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VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN DOUWE EGBERTS 
 

DE Nieuwsbrief Extra 
Jaargang 7 nr.2                          Maart 2011 

 

 

1. Voorwoord van de Redactie 
 

SAMEN STERK 
De recente ontwikkelingen in Noord Afrika maken duidelijk, hoe sterk de kracht van de massa kan 

zijn zeker wanneer er zoveel onrecht en wantoestanden overwonnen moeten worden. Zelfs het meest 

grove geweld en nietsontziend overheidsoptreden wordt door de protesterende bevolking een halt toe 

geroepen. 

 

Hoewel van geheel andere orde geldt toch ook voor onze vereniging, dat het beste resultaat bereikt 

kan worden door zoveel mogelijk gepensioneerden bij de vereniging te betrekken en onze krachten te 

bundelen. Gelukkig kunnen wij onze belangen op een democratische manier vaststellen en naar voren 

brengen. Daarvoor hebben wij onze ledenvergaderingen en een door onszelf gekozen bestuur! 

Maar dit werkt alleen maar goed als zoveel mogelijk gepensioneerden meedoen! 

 

Dus voor u een extra reden om naar de Algemene Ledenvergadering te komen in Joure of Nieuwegein. 

Deze Nieuwsbrief Extra gaat helemaal over deze vergaderingen en wat u daar kunt verwachten naast 

natuurlijk gezelligheid en leuke ontmoetingen met vroegere collega’s en oude bekenden.  

Veel leesplezier en tot ziens op de ledenvergadering! NEEM DEZE NIEUWSBRIEF MEE! 

 
1.    Voorwoord van de Redactie         1 

2.    Nieuws en mededelingen van het bestuur       2 

2.1  Uitnodiging voor de ledenvergadering van VGDE      2 

2.2  Agenda Ledenvergadering VGDE op 5 april in Nieuwegein en 7 april in Joure  3 

2.3  Toelichting bij de Agenda         4 

2.4  Routebeschrijving          4 

2.5  Verslag Algemene Ledenvergaderingen VGDE 2010      5 

2.6  Jaarverslag 2010          12 

2.7  Financiële jaarrekening VGDE 2010 en begroting 2011     14 

3.    Nieuws van de commissie Pensioenen         16 

3.1  Stand van zaken aanpassing pensioenregeling en CAO     16 

4.    Nieuws van de commissie Informatie en Communicatie     16 

4.1  Ingekomen reacties van leden         16 

4.2  Personalia           16 

4.3  Ledenbestand           16 

4.4  Benoeming nieuwe commissieleden        16 

4.5  Betaling contributie 2011         17 

4.6  Doorgeven adreswijzigingen         17 

4.7  Nieuwsbrieven in 2011          17 

4.8  Wie, Wat, Waar bij VGDE         17 



 2 

2. Nieuws en Mededelingen van het Bestuur 

2.1 Uitnodiging voor de Ledenvergadering van VGDE 

 

 

Aan alle leden van de Vereniging van Gepensioneerden Douwe Egberts/ VGDE 

 

UITNODIGING 

 

Het bestuur van de VGDE heeft het genoegen u uit te nodigen voor het bijwonen van een van 

onderstaande regionale ledenvergaderingen. 

 

Regio Midden/Zuid: dinsdag 5 april 2011, aanvang 10.30 uur te Nieuwegein in 

         Partycentrum ’t Veerhuis, Nijemonde 4, 3434 AZ tel. 030 6064448 
Regio Noord: donderdag 7 april 2011, aanvang 13.30 uur te Joure in  

         Partycentrum ’t Haske, Vegelinsweg 20, 8501 AB tel. 0513 415281  

 

De vergadering op 7 april in Joure is tevens de algemene ledenvergadering, waar – in overeenstemming 

met de statuten – de balans en de staat van baten en lasten ter goedkeuring worden voorgelegd aan 

de leden. Ook vindt in die vergadering de verkiezing van bestuursleden en de benoeming van de 

kascommissie plaats. 

 

Het is de bedoeling om het huishoudelijk deel van de vergadering zakelijk en kort te houden, zodat er 

voldoende tijd overblijft voor de sprekers en een lange pauze om oud-collega’s te ontmoeten. 

Om files te omzeilen is het aanvangstijdstip van de vergadering in Nieuwegein evenals vorig jaar 10.30 

uur. Ook nu zullen hier in de pauze broodjes beschikbaar zijn waarvoor van u een financiële bijdrage 

van 6 euro wordt gevraagd, 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 

Joure voornamelijk ingegeven doordat men daar eventueel kan stemmen – als er geen tegenkandidaten 

voorgedragen worden, zal er in het geheel niet worden gestemd – dan is er ook de mogelijkheid van 

stemmen bij volmacht (zie de toelichting bij de agenda). 
  

Om organisatorische redenen moeten wij u vragen om u vooraf aan te melden!  

Dat kan door vóór 29 maart het aanmeldingsformulier (zie pagina 18 van deze Nieuwsbrief)  
in te vullen en op te sturen naar Ledenadministratie VGDE, De Strekel 22, 8332 JN Steenwijk. 

Ook kunt u een e-mail met uw naam, adres en vergaderplaats sturen naar ledenadministratie@vgde.nl  

Via de website www.vgde.nl kunt u het aanmeldingsformulier voor het bezoeken van een van de 

jaarvergaderingen invullen en verzenden. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Geert Jan Hoekstra, voorzitter     Wijnand Drupsteen, secretaris 

 

 

 

 
 

mailto:ledenadministratie@vgde.nl
http://www.vgde.nl/


 3 

 

2.2 Agenda Ledenvergadering VGDE 2011 op 5 april in Nieuwegein en 7 april in Joure  

 

Tekenen presentielijst vanaf 10.00 uur in Nieuwegein en vanaf 13.00 uur in Joure  
 

 

1. Opening door de voorzitter Geert Jan Hoekstra om 10.30 uur in Nieuwegein en 

om 13.30 uur in Joure 

2. Ter goedkeuring de notulen van de vergaderingen in Joure op 23 maart 2010 en  

in Nieuwegein op 24 maart 2010. 

3. Ter goedkeuring Jaarverslag 2010 

4. Financiële Verantwoording, waarvoor goedkeuring vereist: 

 4.1 Resultaten en Balans 2010 

4.2 Verslag kascommissie over 2010 

4.3 Begroting 2011 

4.4 Benoeming kascommissie 

Mededeling over de wijze van contributie-inning 

5.   Actuele situatie en beleid en koers 2011 en volgende jaren 

6.   (Her-)verkiezing bestuursleden: 

Aftredend en herkiesbaar: de heer T.W. Kramer 

Aftredend en niet herkiesbaar: de heren A. Harms en G.J. Hoekstra 

Het bestuur stelt voor te benoemen:  

mevrouw E.H.C. van Koppen-Louman, laatstelijk werkzaam bij Corporate Events in Utrecht en  

de heer J.H.A.H.M. Sterk, die bij DECS in Utrecht werkzaam was. 

7.    Vervulling in de vacature van de heer H. de Heus in het Verantwoordingsorgaan per medio 2011 

8.    Spreker de heer drs. L.G. van den Hoek, directeur Pensioenfonds Sara Lee Nederland 

  

PAUZE  

 

9.    Alleen (eventueel) in Joure: Uitslag van de verkiezing 

10.   Spreker in Nieuwegein: de heer H.J. van Pelt, Senior Vice President The Netherlands & Belgium 

 Coffee & Tea Retail 

 Spreker in Joure: de heer G. Weterings, President Douwe Egberts Coffee Systems 
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11.   Rondvraag 

12.   Sluiting  in Nieuwegein ca. 15 uur 

in Joure ca. 16.45 uur 
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2.3 Toelichting bij de Agenda voor de Ledenvergaderingen VGDE 2011  

op 5 april in Nieuwegein en 7 april in Joure   

 

De meeste van de in de agenda genoemde stukken vindt u in deze Extra Nieuwsbrief. 

Bij agendapunt 6 (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 Thijs Kramer door het bestuur herkiesbaar gesteld.  

 De beide andere bestuursleden die aftredend zijn – Aad Harms en Geert Jan Hoekstra hebben 

twee perioden gediend en zijn om die reden niet herkiesbaar. 

In de ontstane bestuursvacatures (de functies worden in het bestuur onderling verdeeld) stelt 

het bestuur voor te benoemen mevrouw E.H.C. van Koppen-Louman (61), voorheen werkzaam bij 

Corporate Events en de heer J.H.A.H.M. Sterk (61), voorheen werkzaam bij DECS in Utrecht 

 Door leden kunnen tegenkandidaten worden voorgedragen. De voordracht moet ondertekend door 

ten minste 20 leden ingediend worden bij het secretariaat vóór 25 maart a.s.  

 Als geen tegenkandidaten worden voorgedragen is stemming niet noodzakelijk – en machtiging dus 

ook niet – en vervalt agendapunt 10. In Nieuwegein vervalt dit punt onder alle omstandigheden. 

 Stemmen bij volmacht is voor ieder lid mogelijk. Daartoe moet u een ander lid machtigen. Gebruik 

daarvoor de machtiging stemrechtstrook op pagina 18 van deze Nieuwsbrief. Een lid kan voor ten 

hoogste vier 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 2010 

 

De Ledenvergaderingen 2010 zijn gehouden op 23 maart 2010 te Joure om 13.30 uur in 

Bowlingcentrum ’t Haske en 24 maart 2010 te Nieuwegein in Partycentrum ’t Veerhuis om 10.30 uur. 
 
Aanwezig in Joure: 114 leden inclusief 8 bestuursleden (R. Britsemmer, B. Dam, W. Drupsteen, M. Hildebrand, 

G.J. Hoekstra, T. Kramer, H. Oldenboom, J. v.d. Waard) 

Afmeldingen: totaal 31 leden en 1 bestuurslid (A. Harms). 

Aanwezig in Nieuwegein: 128 leden inclusief 9 bestuursleden (R. Britsemmer, B. Dam, W. Drupsteen, A. Harms, 

M. Hildebrand, G.J. Hoekstra, T. Kramer, H. Oldenboom, J. v.d. Waard). Afmeldingen: totaal 31 leden. 

 

1. Opening 

De heer G.J. Hoekstra, voorzitter van de vereniging, zal de vergadering leiden. Hij heet iedereen 

van harte welkom en is verheugd over de grote opkomst.  

De lijst met leden die een bericht van verhindering hebben gestuurd, wordt deze keer niet 

voorgelezen; volstaan wordt met het melden van het aantal afmeldingen.  

Er is een mededeling over de agenda, namelijk dat punt 4.6 (benoeming kascommissie) en punt 7 

((her-)verkiezing bestuursleden) weliswaar in Joure aan de orde zijn geweest maar formeel in 

Nieuwegein behandeld zullen worden en dat punt 9 (uitslag van de verkiezing) komt te vervallen 

wegens het ontbreken van tegenkandidaten. 

 

2. Notulen van de vergaderingen in Nieuwegein d.d. 11 november 2008 en in Joure d.d. 
12 november 2008 
Het verslag gepubliceerd in de Extra Nieuwsbrief van februari 2010 wordt door de leden 

goedgekeurd en vervolgens vastgesteld met dank aan de opsteller Thijs Kramer. 

 

3. Jaarverslag 2009 

Het jaarverslag VGDE over de periode januari – december 2009, eveneens gepubliceerd in de 

Extra Nieuwsbrief, wordt zonder opmerkingen door de leden akkoord bevonden en vastgesteld. 

Vanuit de aanwezige leden komt de suggestie om in het jaarverslag voortaan de namen van de 

bestuursleden en van de commissieleden te vermelden. Dit zal vanaf nu gebeuren. 

 

4. Financiële verantwoording 

4.1 De heer M. Hildebrand licht de Resultaten en Balans over 2008 toe. De cijfers over 2008 zijn 

vertraagd omdat er in 2009 geen ALV is geweest.  

Het negatieve resultaat is vooral veroorzaakt door de hoge kosten van onze Nieuwsbrief. Deze is 

in 2008 namelijk 4x verschenen en er werd gebruik gemaakt van een relatief dure drukker. 

Intussen is er een goedkoper alternatief gevonden. Het negatieve resultaat is in mindering 

gebracht op het Eigen Vermogen. 

Er zijn geen vragen en het overzicht is akkoord bevonden. 

4.2 De resultaten en Balans over 2009 geven een gunstig beeld. Er is een overschot gerealiseerd 

o.a. door de goedkopere drukkerij voor de Nieuwsbrief, een hogere contributie opbrengst, lagere 

bestuurskosten, lagere opleidingskosten en geen ALV in 2009. Het overschot is toegevoegd aan 

het Eigen Vermogen waardoor we nu een buffer hebben van ± 1 jaar contributie, volgens afspraak, 

voor onverwachte uitgaven. 

Ook over 2009 zijn geen verdere vragen zodat ook dit overzicht akkoord is bevonden 

4.3 Vervolgens wordt het schriftelijk verslag van de Kascommissie, bestaande uit de heren P.B. van 

Hulst en S. Beenen, gepresenteerd door de heer Van Hulst. De commissie heeft op 3 februari 

2010 alle stukken, saldi en boekingen gecontroleerd en in orde bevonden. Het gepresenteerde 

Eigen vermogen is correct. De kascommissie adviseert de stukken goed te keuren en het bestuur 
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en vooral de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. De 

aanwezigen gaan daarmee bij acclamatie akkoord. 

4.4 De heer M. Hildebrand licht de begroting 2010 toe:  

 De kosten voor publiciteit nemen in 2010 toe, omdat er weer 4x een Nieuwsbrief zal 

verschijnen. 

 In 2010 worden twee ALV-en gehouden (in 2009 was er geen ALV). 

 Er zullen meer opleidingskosten zijn. 

 We hebben momenteel ruim 1450 leden maar we gaan bij de opbrengsten uit van 1270 

betalende leden. 

4.5 Door de heer Hildebrand wordt voorgesteld om nu alvast te besluiten tot een verhoging van de 

jaarcontributie met € 1 tot € 15 in 2011. Dit past ook bij ons streven om een buffer te houden van 

1 jaar contributie. Dit voorstel is akkoord. 

4.6 Er moet een nieuwe Kascommissie worden benoemd. De heer P.B. van Hulst is bereid om nog een 

jaar aan te blijven als lid van de Kascommissie. Omdat de heer S. Beenen wordt voorgedragen als 

opvolger van de heer M. Hildebrand in het VGDE bestuur, is er een vacature in de Kascommissie. 

Voorgesteld wordt in deze vacature de heer J.J. Dijkstra te benoemen. De vergadering gaat 

akkoord met dit voorstel zodat de kascommissie in 2011 zal bestaan uit de heren P.B. van Hulst en 

J.J. Dijkstra.  

 

5. Ter goedkeuring Huishoudelijk Reglement 

Het Huishoudelijk Reglement zoals opgenomen in de Extra Nieuwsbrief wordt nadat een 

toelichting is gegeven op de hoogte van een donateurbijdrage formeel goedgekeurd. 

 

6. Beleid en koers 2010 en volgende jaren 

De voorzitter, de heer G.J. Hoekstra, presenteert de aandachtspunten voor 2010:  

 In 2010 wordt de Uitvoeringsovereenkomst (UO) vernieuwd. In de UO worden de afspraken 

vastgelegd tussen PSLN en de Onderneming over hoe men de komende jaren de 

Pensioenreglementen gaat uitvoeren. Een belangrijk onderwerp voor ons allemaal. We hebben 

weliswaar geen plaats aan de onderhandelingstafel, de UO wordt afgesproken door het 

Pensioenfonds en de Onderneming, maar we zullen zeker onze punten onder de aandacht 

brengen via de vakbeweging - die in het kader van de CAO meespreekt over de UO - en via 

onze bestuursleden in het Pensioenfonds. 

Vanuit de aanwezigen wordt terecht opgemerkt dat in de komende jaren de ingangsleeftijd 

voor ons bedrijfspensioen vrij zeker zal worden beïnvloed door een verhoging van de AOW 

leeftijd. Dit zal dan uiteraard op de ingegane pensioenen geen invloed hebben. 

 De koopkracht van gepensioneerden staat al geruime tijd onder druk. Gelukkig hebben we nu 

wel een volledige toeslag gekregen, maar de koopkracht is van veel meer afhankelijk dan alleen 

het indexeren. Belastingmaatregelen, beperking van de aftrek van bijzondere kosten en de 

stijging van ziektekosten premies en verhoging van het eigen risico spelen een steeds grotere 

rol en zorgen voor een negatieve tendens. De voorzitter beklemtoont dat we alle 

mogelijkheden die we hebben direct en indirect, via onze koepelorganisatie NVOG, via de 

vakbonden en via de politiek, zullen blijven benutten. 

 De VGDE zal dit jaar extra aandacht geven aan het mobiliseren van leden die nu en in de 

toekomst in besturen en commissies een rol kunnen vervullen. Het is van groot belang om te 

kunnen beschikken over voldoende goede kandidaten. Het gaat daarbij niet alleen om het 

bestuur van de VGDE of om onze afvaardiging in het PSLN bestuur. Het geldt ook voor de 

diverse interne en externe commissies en organen. Leden die hiervoor belangstelling hebben 

worden dringend verzocht dit kenbaar te maken en zich te melden. 
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7. (Her-) verkiezing bestuursleden 

R. Britsemmer en J. van der Waard zijn aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten 

ingediend. De leden gaan bij acclamatie akkoord met hun herbenoeming voor een volgende periode 

van drie jaren. 

M. Hildebrand is eveneens aftredend maar stelt zich niet herkiesbaar omdat de combinatie met 

zijn bestuursfunctie in het PSLN te belastend blijkt. Als opvolger in de ontstane vacature stelt 

het bestuur voor S. Beenen te Joure (voormalig Detrex).  

Ook hier zijn geen tegenkandidaten gemeld en gaan de leden bij acclamatie akkoord met zijn 

benoeming.  

 

8. Vervulling van 2 vacatures: bestuurslid PSLN en lid Verantwoordingsorgaan 

De voorzitter licht toe dat in tegenstelling tot de vermelding op de agenda de vacature voor het 

Verantwoordingsorgaan pas in 2011 hoeft te worden vervuld. Onze huidige afgevaardigde in het 

VO, de heer H. de Heus, is tot ons groot genoegen bereid om zijn termijn tot 2011 te verlengen. 

Dit punt zal dus in de volgende ALV opnieuw op de agenda komen. 

Blijft over de vacature in het PSLN. De heer H. Kramer heeft de wens te kennen gegeven om per 

medio 2010 af te zien van een tweede termijn in het bestuur van het PSLN, vooral wegens de 

steeds zwaarder vallende werkdruk.  

Hoewel de VGDE geen nieuw lid kan benoemen, is ons wel de ruimte gegeven om een voordracht te 

doen die normaliter als bindend kan worden beschouwd.  

Er moeten hierbij twee voorbehouden worden gemaakt: dat er goedkeuring door DNB komt en dat 

er geen tegenkandidaten uit de kring van gepensioneerden worden ingediend. In dat laatste geval 

zal er ondanks eerdere andersluidende informatie, alsnog een verkiezing onder alle PSLN 

gepensioneerden moeten worden gehouden.  

Met gepaste trots kon de voorzitter meedelen dat het gelukt is om een uitermate geschikte 

kandidaat te vinden voor de ontstane vacature, te weten de heer A. Six. De leden blijken zeer 

ingenomen met deze voorgenomen voordracht en gaan bij acclamatie akkoord.  

Het is de bedoeling dat de voordracht in de volgende Nieuwsbrief van PSLN of in een begeleidend 

schrijven wordt opgenomen, waarbij de pensioengerechtigden tevens de gelegenheid wordt 

geboden om tegenkandidaten voor te dragen. 

 

9. Spreker de heer M. Hildebrand over ‘Het beleggingsbeleid van ons Pensioenfonds’ 

Aan de hand van duidelijke sheets worden de volgende aspecten besproken: 

Hoe staan we er voor? 

Op de website van PSLN is in een grafiek te volgen hoe ons pensioenfonds zich ontwikkelt. Na de 

dip in 2008 gaan de meeste lijnen gelukkig weer omhoog. Op de belangrijkste onderdelen wordt 

een toelichting gegeven.  

De dekkingsgraad 

De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen de waarde van de bezittingen en de waarde van 

de pensioenvoorziening. Bij PSLN is deze na 2008 vrij snel gestegen tot 113. Dit is het gevolg van 

betere koersen en een iets hogere rente. De invloed van rente is groot: een stijging van 1% 

betekent een verbetering van de dg met 13 punten. In februari 2010 is de dg weer met 4,5 punt 

gedaald. Die daling is volledig veroorzaakt door het (verplicht) toepassen van een nieuwe 

overlevingstabel, waarin uitgegaan wordt van een langere levensverwachting waardoor de waarde 

van de pensioenvoorziening is gestegen. 

De 105 – lijn 

De 105-lijn is een belangrijke ondergrens voor de dekkingsgraad.  

Bij een daling beneden die lijn moet een korte termijn herstelplan worden ingediend bij DNB. Voor 

PSLN beslaat een dergelijk plan een periode van 3 jaar.  



 9 

Bovendien moet, volgens afspraak in de Uitvoeringsovereenkomst, de onderneming 3 jaar telkens 

1/3 deel van het tekort aanzuiveren. 

Pas als er op 3 achtereenvolgende kwartaaleinden een dekkingsgraad boven 105 wordt gehaald is 

het fonds formeel weer uit de herstelfase. 

De solvabiliteitseis 

Deze eis kan variëren en wordt door DNB bepaald. Momenteel is de minimumeis voor de reserves 

114. Bij daling onder dat niveau is PSLN verplicht een lange termijn herstelplan bij DNB in te 

dienen. Dit plan bestrijkt een periode van 15 jaar.  

Richtlijn toeslaggrenzen 

Bij PSLN wordt beneden een dekkingsgraad van 110 geen toeslag verleend op ingegane pensioenen. 

Boven 125 wordt de volledige toeslag verleend en tussen beide grenzen wordt de toeslag naar 

verhouding toegekend. Het bestuur is bevoegd om van deze afspraak af te wijken. 

De 150 – lijn 

In de UO is vastgelegd dat bij een overschrijding van de 150 – lijn een terugstorting aan de 

onderneming aan de orde kan komen. Eerst dienen alle nog niet verleende toeslagen over de laatste 

10 jaren ingehaald te worden. Als dan de dekkingsgraad nog steeds boven de 150 – grens ligt, kan 

tot een terugstorting van maximaal 1/3 van het overschot worden besloten. De bestemming van 

dat bedrag zal dan in overleg met de sociale partners bepaald worden. 

Beleggen door PSLN 

Bij het beleggingsbeleid door PSLN worden 3 niveaus onderscheiden.  

De strategische mix wordt door het bestuur bepaald en betreft een periode van 3-5 jaar. Hierin 

wordt de verdeling tussen de matching portefeuille (o.a. vastrentende waarden) en de return 

portefeuille (aandelen) vastgelegd. 

De tactische allocatie wordt bepaald door de beleggingscommissie van PSLN en betreft een 

periode van 1 – 3 jaar. 

De werkelijke aan- en verkopen vinden dagelijks plaats door de verantwoordelijke 

vermogensbeheerders. 

Door de onzekere situatie op de beurzen is de actuele omvang van de matching portefeuille nu 

groter dan de bedoeling (65% i.p.v. 60%) en de return portefeuille dus kleiner (35% i.p.v. 40%). 

De totale waarde van de beleggingen is nu ongeveer €. 1,17 mld.  

 

Naar aanleiding van de presentatie wordt vanuit de aanwezige leden geadviseerd om toch vooral 

ook het historisch overzicht van de terugstortingen naar en de bijstortingen door de onderneming 

mee te (laten) nemen. Ook wordt gevraagd of de druk op de dekkingsgraad door toepassing van de 

nieuwe overlevingscijfers straks teniet wordt gedaan door een verhoging van de pensioenleeftijd 

tot 67. Dit zal inderdaad een compensatie zijn voor de daling van de dg. 

 

De voorzitter bedankt de heer Hildebrand voor zijn uitvoerige en duidelijke uiteenzetting. 

Vervolgens maakt hij van de gelegenheid gebruik om de heer Hildebrand die nu vertrekt uit het 

VGDE bestuur, hartelijk te bedanken voor zijn inzet. Natuurlijk blijven we zeer intensief contact 

onderhouden want gelukkig gaat de heer Hildebrand gewoon door in het PSLN bestuur. Een 

prachtig boeket en een warm applaus onderstrepen de waardering voor al het werk dat hij in en 

voor de VGDE heeft verricht. Daarnaast krijgt hij voor zijn presentaties in Joure en Nieuwegein 

een boekenbon aangeboden. 

 

 Vervolgens meldt de voorzitter dat er voor de pauze nog een zeer speciaal punt ingelast is. 

Hiertoe vraagt hij de heer H. Kramer naar voren te komen.  

We kunnen, aldus de voorzitter, niet zondermeer voorbijgaan aan zijn komend afscheid als 

bestuurslid van PSLN.  
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In een zeer toepasselijke toespraak laat hij de vele verdiensten van de heer Kramer voor 

gepensioneerden de revue passeren. Als grote drijfveer achter het oprichten van de VGDE, als 

eerste voorzitter van de VGDE en als een van ‘onze’ bestuursleden in het PSLN heeft hij zijn 

sporen meer dan verdiend.  

Om deze waardering te onderstrepen heeft het bestuur van de VGDE unaniem en van harte 

besloten om de heer H. Kramer bij deze gelegenheid te benoemen tot erelid van de VGDE.  

De heer Kramer is hiermee duidelijk ingenomen en de aanwezigen laten hun goedkeuring voor deze 

welverdiende benoeming blijken met een lang en luid applaus.  

Uiteraard wordt hem daarbij ook nog een blijvende herinnering overhandigd evenals een door 

mevrouw Britsemmer geschreven persoonlijke ‘oorkonde’. 

 

10. Pauze 

 

11. Uitslag van de verkiezing 

Vervalt wegens het ontbreken van tegenkandidaten. 

 

12. Gastsprekers 

12.1 Joure: Spreker de heer H. Kramer 

De heer Kramer gaat in zijn presentatie in op de positie van gepensioneerden in het verleden en de 

toekomst. 

Vijf jaar geleden op 16 juni 2005 is de VGDE opgericht. Een goed moment dus om vandaag stil te 

staan bij het verleden en vooruit te kijken naar de toekomst.  

De positie van gepensioneerden was in het verleden niet ideaal en er was sprake van achterstelling 

van hun belangen. Die achterstelling betrof in het bijzonder de medezeggenschap in het bestuur 

van een pensioenfonds en de verdeling van de lusten en de lasten van een pensioenfonds over de 

drie belangengroeperingen: werkgevers, werknemers en gepensioneerden. De achterstelling werd 

niet alleen bij DE gevoeld maar ook bij andere bedrijven. Ook daar werden verenigingen opgericht. 

Al die verenigingen bundelden zich in de koepel NVOG en de NVOG zocht aansluiting bij de 

ouderenbonden. 

Zo ontstond een krachtige politieke lobby en mede daardoor is in de nieuwe Pensioenwet de 

medezeggenschap van gepensioneerden in ondernemingspensioenfondsen geregeld.  

Dit heeft bij er ons toe geleid dat de VGDE met succes twee vertegenwoordigers voor het 

bestuur van het PSLN heeft voorgedragen.  

Er valt nog veel meer te verbeteren, want de vertegenwoordiging van gepensioneerden (en ook van 

actieven) in het bestuur is ook in de nieuwe Pensioenwet nog erg beperkt. Deze beperking is 

aangebracht omdat de werkgever het risico zou lopen bij een pensioenfonds. Maar ook wij lopen 

risico (voorwaardelijke index) en het risico voor werkgevers neemt mede door de invoering van de 

BPR steeds verder af. Bovendien is er nog het eigendomsargument: gepensioneerden en actieven 

zijn economisch eigenaar en het pensioenfonds is juridisch eigenaar.  

Hiervoor is een politieke oplossing nodig en gelukkig is daar tegenwoordig voldoende aandacht voor 

AOW en pensioenen.  

De verdeling van de lusten en lasten tussen werkgevers, werknemers en gepensioneerden blijft 

een belangrijk aandachtspunt. In de UO wordt vastgelegd wat er bij tekorten en overschotten 

gedaan moet worden. In het verleden is gebleken dat er in periodes met veel overschotten/lusten 

weinig profijt voor gepensioneerden was. In periodes met veel tekorten/lasten hebben de 

gepensioneerden echter meer dan evenredig bij moeten dragen (ondermeer doordat er 2 x geen 

indexatie is toegekend). 

De nieuwe UO zal gebaseerd worden op de nieuwe Pensioenwet. Daarin staan voorwaarden voor een 

eventuele terugstorting.  
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Al met al is er geen reden tot somberheid voor de toekomst, maar we zullen wel blijvend voor onze 

belangen moeten opkomen en de VGDE is hierbij meer dan ooit onmisbaar. 

 

De voorzitter bedankt de heer Kramer hartelijk voor zijn uitstekende en bemoedigende bijdrage 

en biedt hem een boekenbon aan. 

 

 

12.2 Nieuwegein: Spreker de heer P. Omtzigt, lid van de Tweede Kamer voor het CDA  

(De heer Omtzigt is woordvoerder AOW/Pensioenen/Belastingen van de CDA fractie) 

 

‘Wat goed om met zo velen hier op deze vergadering te zijn. Dat toont een grote betrokkenheid 

van de leden van de VGDE bij de pensioenagenda,’ zo begint de heer Omtzigt zijn betoog. 

De volgende punten worden door hem aan de orde gesteld: 

 Ons Nederlandse pensioenstelsel functioneert goed. De recente crisis is echter niet aan de 

pensioenfondsen voorbijgegaan. De dalende koersen en zeer lage rentestanden hebben diepe 

deuken geslagen in de dekkingsgraad van vrijwel alle pensioenfondsen. 

 De pensioensector is momenteel onrustig en de vergrijzing neemt toe. We zien dat de 

werkgevers zich proberen terug te trekken. (Bijstorten staat ter discussie). Vroeger was 

AOW het hoofdbestanddeel, nu is dat steeds vaker het pensioen. Dus de belangen van 

gepensioneerden zijn hier in het geding.  

 De toekomst zal ook voor Pensioenfondsen onrustig zijn. Helderheid en transparantie zijn meer 

dan ooit belangrijk, in het beleggingsbeleid, in het verdelen van lusten en lasten tussen 

belanghebbenden, in de communicatie over opgebouwde pensioenrechten (inclusief 

nabestaandenpensioen). 

 De instelling van een Pensioenraad om de regering te adviseren op het gebied van pensioenen 

zou een grote stap voorwaarts zijn.  

Nu wordt de SER gevraagd om advies, maar de SER is een veel te log en afstandelijk apparaat 

om zulke specifieke adviezen te geven. Het motto moet zijn dat het draagvlak wordt behouden. 

Ook op ander gebieden zien we dat groot en log geen verbetering betekent: UWV, ROC en 

Woningcorporaties zijn voorbeelden van doorgeslagen schaalvergroting en verlies van 

herkenbaarheid en draagvlak. 

 De medezeggenschap van gepensioneerden is bij 3 van de 4 pensioenfondsen min of meer 

geregeld. Voor ondernemingspensioenfondsen zoals PSLN is nu wettelijk de bestuursdeelname 

van gepensioneerden toegestaan en voor bedrijfstakpensioenfondsen, zoals ABP en PCMG, is 

een deelnemersraad mogelijk gemaakt. CDA, PvdA, VVD en SP zullen samen verdere voorstellen 

indienen na installatie van een nieuw parlement 

 De commissies Frijns en Goudswaard adviseren om werk te maken van verder 

professionalisering van de besturen van Pensioenfondsen. 

 De recente crisis dwingt de volgende kabinetten tot keuzes om een gat in de begroting van 

tientallen miljarden te gaan dichten (er is nu een tekort van € 1800 per persoon). Dit zal 

iedereen in meer of mindere mate gaan merken in de koopkracht dus ook gepensioneerden, 

maar niets doen (en niets voelen) is geen optie. 

 

Na dit boeiende betoog volgen een vijftal vragen: 

 Hoe waarschijnlijk is het dat we straks als gepensioneerde mee moeten betalen aan de AOW? 
Nu al wordt een derde deel van de AOW uit de belastingen betaald. Er zijn voorstanders van 

een volledige fiscalisering, maar daarvoor is nu geen meerderheid in de Kamer. 

 Werknemersorganisaties zeggen dat zij in de SER ook de gepensioneerden vertegenwoordigen. 
Maar door wie precies worden wij als gepensioneerden dan vertegenwoordigd? 
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Daarmee bedoelen de werknemersorganisaties de aansluiting van ANBO bij het FNV. Maar er 

zijn ook andere ouderenbonden die geen aansluiting met een vakbond hebben. Juist daarom 

pleiten we voor de instelling van een Pensioenraad waarin NVOG/CSO een prominente plaats 

moeten hebben.  

 Welk advies hebben de commissies Frijns, Don en Goudswaard gegeven? 

Frijns rapporteert over beleggingsbeleid en risicobeheer. Het beleggingsbeleid moet duidelijk 

zijn en controleerbaar. De beleggingen moeten beheersbaar zijn. 

Don rapporteert over de parameters die pensioenfondsen mogen hanteren (rendementen op 

beleggingen, rentestanden, inflatieverwachtingen) en over de beleggingsmix. 

Goudswaard rapporteert over de toekomstbestendigheid van het Nederlandse Pensioenstelsel. 

Ons stelsel is goed, maar om het goed te houden zijn aanpassingen nodig in de ambities (bijv. 

startleeftijd, hoogte van het pensioen). Anders dreigen de premies te stijgen van 13% nu tot 

17% in 2025. 

 Hoe ziet u de verhoging van de pensioenleeftijd? Er is nu al geen werk voor ouderen.  
Vervroegd uittreden kon voorheen op 57-jarige leeftijd, daarna is de VUT leeftijd op 62 

gekomen. Dus gaandeweg is er al een stijging met 5 jaar geweest. Het zal moeilijk blijven om 

als oudere werk te houden of te vinden. Oorzaak is vaak het kostenplaatje. Bij een BPR 

regeling is bijvoorbeeld de premie voor een 20-jarige 6% en voor een 60-jarige 30% van het 

inkomen.  

 Wat is het effect van een verhoging tot 67 jaar op de premies? 

Dat is niet exact aan te geven, maar zeker is dat het een dempend effect op de premies zal 

hebben als de pensioenopbouw twee jaar langer duurt. 

 

De voorzitter bedankt de heer Omtzigt voor zijn duidelijke uiteenzetting en onderstreept dit met 

een altijd van pas komende bon. Ook de aanwezigen hebben het optreden van de heer Omtzigt 

zeer gewaardeerd, zoals blijkt uit het welverdiende applaus  

 

13. Rondvraag  

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

 

14. Sluiting 

De voorzitter dankt een ieder voor zijn of haar bijdrage aan deze vergadering. Ook de grote 

groep mensen die in en namens de VGDE actief zijn in bestuur, commissies en NVOG worden 

hartelijk bedankt voor hun inzet.  

Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering en wenst iedereen wel thuis. 

 

Notulist: Thijs Kramer, april 2010 

 

 

G.J. Hoekstra, voorzitter      W.E.P. Drupsteen, secretaris 
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2.6 Jaarverslag VGDE 2010 

 

2010 …………… een enerverend jaar voor allen die met een pensioen te maken hebben.  

En wie heeft dat niet! Nou ja, kleine kinderen en tieners mogen wat dat betreft nog van een 

zorgeloze jeugd genieten. 

 

Gebrek aan onderwerpen was er dus allerminst. Ook niet aan zeer uiteenlopende meningen van 

meer of minder deskundige personen. 

 

Zo was er de voortzetting van de discussie door werkgevers en vakbonden over de leeftijd 

waarop de AOW zou moeten ingaan. En passant werd ook het aanvullend pensioen meegenomen. 

Het gesloten Pensioenakkoord werd in eigen kring bejubeld, maar kreeg gaandeweg steeds meer 

kritiek. Het wachten was op een nieuwe regering om een oordeel te vellen en daarop beleid te 

formuleren. 

Duidelijk is wel geworden dat beide gesprekspartners van mening zijn dat het mes in de 

pensioenen moet. Werkgevers willen risico’s beperken en kosten terugdringen en die afwentelen 

op pensioenfondsen en individuele deelnemers. 

 

In Den Haag was ook een positief geluid te horen. De Tweede Kamer besloot via een ingediend 

wetsvoorstel om ook gepensioneerden zetels te geven in de besturen van de 

bedrijfstakpensioenfondsen zoals ABP en Metaal. Bij ondernemingspensioenfondsen, de groep 

waartoe ons pensioenfonds behoort, kan de zetelverdeling in het bestuur mede worden bepaald 

door feitelijke getalsverhoudingen. 

Het is een stap in de goede richting, maar er zal nog veel moeten gebeuren voordat de 

gepensioneerden mee mogen beslissen op voet van gelijkwaardigheid. 

En daar heeft deze in getal toenemende groep de politiek voor nodig. Dat vergt veel tijd en dus 

geduld. 

 

Landelijk kreeg de uitspraak dat pensioenfondsen mogelijk zouden moeten ‘afstempelen’, veel 

aandacht. Afstempelen, het verlagen van opgebouwde pensioenen, zou nodig kunnen zijn als de 

dekkingsgraden zodanig laag zijn dat ingegrepen zou moeten worden. En de dekkingsgraden 

waren bij vrijwel alle fondsen nog verder gedaald door het stijgen van de levensverwachting en 

de daling van de rente; twee redenen die de verplichtingen aanzienlijk deden toenemen. Dat gold 

ook voor PSLN, maar was niet van dien aard dat afstempeling nodig was. Per eind december was 

de dekkingsgraad ca. 105%. 

Voor het bestuur van VGDE was deze ontwikkeling reden om in augustus een brief te sturen 

naar het Pensioenfonds (PSLN), de Onderneming (Koninklijke Douwe Egberts), de Vakbonden 

(FNV, CNV en De Unie) en de Centrale Ondernemingsraad. Aandacht werd onder meer gevraagd 

voor een gelijke behandeling van de deelnemers, een hogere maatstaf voor indexaties en het 

voorkomen van afstempelen door de bijstortingsverplichting voor de onderneming in de 

Uitvoeringsovereenkomst (UO), die van kracht was tot eind 2010, te handhaven. 

 

De voorgenomen aanpassing van de pensioenregeling en de komende vernieuwing van de 

Uitvoeringsovereenkomst - die intussen met een jaar is verlengd - brachten met zich mee dat 

een aantal malen is gesproken met vakbondsbestuurders. Hoofdrolspelers bij de aanpassing zijn 

de Sociale Partners, te weten Sara Lee Nederland en de Vakorganisaties. 

Naast de normale contacten zijn er een aantal bijeenkomsten geweest met het Dagelijks 

Bestuur, de Commissie Pension Fund Governance en de Directeur van het Pensioenfonds Sara 
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Lee Nederland (PSLN). Informatie werd gegeven over Middelloonregeling, BPR (Beschikbare 

Premie Regeling) en Toeslagmeter. 

Verder een greep uit de besproken onderwerpen: de aanpassing van de statuten van PSLN, de 

communicatie van PSLN met de deelnemers, verkiezing van gepensioneerden in het bestuur van 

het pensioenfonds en de regeling bij het uitkeren van een ‘inhaaltoeslag’. 

De contacten met onze koepelorganisatie NVOG waren intensief en werden onderhouden door 

Hans van der Waard. 

Voor het werk van de Commissie Informatie & Communicatie onder leiding van Regine 

Britsemmer die de uitgave verzorgt van De Nieuwsbrief, was weer veel waardering. 

Het bestuur vergaderde acht maal, waarvan twee keer met de afgevaardigden in het bestuur 

van het Pensioenfonds en in het Verantwoordingsorgaan. 

 

In het bestuur van PSLN werd afscheid genomen van onze afgevaardigde Henk Kramer, die zich 

niet meer verkiesbaar stelde voor een volgende periode van vier jaar. 

De vereniging heeft hem tot erelid benoemd wegens zijn grote verdiensten als gedreven 

stimulator en (mede)oprichter van VGDE, het eerste voorzitterschap en de getoonde inzet als 

bestuurder van PSLN. 

In zijn plaats werd gekozen en benoemd Albert Six, die samen met de zittende Michiel 

Hildebrand onze afvaardiging in het bestuur van PSLN vormt. 

In de ledenvergadering in Nieuwegein op 24 maart 2010 werden Regine Britsemmer en Hans van 

der Waard voor een periode van drie jaar herkozen als bestuurslid van VGDE. 

Michiel Hildebrand had zich niet herkiesbaar gesteld. In de vacature werd de voorgestelde 

kandidaat Sietze Beenen gekozen. 

Op voorstel van het bestuur van VGDE zijn functies in het Verantwoordingsorgaan toegevoegd, 

die het mogelijk maken ervaring op te doen. Als aspirant-lid zijn Hans van der Waard en Sytze 

Meerema benoemd. Deze laatste is tevens benoemd in een commissie van de NVOG. De heren 

Henk de Heus en Cees Schipper waren ook in het verslagjaar onze afgevaardigden in het VO. 

 

Met de steun van onze leden hopen wij ons ook in 2011 weer in te zetten voor de belangen van 

de gepensioneerden. 

 

 

Het bestuur van de Vereniging van Gepensioneerden Douwe Egberts, 

Geert Jan Hoekstra, voorzitter 

Bauke Dam, vicevoorzitter 

Wijnand Drupsteen, secretaris 

Sietze Beenen, penningmeester 

Aad Harms, voorzitter cie. Pensioenen 

Regine Britsemmer, voorzitter cie. Informatie & Communicatie 

Hans van der Waard, contactpersoon NVOG 

Thijs Kramer  

Helmich Oldenboom 
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2.7 Financiële jaarrekening VGDE 2010 en begroting 2011 

 
              

Resultatenoverzicht      

en begroting       2011     2010     2010     2009 

           begroting      werkelijk     begroting     werkelijk 

          

Baten        

         

         

Contributie van leden 20.400,00 19264,00 17.780,00 17.766,00 

         

Donaties leden   66,48  113,68 

         

Ontvangen rente  400,00 310,45 400,00 376,79 

         

Contributie       

over vorige jaren   2134,00  1358,00 

              

         

Totaal baten  20.800,00 21.774,93 18.180,00 19.614,40 

         

         

         

Lasten        

         

NVOG strijdkas  3.400,00     

         

Contributie NVOG 4.630,00 4.370,51 4.370,00 4.457,00 

         

Kosten      

ledenvergaderingen  3.000,00 2.472,66 3.000,00 0,00 

         

Publiciteit  6.500,00 7.903,17 6.000,00 4.573,17 

         

Opleiding  1.200,00 0,00 910 0,00 

         

Kosten bestuur en      

commissies  4.300,00 4.255,42 3.500,00 1.878,38 

         

Overige kosten  400,00 376,53 400,00 257,53 

            

Totaal lasten  23.130,00 19.378,29 18.180,00 11.166,08 

              

Exploitatiesaldo   -2.330,00 2.396,64 0,00 8.448,32 

              

Aantal betalende leden 1.360 1.376 1.270 1.269 

Contributies vorige jaren   152   97 
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Financiële jaarrekening VGDE 2010 en begroting 2011 (vervolg) 

 

 
                

Balans per 31 december   2010        2009 

      werkelijk      werkelijk 
          

Bezittingen        

         

Bank         

 rekening courant    1.558,17  849,78 

          

 spaarrekening    19.338,31  17.311,52 

           

Totaal     20.896,48  18.161,30 

          

Nog niet ontvangen contributie       

alsnog ontvangen in januari  84,00  28,00 

          

Te ontvangen rente   310,45  376,79 

           

Totaal activa      21.290,93  18.566,09 

          

Eigen vermogen        

          

Eigen vermogen per 1 januari  18.088,25  9.639,93 

          

Resultaat over het jaar   2.396,64  8.448,32 

           

Totaal eigen vermogen per 31 december 20.484,89  18.088,25 

          

Vooruit ontvangen contributies  735,00  140,00 

          

          

Te betalen kosten       

 bankkosten    71,04  29,84 

 overige verplichtingen   0,00  308,00 

           

Totaal te betalen kosten   71,04  337,84 

          

Totaal passiva      21.290,93  18.566,09 

                



 17 

3. Nieuws van de commissie Pensioenen 

3.1 Stand van zaken aanpassing pensioenregeling C&T en CAO  
 

In de nieuwsbrief van januari heeft u kunnen lezen welke voorstellen oorspronkelijk zijn gedaan. 

Intussen zijn er afspraken tussen KDE en de vakbonden gemaakt over een aanpassing van de 

pensioenregels. We zijn in het bezit van deze afspraken en hebben die bestudeerd.  

Met een aantal van deze nieuwe afspraken zijn wij het niet eens. 

Daarover is gecommuniceerd met zowel het pensioenfonds als KDE en de vakbonden. 

In de bestuursvergadering van 10 maart a.s. zullen we ons op verdere stappen beraden. 

In de volgende berichtgeving informeren we u over de resultaten van onze inspanningen. 

 

Bauke Dam, 26 februari 2011 
 

 

4. Nieuws van de commissie Informatie en Communicatie 

4.1 Ingekomen reacties van leden 

Hier volgen ingekomen reacties van leden. 

 Vandaag ontving ik de DE Nieuwsbrief. Complimenten voor al het werk dat door bestuur 

en alle commissies wordt verzet om de belangen van ons gepensioneerden te behartigen 

c.q. te verdedigen. Ik ben niet in de gelegenheid de ledenvergadering 2011 bij te wonen 

en meld mij daarom bij dezen voor de goede orde af.  Marcel Tromp 

 Zoals altijd DE Nieuwsbrief met respect voor de opstellers gelezen. Ik wil graag zonder 

anderen tekort te doen Chiel Hildebrand mijn complimenten geven voor zijn uiteen-

zetting over waardeontwikkelingen. Helder en ter zake. Je kan er wat mee. Henk de Heus 
 

4.2 Personalia 

4.2.1 In memoriam 

In de voorbije maanden ontvingen wij bericht van het overlijden van: 

Mevrouw T. Veenstra-Venema, Drachten 

H.J.E.M. Besselink, Wijchen 

F.A. Kalk, Utrecht 

T.L. van Antwerpen, Goudswaard 

L. Muts, Castricum 

J.L. Woudt, Joure 

K. Spies, Dodewaard 

 

4.3  Ledenbestand 

De vereniging telde op 20 februari 1481 leden waarvan 664 met een e-mailadres. 

4.4 Benoeming nieuwe commissieleden  

In de vergadering van 10 februari zijn Berry Weber en André van de Hoef door het bestuur 

officieel benoemd tot lid van de commissie Informatie & Communicatie. De werkzaamheden van 

Berry zijn gericht op het in de lucht en up to date houden van de website van VGDE. André 

zorgt voor het aanleveren van adresstickers voor De Nieuwsbrief en in zijn rol als tweede 

penningmeester voor het registreren en controleren van de contributiebetalingen. 
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4.5 Betaling contributie 2011: zie contributienota/ pagina 19 

Het bestuur verzoekt u vriendelijk om de contributie van € 15 over te maken. 

    Bankrekeningnummer 1114.85.061  

 ten name van:  Vereniging van Gepensioneerden Douwe Egberts te Joure 

      met omschrijving:  Contributie 2011, (uw) postcode en (uw) huisnummer 

 

vanuit het buitenland:  IBAN nummer: NL 11 RABO 0111 4850 61  

BIC nummer bank: RABONL2U 

 

Wilt u a.u.b. de contributie vóór 1 april 2011 betalen?  

 

4.6 Doorgeven adreswijzigingen 

Wilt u bij verhuizing, verandering van e-mailadres en bij overlijden de adreswijzigingen ALTIJD 

doorgeven aan de LEDENADMINISTRATIE? 

 

4.7 Nieuwsbrieven in 2011 

Dit jaar zullen vier nieuwsbrieven verschijnen. De volgende komt uit in mei. 

 

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 (aspirant-

lid) 

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, André van de Hoef, Wolter Keers, Hans Meijer, Berry Weber, Henk 

Weenink en Harry Koelstra (aspirant-lid)
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Aanmeldingsformulier bijwonen Ledenvergadering 2011 
 

Graag vóór 29 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 DE Nieuwsbrief mee naar de ALV! 

--------------------------------------------------------- 
Hierlangs afknippen, invullen en opsturen 

Aanmeldingsformulier 
De ondergetekende,  

Naam: 

Volledig adres: 

 

meldt zich aan voor de vergadering op: 

 

0 dinsdag 5 april in Nieuwegein 

0 donderdag 7 april in Joure  

 

Handtekening:     Datum: 

 

 

 

 

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

 Machtiging stemrecht 
 

De ondergetekende, lid van VGDE 

 

Naam:       Adres: 

machtigt hiermee 

Naam:       Adres:  

 

 

om in de algemene ledenvergadering van VGDE  op 7 april 2011 in Joure voor hem/haar bij elke 

hoofdelijke stemming 1 stem uit te brengen. 

 

Plaats:       Datum: 

 

Handtekening van degene     Handtekening van degene 

die de machtiging verstrekt:    die de machtiging uitvoert: 

mailto:ledenadministratie@vgde.nl
http://www.vgde.nl/
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Vereniging van Gepensioneerden Douwe Egberts 

Adres penningmeester:  

De Helling 2  8501 RV Joure 

E-mail: si.beenen@home.nl 

 

 

 

Contributienota 2011 
 

 

          Joure, 5 maart 2011 

 

 

Geachte VGDE -leden, 

 

 

Met dit schrijven vragen wij u vriendelijk de contributie 2011 ad € 15, - over te maken naar: 

 

 

    Bankrekeningnummer 1114.85.061  

ten name van:  Vereniging van Gepensioneerden Douwe Egberts  

   te Joure 

met omschrijving: Contributie 2011, (uw) postcode en (uw) huisnummer 

 

Vanuit het buitenland: 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 vriendelijk om toch vooral 

zijn/haar postcode en huisnummer te vermelden! 

 

 

Wilt u a.u.b. vóór 1 april 2011 de contributie betalen? 
  

Het bestuur rekent op een spoedige ontvangst van uw betaling! 

 

 

 

 

Met hartelijke groet, 

  

Sietze Beenen en André van de Hoef, 

eerste en tweede penningmeester VGDE 

 

 

 

 

 
Mocht u niet meer weten of u al betaald heeft dan kunt u contact opnemen met de tweede 

penningmeester André van de Hoef: E-mail: contribvgde@hoefspiek.nl / telefoon: 0172-619336 
 

mailto:si.beenen@home.nl
mailto:contribvgde@hoefspiek.nl
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, Wil van Kleef en Regine Britsemmer. 

COLOFON 
Redactie:  

Regine Britsemmer, Henk Weenink, 

Wolter Keers, Hans Meijer 

 

Teksten:  

Wijnand Drupsteen, Bauke Dam 

Wolter Keers, Regine Britsemmer 

 

Redactieadres 

Redactie Nieuwsbrief VGDE 

Oude Woudenbergse Zandweg 10 

3707 AN Zeist  

redactie@vgde.nl 

 

mailto:secretaris@vgde.nl
http://www.vgde.nl/
mailto:ledenadministratie@vgde.nl
mailto:redactie@vgde.nl

