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Voorwoord van de Redactie

LASTIGE TIJDEN

Een witte Kerst met volop sneeuw ligt alweer achter ons.
Sommigen van ons hebben van de sneeuw genoten, anderen zijn blij dat de dooi heeft ingezet.
Maar ook keken sommigen al verlangend uit naar een langere winter met eindelijk weer eens de
beroemde schaatstocht.
Intussen zijn wij aan een nieuw jaar begonnen met nieuwe vooruitzichten, voornemens en
wensen. We hebben de crisis nog maar net achter ons gelaten, maar stabiel is het nog niet.
Het blijven roerige tijden.
Ook ons pensioenfonds kent moeilijke omstandigheden met schommelingen van de aandelen, een
lage rente, wisselende dekkingsgraden, geen toeslagen op de pensioenen, langere
levensverwachting van deelnemers, voorstellen voor veranderingen in de CAO.
Hoogste tijd dus om vast te stellen hoe onze pensioenen ervoor staan.
Daarom praten in deze nieuwsbrief enkele bestuursleden u bij over ons pensioenfonds, de
belangrijkste onderwerpen en de CAO voorstellen. U leest erover in deze nieuwsbrief.
Het zijn lastige tijden, maar VGDE wenst U toch een heel goed en gezond 2011 !
En natuurlijk weer veel leesplezier met DE Nieuwsbrief!
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2.

Nieuws en Mededelingen van het Bestuur

2.1
Data Algemene Ledenvergadering 2011
De ledenvergaderingen 2011 zijn op dinsdag 5 april in Nieuwegein en donderdag 7 april in Joure.
De vergadering van 7 april in Joure is tevens de algemene ledenvergadering, waar de balans en
de staat van baten en lasten ter goedkeuring worden voorgelegd aan de leden. Ook vindt in deze
vergadering de verkiezing van bestuursleden en benoeming van de kascommissie plaats.
De opzet is het huishoudelijk deel van de vergadering kort en zakelijk te houden, zodat er
voldoende tijd overblijft voor de sprekers en een lange pauze om oud-collega’s te spreken.
De vergadering in Nieuwegein begint ‘s ochtend om 10.30 uur. In de pauze zullen broodjes klaar
staan. We vragen daarvoor van u een financiële bijdrage van zes euro. Voldoen bij binnenkomst.

2.2

Hoe staat het met ons pensioenfonds en ons pensioen volgens het jaarverslag 2009?

Na het bijzonder moeilijke jaar 2008 zijn ook 2009 en 2010 spannend geweest voor het
pensioenfonds en dus voor ons gepensioneerden.
Er was een herstelplan gemaakt waarin de weg omhoog stond aangegeven. Na een trage start is
het pensioenfonds er in 2009 in geslaagd om het zelfs beter te doen dan in het herstelplan was
beloofd. De goede rendementen op beleggingen, de iets hogere rente in 2009 en de extra
storting door de onderneming van € 32 miljoen hebben daarbij goed geholpen. De dekkingsgraad
steeg weer naar een aanvaardbaar niveau. Hoog genoeg zelfs om in januari 2010 een toeslag voor
de gepensioneerden mogelijk te maken.
Al deze gegevens en nog veel meer bijzonderheden zijn te vinden in het Jaarverslag van PSLN.
Dat verslag telt maar liefst 100 bladzijden met tekst, cijfers en toelichtingen. Het ziet er zeer
verzorgd uit en is mede door de overzichtelijke indeling goed leesbaar. Maar voor je het weet
ben je toch de weg kwijt in de grote hoeveelheid informatie. Vandaar dat het pensioenfonds een
beknopte samenvatting heeft gemaakt, die te vinden is op www.pensioenfondssaralee.nl .
Een prima idee!
In de kerncijfers van dat jaarverslag lezen we dat de groep pensioengerechtigden in 2009 is
gestegen tot bijna 4.000 mensen, ongeveer 40% van het totaal aantal deelnemers. Het aantal
premievrije slapers is nu 36% en het aantal actieve deelnemers is verder gedaald tot 24%.
Deze ontwikkeling lijkt zich door te zetten.
De pensioenuitkeringen bedroegen in 2009 € 54 miljoen. De waarde van de beleggingen /
bezittingen was eind 2009 gestegen tot € 1.118 miljoen, de totale voorziening
pensioenverplichtingen was € 1.023 miljoen, zodat de dekkingsgraad op 109% kwam. Dit had
overigens 113% kunnen zijn, maar vanaf december is de stijgende levensverwachting verwerkt.
Daarvoor moest € 47 miljoen extra worden gereserveerd voor rekening van het pensioenfonds
dus ten koste van de toeslagcapaciteit!
Binnen het pensioenfonds kennen we sinds 2007 het Verantwoordingsorgaan (VO), dat bevoegd
is een formele verklaring af te geven bij het jaarverslag. In de verklaring geeft het VO een
algemeen oordeel over het handelen van het bestuur van PSLN, het door het bestuur gevoerde
beleid in het afgelopen jaar en de beleidskeuzes die op de toekomst betrekking hebben. Het is
te beschouwen als een welkome aanvulling op de accountantsverklaring.
Over 2009 luidt het oordeel van het VO, waarin Henk de Heus en Cees Schipper namens VGDE
deelnemen, dat zowel het bestuur als het bestuursbureau een bijzondere prestatie heeft
geleverd, vooral door het goede beleggingsbeleid en risicomanagement.
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Het VO merkt wel op dat de toeslaglabels voor 2010 - weergegeven door 0 tot 5 gestapelde
muntjes- voor actieven en inactieven zeer verschillend zijn. Actieven scoren zeer goed met 4 à
5 muntjes en inactieven komen niet verder dan 1 à 2 muntjes. Dit volgt echter uit afspraken
tussen de sociale partners; PSLN heeft hierop geen directe invloed.
Wij kunnen ons helemaal vinden in het oordeel van het Verantwoordingsorgaan.
Intussen is 2010 afgelopen en ook dat is een woelig jaar geworden. Na het vrij gunstige jaar
2009 zakte de dekkingsgraad in 2010 maandenlang steeds verder weg. Dat kwam omdat de
definitieve cijfers over de levensverwachting in augustus nog hoger bleken dan eerder werd
aangenomen. De extra voorziening werd daarom met € 33 miljoen verhoogd tot 80! Maar vooral
de rente daalde steeds verder waardoor de pensioenvoorziening met € 200 miljoen extra
verhoogd moest worden. Zo kreeg de dekkingsgraad een paar ferme tikken en daalde in mei
onder de 105% en in augustus zelfs even onder de 95%. Daarna is de opgaande lijn weer
voorzichtig ingezet en kwam in november de dekkingsgraad net iets boven de 100% uit.
Onderwerpen die volgens mij onze speciale aandacht vragen zijn gemarkeerd. Die zijn in ’t kort:
 De stijgende levensverwachting van de deelnemers heeft vooral betrekking op de actieve
jongste groepen, maar de reservering is voor rekening van het pensioenfonds. Dit gaat
ten koste van de toeslagcapaciteit en dus merken wij gepensioneerden dat als eersten.
 Wat zijn de effecten van de komende hogere pensioenleeftijd en wanneer worden die
meegenomen?
 Van alle deelnemers is nu 40% gepensioneerd en dat aandeel stijgt verder. Welke
gevolgen moet en kan dit hebben voor een evenredige vertegenwoordiging in het PSLN
bestuur?
 Het aantal deelnemers per groep is overzichtelijk vermeld in het jaarverslag: 40% is
pensioengerechtigd, 36% is slaper en 24% is actief.
In het vermogen en de pensioenverplichtingen van PSLN zijn de verhoudingen als volgt:
57% is gereserveerd voor de gepensioneerden, 12% voor de slapers en 31% voor de
actieven.

Thijs Kramer, 21 december 2010
2.3

Waardeontwikkelingen in de bezittingen en verplichtingen van het pensioenfonds:
terugblik op 2010
Uw pensioenfonds heeft weer een bewogen jaar achter de rug. De economische crisis laat ook
bij ons fonds sporen na. Toch valt de schade tot nu toe mee. Per eind november bedroeg de
dekkingsgraad ongeveer 102%. Dat betekent dat de waarde van de beleggingen iets hoger was
dan de contante waarde van de nominale pensioenverplichtingen d.w.z. zonder toekomstige
toeslagverlening.

Rente

In de vorige nieuwsbrief is al uitgelegd wat die contante waarde inhoudt. Laat ik die tekst nog
even herhalen: ‘Stel je moet over 10 jaar 100 euro aan iemand terugbetalen en je wilt weten
hoeveel euro je vandaag op de bank moet zetten om over 10 jaar exact 100 euro te hebben. Bij
een rente van 3% moet je dan nu ongeveer 75 euro opzij zetten, terwijl dat bij een rente van
5% ongeveer 60 euro is. Dus de waarde vandaag van die 100 euro over 10 jaar is afhankelijk van
de rente van vandaag. Zo rekenen we ook bij pensioenverplichtingen.’
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U ziet dat het nogal wat uitmaakt met welke rekenrente je de verplichtingen contant maakt.
Vroeger werd alles tegen 4% berekend. Dat mag niet meer. De Nederlandsche Bank stelt
maandelijks de rekenrente vast - de zogenaamde RenteTermijnStructuur - en die
rentepercentages wijzigen elke maand, afhankelijk van de “markt”. Ze waren in de loop van dit
jaar enkele maanden buitengewoon laag. Het dieptepunt was in augustus toen de gemiddelde
rekenrente iets boven 2.5% bedroeg met als gevolg dat de dekkingsgraad nog maar 93% was.
Eind november was de gemiddelde rekenrente gestegen tot ongeveer 3.3% en in de loop van
december tot nu toe tot ongeveer 3.6%, maar of deze trend doorzet is onzeker gezien het
monetaire beleid van de Europese Centrale Bank die de rente voorlopig laag houdt. Ik schrijf
met opzet gemiddeld, want feitelijk wordt de contante waarde berekend voor alle toekomstige
uitkeringsjaren, waarbij De Nederlandsche Bank 60 jaar vooruit kijkt. Voor elk van deze 60
jaren geldt een verschillend rentepercentage. Deze 60 jaar houdt verband met de
levensverwachting van de deelnemers. Een deelnemer die nu 30 jaar oud is kan best 90 jaar
worden.
Is nu alles gezegd over de rente? Neen.
Idealiter zou de rente die jaarlijks aan de pensioenvoorziening wordt toegevoegd parallel
moeten lopen met de rendementen op de beleggingen in het bijzonder de vastrentende waarden.
Helaas is dat niet zo. De looptijden van obligaties zijn korter dan de geplande uitkeringsjaren
van de pensioenen. Dat levert renteverschillen op en die heeft het pensioenfonds voor 50%
afgedekt. Zouden we dat niet gedaan hebben, dan was het fonds veel gevoeliger voor
rentedalingen of –stijgingen geweest. We hebben gepland om de afdekking naar 75% op te
hogen, maar dan moet het renteniveau wel eerst nog omhoog gaan.

Langer leven

Een ander belangrijk onderwerp dit jaar was de langere levensverwachting van alle deelnemers
en gepensioneerden. Had het pensioenfonds eind 2009 al 4.4% langer leven in de voorziening
meegenomen, gedurende 2010 bleek dat dit nog te laag was. We leven (gelukkig!) nog langer en
zo moest het fonds de voorziening verder bijstellen tot in totaal 7.9%. Dit ging regelrecht ten
koste van de dekkingsgraad. Veel fondsen zijn daardoor in ernstige problemen geraakt en u
hebt in de media meer dan eens over het korten op de uitkeringen gelezen. In zo’n situatie
zitten we gelukkig niet, maar niemand kan in de toekomst kijken. In de huidige situatie is
indexering van ons pensioen voor 2011 helaas niet mogelijk gebleken.

Herstelplan

Ons fonds is nog steeds in de herstelfase. Er is sprake van een reservetekort en van een
dekkingstekort. Het dekkingstekort is het tekort onder het wettelijk minimum. We hielden
hiervoor gemakshalve een niveau van 105% dekkingsgraad aan, maar ieder jaar wordt het niveau
berekend en ligt de precieze minimum dekkingsgraad tussen 104% en 104.5%. Gezien het
renteverloop gedurende december is het zeer wel mogelijk dat de dekkingsgraad aan het eind
van 2010 rond 105% komt. Maar mocht er toch sprake zijn van een dekkingstekort aan het eind
van 2010, dan zal Koninklijke DE opnieuw 1/3 van dat tekort als herstelpremie betalen.
Koninklijke DE heeft die verplichting op zich genomen in de uitvoeringsovereenkomst voor de
jaren 2008-2010. Over 2008 is al een herstelpremie van ruim €32 miljoen betaald.
Die uitvoeringsovereenkomst loopt nu dus af. Er is een nieuwe overeenkomst opgesteld en
getekend voor één jaar, wat verband houdt met voortgaand overleg tussen de sociale partners
met betrekking tot onder meer een nieuwe pensioenregeling. Ook voor 2011 is een gelijke
bijstortingsregeling als voor de jaren 2008-2010 afgesproken indien aan het eind van 2011
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opnieuw een dekkingstekort zou ontstaan. Daarbij wordt niet meer van 105%, maar van het
precies berekende minimum uitgegaan.
In de brief die u eind december van het pensioenfonds heeft ontvangen, heeft u kunnen lezen
dat het pensioenfonds die maand een aangepast herstelplan bij De Nederlandsche Bank heeft
ingeleverd. Dit aangepaste korte termijn herstelplan kijkt nu vooruit tot en met 2013 in plaats
van tot en met 2011. Als het herstel zich volgens dit plan voltrekt, dan zal het dekkingstekort
medio 2012 zijn opgeheven. Het dekkingstekort moet dan gedurende 3 achtereenvolgende
kwartaaleinden zijn opgeheven. Maar de zaken lopen doorgaans anders. Een herstelplan is geen
voorspelling. Het geeft slechts de richting aan waarin het fonds zich kan ontwikkelen. Het
herstel kan evengoed sneller gaan, maar ook langzamer. Vanuit dit herstelplan gezien is
toeslagverlening op ingegane pensioenen pas in 2015 mogelijk. Maar ook dit mag niet als een
voorspelling worden beschouwd.

Beleggingsbeleid

Er is in 2010 veel gebeurd. We hebben afscheid genomen van Goldman Sachs als tweede
vermogensbeheerder voor aandelen. Deze beleggingen zijn overgegaan naar SNS, een
Nederlandse vermogensbeheerder, waarbij we tegelijk sociaal verantwoord zijn gaan beleggen!
Dus geen aandelen in bedrijven die wapens produceren of in bedrijven die het niet zo nauw
nemen met kinderarbeid. Tevens zijn we hierbij van actief naar passief beheer overgegaan. Dat
scheelt in de kosten en de ervaring was toch al dat actief beheer in deze categorie onvoldoende
tot niets aan het rendement toevoegt. Het betreft hier overwegend beleggingen in westerse
ondernemingen. Gezien de economische situatie zijn de rendementen in 2010 matig te noemen.
De afspraken met de andere vermogensbeheerder in deze categorie, Northern Trust, zijn ook
overgezet naar passief beheer met een sociaal verantwoorde aanpak.
De belegging in opkomende markten, via een beleggingsfonds van Aberdeen, waar we in het
voorjaar van 2009 zijn ingestapt, heeft tot nu toe zeer goed gerendeerd!
In vastgoed werden dit jaar wisselende, teleurstellende rendementen behaald. Leegstand op de
kantorenmarkt speelt hierbij een rol.
Beleggingen in grondstoffenportefeuilles, waarin we ook in 2009 zijn gestapt omdat deze
inflatiebestendig zijn, rendeerden in 2010 goed.
Het fonds heeft haar belegging in Griekse staatsleningen tot nul teruggebracht. Ook
staatsobligaties in de andere zogenaamde PIIGS landen zijn sterk teruggebracht in verband
met er aan verbonden risico’s.
De strategische beleggingsmix die eerder bij een ALM studie is vastgesteld, geeft aan dat we
60% in vastrentende waarden moeten beleggen en 40% in risicodragende waarden. Dit is van
belang omdat we daarmee extra rendement kunnen behalen om onze indexatieambitie waar te
maken. Thans zitten we op ongeveer 61% versus 39% en dat is binnen de bandbreedte van
toegestane afwijkingen. De juiste bij ons pensioenfonds passende mix wordt momenteel opnieuw
onderzocht door middel van een ALM studie. In 2011 kunnen er dus weer wijzigingen optreden.

Bestuur

Ik zit nu drie jaar in het bestuur van het fonds en in de beleggingscommissie. Het vraagt nogal
wat tijd, maar het blijft een uitdaging om ons pensioenfonds ondanks de economische tegenwind
robuust te houden! We hebben een toegewijd en kundig bestuur. Jammer dat Henk Kramer er
uit is gestapt. Hij was altijd duidelijk aanwezig!!! Maar gelukkig hebben we nu Albert Six als zijn
opvolger en ook hij doet in het bestuur al duidelijk van zich spreken!
Ik heb er alle vertrouwen in! Maar we gaan zeker nog enkele moeilijke jaren tegemoet.

Chiel Hildebrand, 21 december 2010
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Naschrift: Uit voorlopige berekeningen blijkt dat de nominale dekkingsgraad per 31 december

2010 is uitgekomen op 106%! Dat betekent ook dat een extra premiestorting door Koninklijke
Douwe Egberts niet nodig is.
Chiel Hildebrand, 12 januari 2011

3.

Nieuws van de commissie Pensioenen

3.1
Sara Lee/DE wil pensioenregeling aanpassen
Bij de opening van de onderhandelingen voor een nieuwe CAO Koffie en Thee vanaf 1 juli 2010
tot en met 30 juni 2011 presenteerde de onderneming ook enkele voorstellen tot aanpassing van
de pensioenregeling. Wat zouden die veranderingen inhouden? We geven een opsomming:

Toeslagverlening

Oude regeling: onvoorwaardelijke verhoging met collectieve loonsverhoging voor actieven.
Nieuwe regeling: toeslag op basis van prijsindex, volledige compensatie bij dekkingsgraad 110 of
hoger voor actieven. Indien dekkingsgraad lager dan 110 geen toeslagverlening.
Voor inactieven geen verandering dus geen toeslag bij dekkingsgraad onder 110; gedeeltelijke
toeslagverlening bij dekkingsgraad tussen 110 en 125; boven 125 volledige compensatie.

Eigen bijdrage

Oude regeling: tot inkomen € 88.098 geen bijdrage; inkomen tussen € 88.098 en € 123.484
bijdrage van 8%.
Nieuwe regeling: eigen bijdrage van 4% over pensioengrondslag (jaarinkomen minus franchise
van € 12.673) zonder maximum.

Opbouwpercentage

Oude regeling: 2,25% per dienstjaar.
Nieuwe regeling: 2,00% per dienstjaar.

Grens middelloonregeling

Oude regeling: middelloonregeling tot maximum € 88.098 inkomen per jaar. Daarboven BPR
(Beschikbare Premie Regeling).
Nieuwe regeling: middelloonregeling tot maximum € 60.000 inkomen per jaar. Daarboven BPR.
Voor alle onderdelen geldt dat er overgangsregelingen komen voor de huidige actieven. Wij
geven hier alleen maar aan wat de regeling is voor nieuwe medewerkers vanaf 01-01-2011 en hoe
die na verloop van 4 jaar eruit ziet voor alle actieven.

Waarom deze veranderingen?

FNV Bondgenoten geeft in haar ledenbulletin de volgende kernachtige opsomming van redenen
waarom Sara Lee/DE wil veranderen:
1. de pensioenregeling behoort tot de beste in Nederland. Men wil meer naar de
middenmoot.
2. de premie is momenteel 31%. Dit is veel te hoog.
3. ook op lange termijn moeten pensioenen houdbaar en betaalbaar blijven.
4. opdracht vanuit Amerika.
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CAO- onderhandelingen

Een eerste onderhandelingsresultaat over de CAO- voorstellen is door de leden afgewezen.
Hierin was onder meer opgenomen dat voor 01 januari 2011 een gezamenlijke studiegroep van
SL/DE en vakbonden een resultaatsverplichting had om tot afspraken te komen. Indien dit lukte
voor 01 oktober dan kreeg men 0,75% additionele loonsverhoging vanaf 01 juli 2010. Indien voor
01 januari dan ging de additionele loonsverhoging in per 01 januari 2011.
In tweede instantie is een CAO afgesloten voor een half jaar. Eén van de afspraken is dat voor
01 januari 2011 afspraken over de pensioenregeling moeten zijn gemaakt.

Wat is de rol van VGDE?

Al in 2009 hebben wij aan het bestuur van het Pensioenfonds PSLN laten weten dat wij vinden
dat de gehanteerde prijsindex voor toeslagverlening veranderd zou moeten worden van CPI alle
huishoudens afgeleid naar CPI alle huishoudens. CPI = Consumenten Prijs Index van het Centraal
Bureau voor de Statistiek.
Het pensioensfondsbestuur was het hiermee eens en heeft dit verzoek gedaan aan de
onderneming. Omdat dit bij CAO geregeld is, is dit punt naar de besprekingen voor een nieuwe
CAO 2010/2011 doorgeschoven. Volgens Mevr. Boonstra van FNV Bondgenoten wordt dit punt
meegenomen in de gezamenlijke studiegroep pensioenen.
Omdat onderneming en vakbonden nieuwe afspraken over pensioenen willen maken, hebben wij in
augustus 2010 aan zowel onderneming als pensioenfonds als vakbonden een brief geschreven.
Daarin hebben wij een aantal argumenten aangereikt die het volgens ons wenselijk maken om de
huidige afspraken betreffende pensioenen tot en met 2011 te handhaven.
1. De (toen nog) recentelijk verschenen berichten over een pensioenakkoord tussen
werkgevers en werknemersorganisaties. Het (toen nog) toekomstige kabinet zal zich
hierover nog moeten uitspreken
2. Ook VGDE onderschrijft de noodzaak tot aanpassing van het huidige stelsel. Een
evenwichtige stelselaanpassing voor de lange termijn is in het belang van alle partijen.
Dit geldt zowel op landelijk als bedrijfsniveau.
3. VGDE vindt het geen goede zaak dat onder tijdsdruk een nieuwe pensioenregeling moet
worden afgesloten terwijl vooralsnog geen duidelijkheid is over AOW- leeftijd en
pensioenleeftijd. En dus de gevolgen hiervan voor de aanvullende pensioenen.
4. Met verwijzing naar de voorstellen van de onderneming, die meer risico’s wil verschuiven
naar de deelnemers en de financiële bijdrage van de onderneming drastisch terug wil
brengen, pleit VGDE ervoor om risico’s te delen door deelnemers en onderneming. VGDE
pleit ervoor een regeling te maken die afstempeling bij een vermogenstekort voorkomt.
5. VGDE vindt dat toeslagverlening voor inactieven gelijk moet zijn aan actieven. Dus bij
een dekkingsgraad van 110 of hoger moeten zowel actieven als inactieven dezelfde
toeslag krijgen. Deze toeslag zou dan moeten zijn gebaseerd op de CPI alle huishoudens.
In recente contacten met het bestuur van het pensioenfonds en de vakbonden zijn deze punten
nog eens onderstreept.
Op 30 december 2010 vernamen wij dat onderneming en vakbonden de pensioenstudie hebben
afgerond. De vakbonden zullen het resultaat op 19 januari in Joure, 14.00 en 16.00 uur en op 24
januari in Utrecht, 14.00 uur ter bespreking aan hun leden voorleggen.
Gepensioneerde vakbondsleden hebben toegang tot deze besprekingen. Raadpleeg voor exacte
data de internetsites van uw vakbond of bel met het vakbondskantoor.

Bauke Dam, 30 december 2010

7

4.

Nieuws van de commissie Informatie en Communicatie

4.1

Ingekomen reacties

Hieronder in ’t kort de ingekomen reacties van de voorbije twee maanden.
 In Trouw van 8 november staat een artikel over het pensioen zoals het er in de toekomst
uit gaat zien. Ik deel de mening van Harry Koelstra, dat wij ons ernstig moeten beraden
over deze overeenkomst tussen het FNV en de werkgevers. Trouwens wie wordt onze
werkgever, als Sara Lee/DE in de etalage staat? Herman Kraaijkamp
 Met verbazing heb ik de tekst van Harry Koelstra gelezen, die u ironiserend noemt. Ik
vond het zonde van de tijd en het papier. De heer Koelstra kan maar beter in zijn
hangmat blijven dromen van betere tijden, genietend van de zon. Voor de rest vind ik DE
Nieuwsbrief altijd zeer lezenswaard en informatief. Ik wil jullie dan ook graag prijzen
voor de moeite dit blad te schrijven en jullie daarvoor danken. Succes! Ronald Israël
 Rojales, Alicante, Spanje, een zonnige zondagmorgen. Goede Morgen!
Ja, het is weer gelukt. DE nieuwsbrief in goede orde ontvangen zoals gebruikelijk. Een
mooi stukje werk. Goede zondaglectuur. Hartelijk dank! Henk Ph. van Vlijmen

4.2

Personalia

4.2.1 In memoriam
In de voorbije maanden ontvingen wij bericht van het overlijden van:
Th.J Nielen, Wormerveer

H.W. Toeter, Joure

J.H. Kleuver, Duivendrecht

Mevrouw Bakker-Hylkema, Joure

Mevrouw J.G. Weijenberg-Brouwer, Houten

G.M. Visser, Bolsward

A. Haagsma, Oppenhuizen

H.P. Rekers, Joure

M. Andringa, Joure

B.P. de Jong, St. Nicolaasga

J.M. Bouwman, Schiedam

H.H.F. Levert, Rotterdam

C.J. Struys, Baarle Nassau

K. van ’t Hof, Kampen

Mevrouw Haitjema-Feenstra, Joure

Mevrouw E. Elzer-Bosma, Joure

Mevrouw L. Propoteus-van Leuwen, Amersfoort

H. Klugt, Grootschermer

Mevrouw C.M. Schoonhoven- v.d. Beek, Utrecht

P.H. van der Aalst, Uden

Mevrouw G.T.M. van Lier-Coolen, Mol/ België
4.3

Ledenbestand

De vereniging telde eind 2010 een ledenaantal van 1415.
4.4
Oproep webmaster geslaagd!
De oproep om hulp bij het up to date houden van de website van VGDE heeft geresulteerd in de
aanmelding van twee leden: Berry Weber uit Joure en André van der Hoef uit Bodegraven.
Henk Weenink, onze webmaster is in zijn nopjes met de toetreding van deze twee deskundigen!
Na officiële benoeming door het bestuur worden ze in de volgende nieuwsbrief aan u
voorgesteld.
4.5

Contributie-inning succes!

In november 2010 is naar 428 leden een brief gestuurd met het verzoek achterstallige
contributie te betalen. De actie is goed verlopen: ruim 300 betalingen zijn ontvangen!
Nu staan nog 100 betalingen open voor 2009 en 100 voor 2010.
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Het bestuur is bezorgd over de openstaande betalingen voor 2009. Deze leden zullen in maart
een laatste herinnering ontvangen. Mocht betaling opnieuw uitblijven dan volgt royement.
In maart ontvangen alle leden een factuur voor het betalen van de contributie. Wilt u wachten
met uw betaling voor 2011 tot na ontvangst van de factuur in maart?
Mocht u nog niet hebben betaald voor 2009 en/of 2010 wilt u dan per direct het verschuldigde
bedrag van € 14, - overmaken naar:
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

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

4.6
Nieuwsbrieven in 2011
In 2011 zullen vier nieuwsbrieven verschijnen. De volgende komt uit in maart.

4.7
Doorgeven adreswijzigingen
Wilt u bij verhuizing, verandering van e-mailadres of bij overlijden de adreswijzigingen ALTIJD
doorgeven aan de LEDENADMINISTRATIE in Steenwijk?

4.8

Wie, Wat, Waar bij VGDE

Leden in bestuur VGDE

Sietze Beenen, Regine Britsemmer, Bauke Dam, Aad Harms, Geert Jan Hoekstra, Thijs Kramer,
Helmich Oldenboom, Hans van der Waard en Wijnand Drupsteen

Afgevaardigden in bestuur PSLN
Chiel Hildebrand en Albert Six

Afgevaardigden in Verantwoordingsorgaan PSLN

Henk de Heus, Cees Schipper, Hans van der Waard (aspirant-lid) en Sytze Meerema (aspirantlid)

Afgevaardigden in NVOG

Hans van der Waard, Sytze Meerema en Louk Verwer

Leden commissie Pensioenen

Aad Harms, Bauke Dam, Henk de Heus, en Cees Schipper

Leden commissie Informatie & Communicatie

Regine Britsemmer, Wolter Keers, Hans Meijer, Henk Weenink en Harry Koelstra (aspirant-lid)
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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:
Thijs Kramer, Chiel Hildebrand,
Bauke Dam, Wolter Keers en
Regine Britsemmer
Redactieadres
Redactie Nieuwsbrief VGDE
Oude Woudenbergse Zandweg 10
3707 AN Zeist
redactie@vgde.nl

Aan het plakken van adresstickers en vullen van enveloppen voor het verzendklaar maken van
deze Nieuwsbrief is gewerkt door Thijs van Hunnik, André van Oostrum, Wouter van den
Oudenaller, Piet Gelens, Trees van Kleef en Regine Britsemmer.
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