoemd als
een van onze aandachtspunten. Het is een absolute ‘must’! Niet alleen omdat de materie complex
is, maar vooral omdat gepensioneerden een eenduidig standpunt moeten innemen om zich een
eigen positie te verwerven. ‘Over u en zonder u’ is verleden tijd, want het ‘meedenken,
meepraten en meebeslissen’ is vastgelegd in de (nieuwe) Pensioenwet.
Om onze afgevaardigden ondersteuning te bieden en om ons gezamenlijk kennis te verschaffen
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 namens het bestuur VGDE Geert-Jan
Hoekstra, vanuit de afvaardiging in het bestuur PSLN Henk Kramer en vanuit de afvaardiging
VO Cees Schipper. Daarnaast zullen nog 2 tot 3 leden van onze vereniging worden gevraagd die
met hun specifieke kennis bij kunnen dragen 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 om aan
verrijking van onze kennis bij te dragen.
De commissie Pensioenen heeft een huishoudelijk reglement opgesteld. Goedkeuring daarvoor
zal gevraagd worden in de algemene ledenvergadering in maart 2010.
Het bestuurslid Hans van der Waard is onze contactpersoon met de NVOG (Nederlandse
Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden). De NVOG begint zich in de media steeds
meer te profileren als belangenvertegenwoordiger van gepensioneerden en neemt duidelijke
standpunten in. Het concept standpuntennota van de NVOG is onlangs 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 ca. 10.30
tot 15.00 uur. Voordeel daarvan is dat files dan omzeild kunnen worden. Het overgrote deel van
de aanwezigen bleek daar voorstander van te zijn.
Het bestuur heeft besloten om bij wijze van proef in maart 2010 het aanvangstijdstip in
Nieuwegein op 10.30 uur te zetten. Maar … dan wordt wel een bijdrage van de bezoekers
gevraagd aangezien de zaalhuur het dubbele bedraagt en er broodjes besteld gaan worden.
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De redactie van de Nieuwsbrief verdiende lof van veel tevreden lezers. Ook werd veelvuldig
gehoor gegeven aan oproepen om wijzigingen in adresgegevens door te geven of de contributie
te betalen. Gelukkig werden minder afwijkingen bij de uitbetaling van pensioenen gemeld, zodat
de komst van TKP een grote verbetering lijkt te zijn.
Er is de afgelopen maanden een grote verscheidenheid aan onderwerpen gepasseerd: 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 van PSLN.
Tot slot 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.
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2.7

Financiële resultatenoverzichten, Begroting 2010 en Balans VGDE

Resultatenoverzichten
en begrotingen

2010

2009

2009

2008

2008

2007

begroting

werkelijk

begroting

werkelijk

begroting

werkelijk

17.780,00

17.766,00

19.250,00

15.904,00

15.600,00

16.152,00

67,50

0,00

50,56

511,52

400,00

397,19

Baten
Contributie van leden
Donaties leden
Ontvangen rente
Na jaarafsluiting ontvangen
contributies vorig jaar
Totaal baten

113,61
400,00

376,79

500,00

1.358,00

120,00

180,00

18.180,00

19.614,40

19.750,00

16.603,02

16.000,00

16.779,75

Contributie NVOG
Kosten
ledenvergaderingen

4.370,00

4.457,00

4.700,00

4.576,97

4.457,00

3.751,13

3.000,00

0,00

2.500,00

2.568,65

2.500,00

1.263,77

Publiciteit

6.000,00

4.573,17

7.500,00

10.924,17

3.500,00

5.110,66

910,00

0,00

500,00

390,00

1.000,00

289,15

3.500,00

1.878,38

3.500,00

4.400,13

4.000,00

3.853,34

400,00

257,53

500,00

396,50

500,00

416,30

18.180,00

11.166,08

19.200,00

23.256,42

15.957,00

14.684,35

0,00

8.448,32

550,00

(6.653,40)

43,00

2.095,40

1.270

1.269

1.375

1.325

1.300

1.346

Lasten

Opleiding
Kosten bestuur en
commissies
Overige kosten
Totaal lasten
Exploitatiesaldo
Aantal betalende leden
Na jaarafsluiting ontvangen
contributies vorig jaar
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Financiële resultatenoverzichten, Begroting 2010 en Balans VGDE (vervolg)

Balans per 31 december

2009

2008

2007

werkelijk

werkelijk

werkelijk

Bezittingen
Bank
- rekening courant
- spaarrekening

849,78

192,90

906,16

17.311,52

10.000,00

15.529,43

- kas
- Totaal

0,00

0,00

18.161,30

10.192,90

16.435,59

48,00

168,00

-

Nog niet ontvangen contributies einde jaar
alsnog ontvangen in januari/februari

28,00

Terug te vorderen BTW

803,27

Te ontvangen rente

376,79

511,52

397,19

18.566,09

11.555,69

17.000,78

Eigen vermogen per 1 januari

9.639,93

16.293,33

14.197,93

Resultaat over het jaar

8.448,32

(6.653,40)

2.095,40

18.088,25

9.639,93

16.293,33

140,00

1.680,00

504,00

29,84

43,76

70,40

- overige kosten en te restitueren dubbelbetaalde contr

308,00

192,00

133,05

Totaal te betalen kosten

337,84

235,76

203,45

18.566,09

11.555,69

17.000,78

Totaal Aktiva
Eigen vermogen

Totaal eigen vermogen per 31 december
Vooruitontvangen contributies
Te betalen kosten
- bankkosten

Totaal Passiva
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2.8

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN DOUWE EGBERTS

ARTIKEL 1. NAAM EN ZETEL
1. DE VERENIGING DRAAGT DE NAAM: VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN DOUWE EGBERTS
ZIJ DRAAGT DE INITIALEN: VGDE
2. DE VERENIGING HEEFT HAAR ZETEL TE JOURE - GEMEENTE SKARSTERLAN

ARTIKEL 2. DUUR
DE VERENIGING IS OPGERICHT 16 JUNI 2005 EN IS AANGEGAAN VOOR ONBEPAALDE TIJD

ARTIKEL 3. VERENIGINGSJAAR
HET BOEKJAAR EN VERENIGINGSJAAR VALT SAMEN MET HET KALENDERJAAR

ARTIKEL 4. BIJDRAGE DONATEURS
DE MINIMALE DONATEURSBIJDRAGE MOET GELIJK ZIJN AAN DE JAARLIJKSE CONTRIBUTIE VAN DE LEDEN

ARTIKEL 5. BESTUURSSAMENSTELLING EN TUSSENTIJDSE VACATUREVERVULLING
1. HET DAGELIJKS BESTUUR MOET BESTAAN UIT 3 LEDEN.
INDIEN EEN BESTUURSLID TEGELIJK VOORZITTER/SECRETARIS OF VOORZITTER/PENNINGMEESTER OF SECRETARIS/
PENNINGMEESTER IS DAN WORDT UIT DE OVERIGE BESTUURSLEDEN EEN LID AAN HET DAGELIJKS
BESTUUR TOEGEVOEGD.
2. DE BESTUURSSAMENSTELLING KENT ZOWEL EEN REGIONALE SPREIDING ALS EEN SPREIDING NAAR HERKOMST
ORGANISATIE. GESTREEEFD ZAL WORDEN NAAR EEN REPRESENTATIEVE BESTUURSSAMENSTELLING ALS VOLGT:
 3 LEDEN UIT DE REGIO NOORD
 3 LEDEN UIT DE REGIO MIDDEN
 2 LEDEN NAMENS HOUSEHOLD EN BODY CARE
 1 LID NAMENS VAN NELLE
3. INDIEN TUSSENTIJDS EEN VACATURE IN HET BESTUUR ONTSTAAT DAN KAN HET BESTUUR DEZE VACATURE UIT DE
LEDEN VERVULLEN. EEN ALDUS BENOEMD BESTUURSLID TREEDT AF IN DE LEDENVERGADERING WAARIN ZIJN
VOORGANGER VOLGENS ROOSTER ZOU AFTREDEN. HIJ/ZIJ IS HERBENOEMBAAR EN KAN DAARNA NOG ÉÉN KEER
WORDEN HERBENOEMD.

ARTIKEL 6. AANGAAN VERPLICHTINGEN
DE VERPLICHTINGEN DIE WORDEN AANGEGAAN MOGEN IN GELD NIET MEER BEDRAGEN DAN 100% VAN DE
CONTRIBUTIEINKOMSTEN VAN HET JAAR VOORAFGAANDE AAN DE OVEREEN TE KOMEN VERPLICHTINGEN

ARTIKEL 7. TIJDSTIP ALGEMENE LEDENVERGADERING
DE ALGEMENE LEDENVERGADERING ZAL BINNEN DE EERSTE VIJF MAANDEN VAN HET JAAR VOLGEND OP HET BOEKJAAR
WORDEN GEHOUDEN

ARTIKEL 8. COMMISSIES
1. HET BESTUUR KAN COMMISSIES INSTELLEN C.Q. OPHEFFEN
2. HET BESTUUR BENOEMT EN ONTSLAAT DE LEDEN VAN DE COMMISSIES
3. COMMISSIES KUNNEN ZOWEL PERMANENT ALS TIJDELIJK WORDEN INGESTELD
4. VOOR PERMANENTE COMMISSIES WORDT EEN TAAKOMSCHRIJVING VASTGELEGD
5. VOOR TIJDELIJKE COMMISSIES WORDT EEN TAAKOMSCHRIJVING ZOWEL ALS EEN TIJDSDUUR VASTGELEGD
6. LEDEN VAN DE COMMISSIE KUNNEN ZOWEL LEDEN ALS NIET-LEDEN ZIJN
7. IN ALLE COMMISSIES ZAL TEN MINSTE ÉÉN BESTUURSLID ZIJN OPGENOMEN
8. DE COMMISSIES ZIJN VERANTWOORDING SCHULDIG AAN HET BESTUUR

ARTIKEL 9. TOEKENNEN VERGOEDINGEN
1. ZOWEL BESTUURSLEDEN ALS COMMISSIELEDEN VERRICHTEN WERKZAAMHEDEN TEN BEHOEVE VAN VGDE OM NIET
2. REISKOSTEN WORDEN VERGOED TEGEN EEN DOOR HET BESTUUR VAST TE STELLEN TARIEF
3. VERGOEDINGEN VAN OVERIGE KOSTEN MOETEN VOORAF DOOR HET BESTUUR WORDEN GOEDGEKEURD

ARTIKEL 10. EXTERNE AFVAARDIGINGEN
HET BESTUUR BENOEMT EN ONTSLAAT AFGEVAARDIGDEN IN EXTERNE BESTUREN EN COMMISSIES NAMENS DE VGDE
Aldus goedgekeurd op de algemene ledenvergaderingen van 23 en 24 maart 2010
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2.9

Verkoop H&BC aan Unilever
Het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat de gevolgen van de verkoop van delen van
H&BC zijn voor het pensioenfonds PSLN. Meer hierover in de volgende nieuwsbrief.
In de Nieuwsbrief Pensioen van PSLN wordt hierover het laatste nieuws vermeld.

2.10 Stand van zaken indexering/toeslag: wakker blijven
In Nieuwsbrief nr. 11, januari 2010 van de Stichting Pensioenfonds Sara Lee Nederland
heeft ons pensioenfonds haar besluit van begin januari toegelicht om gepensioneerden en
gewezen deelnemers per 1 januari 2010 een toeslag van 0,4% te verlenen. Dit is gelijk
aan de afgeleide prijsindex voor het afgelopen jaar (okt 2008 – okt 2009).
Deze toeslag is volgens het bestuur van het Pensioenfonds verantwoord bij de huidige
dekkingsgraad en de financiële positie van het Pensioenfonds.
Hoewel de toeslag niet groot is, zijn wij toch blij met het toekennen ervan.

3.

Nieuws van de commissie Informatie en Communicatie

3.1

Ingekomen reacties van leden

Hier volgen de ingekomen reacties van leden op de nieuwsbrief van november 2009.


Mijn vader Gerrit Jan Zoet is op vrijdag 29 januari te Meppel overleden.
Na een ziekenhuisopname voor een verwaarloosde longontsteking werd na 8 dagen
longkanker geconstateerd die al was uitgezaaid naar nieren, lever en lymfeklieren. Mijn
vader heeft geen pijn gehad en is tot het laatste moment helder geweest.
Douwe Egberts was voor hem nog steeds alles. Hij heeft vele jaren als
vertegenwoordiger in het noordelijk district gewerkt. Ook mijn broer en ik vernemen nu
dat DE altijd goed is geweest voor mijn ouders. Daarvoor onze dank!
Ik hoop dat dit stukje geplaatst kan worden. Hij zou dan wederom apentrots zijn.

Gert en Sijbrand Zoet








3.2

De nieuwsbrief van november ook weer met veel belangstelling gelezen.
Een geruststellende gedachte dat het bestuur van ‘Onze Vereniging’ als de bekende bok
op de haverkist zit waar het onze belangen betreft. Veel dank, maar ook bewondering en
waardering voor jullie inzet. Jan Schaafsma
Prima nieuwsbrief. Ga zo door met z'n allen! Gerard Strien
De nieuwsbrief (jaargang 5 nr. 3) weer mogen ontvangen, waarvoor mijn dank en zoals
gewoonlijk weer heel netjes en goed verzorgd. Nog een gedachte: verhoog de contributie
naar 15 euro voor 2010. Van die ene extra euro zal hopelijk niemand wakker liggen. Ik
tenminste niet. Vele groeten vanuit het zonnige Spanje (Costa Blanca). Henk van Vlijmen
Hartelijk dank voor de nieuwsbrieven. Zonder Uw inzet kwamen wij niet verder. Het
brengt ons meer duidelijkheid en onze stem wordt zo gehoord bij het pensioenfonds DE.
Nogmaals onze dank aan allen voor de geweldige inzet. Henk van Leeuwen
Personalia

3.2.1 In memoriam
In de voorbije maanden ontvingen wij bericht van het overlijden van:
H.P. van der Knoop, Velp
A.Nienhuis, Joure
F.H.Derksen, Apeldoorn
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J.W.Smit, Heemstede
J.J.Reijne, Veenendaal
J.Van de Pol, Joure
G.A. den Ouden, Amersfoort
J.A.Siebel, Zevenbergschenhoek
G.J. Poulus, Haaften
Mevrouw M.S. Stalman-Verbeek, Huis ter Heide
E.J. Willemsen, Veenendaal
B.Prins, Rotterdam
F. van Aalsum, Joure
Mevrouw G.W.J.A. Wouters- de Groot, IJsselstein
D.C. van Holten, Joure
G.J. Zoet, Meppel

3.3

Museum Joure

In onze vorige nieuwsbrief vroeg Museum Joure U om (oude) foto’s, films, video-opnamen,
verhalen, advertenties of ander interessant materiaal over Douwe Egberts. De conservator van
Museum Joure, mevrouw Hillie ten Wolde liet weten dat de oproep heeft succes gehad. Een
viertal lezers van onze Nieuwsbrief heeft gereageerd. Zij is hier zeer gelukkig mee en houdt
zich nog steeds aanbevolen voor meer wetenswaardigheden over Douwe Egberts.
Dus als U bij de komende voorjaarsschoonmaak nog iets van Douwe Egberts tegenkomt, neem
dan gerust contact met haar op.
Museum Joure, Postbus 75, 8500 AB in Joure. Telefoon: 0513-412283
3.4

Ledenbestand

Op 12 februari 2010 telde de vereniging 1455 geregistreerde leden.
3.5

Contributiebetaling 2010: zie bijgevoegde nota

Het bestuur roept U op zo spoedig mogelijk de verschuldigde contributie van € 14, over te maken.
Bankrekeningnummer 1114.85.061
ten name van:
met omschrijving:
vanuit het buitenland:

Vereniging van Gepensioneerden Douwe Egberts te Joure
Contributie 2010 én uw postcode en huisnummer
IBAN nummer: NL 11 RABO 0111 4850 61
BIC nummer bank: RABONL2U

Graag vóór 1 april 2010 betalen!

3.6
Doorgeven adreswijzigingen
Wilt u bij verhuizing, verandering van e-mailadres en bij overlijden de adreswijzigingen ALTIJD
doorgeven aan de LEDENADMINISTRATIE?
3.7
Nieuwsbrieven in 2010
Dit jaar zullen vier nieuwsbrieven verschijnen. De volgende komt uit in mei.
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Aanmeldingsformulier bijwonen Ledenvergadering
Graag vóór 15 maart onderstaande strook invullen en opsturen naar 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.

Neem deze nieuwsbrief mee naar de ALV!
--------------------------------------------------------Hierlangs afknippen, invullen en opsturen

Aanmeldingsformulier
De ondergetekende
Naam:
Volledig adres:
meldt zich aan voor de vergadering op:
0
0

dinsdag 23 maart Joure of
woensdag 24 maart in Nieuwegein

Handtekening:

Datum:

-----------------------------------------------------------------------Hierlangs afknippen, invullen en (laten) inleveren door de gemachtigde

Machtiging stemrecht
De ondergetekende, lid van de VGDE
Naam:

machtigt hiermee

Naam:

Adres:

Adres:

om in de algemene ledenvergadering van de VGDE op 24 maart 2010 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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Vereniging van Gepensioneerden Douwe Egberts
Adres penningmeester:
Gezichtslaan 11 3723 GA Bilthoven
E-mail: hilde023@planet.nl

Contributienota 2010
Bilthoven, 19 februari 2010

Geachte leden van VGDE,
Met dit schrijven vragen wij u vriendelijk de contributie 2010 ad € 14, - over te maken naar:

ten name van:
met omschrijving:

Vanuit het buitenland:

Bankrekeningnummer 1114.85.061
Vereniging van Gepensioneerden Douwe Egberts
te Joure
Contributie 2010 én uw postcode en huisnummer

IBAN-nr. NL 11 RABO 0111 4850 61
en BIC-nr. Bank: RABONL2U

Ook als u namens of ten behoeve van een lid betaalt verzoeken wij u om ook de postcode en het
huisnummer van dat lid te vermelden.
Wilt u vóór 1 april 2010 de contributie overmaken?
LET OP!
Sommige leden hebben bij de betaling in 2009 ook meteen de contributie voor 2010 overgemaakt.
Anderen hebben eind vorig jaar of begin dit jaar tegelijk betaald voor 2009 én 2010.
Wij verzoeken deze dubbelbetalers om de contributienota 2010 te negeren.
Ook de leden die spontaan de contributie voor 2010 betaald hebben vóór ontvangst van de factuur
kunnen deze contributienota negeren.
We rekenen op een spoedige ontvangst van uw betaling!

Met een hartelijke groet,
Michiel Hildebrand en Henk Weenink,
Eerste en tweede penningmeester VGDE
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ADRES VGDE
Vereniging van Gepensioneerden
Douwe Egberts
Amnestylaan 76 3765EX Soest
Telefoon:035-6025081
secretaris@vgde.nl
www.vgde.nl
Ledenadministratie VGDE
De Strekel 22 8332JN Steenwijk
Telefoon: 0521 – 518740
ledenadministratie@vgde.nl

COLOFON
Redactie:
Regine Britsemmer, Henk Weenink,
Wolter Keers, Hans Meijer
Teksten:
Wolter Keers, Regine Britsemmer
Wijnand Drupsteen, Chiel Hildebrand
Thijs Kramer, Bauke Dam
Redactieadres
Redactie Nieuwsbrief VGDE
Oude Woudenbergse Zandweg 10
3707 AN Zeist
redactie@vgde.nl

Contributiebetaling
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
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