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Maart 2012

Voorwoord van de Redactie

´t ZAL TOCH NIET GEBEUREN…

Het nieuwe jaar was nog maar net begonnen of veel gepensioneerden kregen van hun fonds te
horen, dat er volgend jaar – in sommige gevallen al dit jaar – gekort zal worden op hun pensioen.
Het kan je beter maar niet overkomen. Ons pensioenfonds hoeft dit in 2012 gelukkig ook niet te
doen mede dankzij een bijstorting van de onderneming. Het herstelplan wordt in februari
geëvalueerd en op basis daarvan aangepast. Alle hens aan dek dus, zeker ook voor onze
bestuurders om de beste beslissingen voor ons allemaal te nemen.
Des te belangrijker is het dat wij als vereniging hen bijstaan en achter hen staan.
Des te belangrijker is het ook, dat u zich laat horen en helpt de vereniging zo sterk mogelijk te
laten zijn. Daarvoor is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering de beste gelegenheid.
Begin april vinden ze weer plaats. Zorg dat u erbij bent!
´t Zal toch niet gebeuren… 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 over 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!
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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 Noord: dinsdag 3 april 2012 in Joure. Aanvang 13.30 uur in
Partycentrum ’t Haske, Vegelinsweg 20, 8501 AB tel. 0513 415281
Regio Midden/Zuid: woensdag 4 april 2012 in Nieuwegein. Aanvang 10.30 uur in
Partycentrum ’t Veerhuis, Nijemonde 4, 3434 AZ tel. 030 6064448

De vergadering op 4 april 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 formele verkiezing van
bestuursleden en de benoeming van de kascommissie plaats.
Het is de bedoeling om het huishoudelijke deel van de vergadering zakelijk en kort te houden,
zodat er voldoende tijd overblijft voor de sprekers en voor een lange pauze om oud-collega’s te
spreken.
Om de files te kunnen omzeilen is het aanvangstijdstip van de vergadering in Nieuwegein evenals
vorig jaar half elf. Ook dit jaar zullen 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 zij/hij wil komen. Is de keuze
voor Nieuwegein voornamelijk ingegeven doordat men daar eventueel kan stemmen – als er geen
tegenkandidaten worden voorgedragen, zal er in het geheel niet gestemd worden – 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 19 maart het aanmeldformulier (zie pagina 17 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, volledig adres en vergaderplaats te sturen naar ledenadministratie@vgde.nl
Ook op de website www.vgde.nl kan een antwoordformulier voor het bezoeken van de
jaarvergadering worden ingevuld en verzonden.

Met vriendelijke groet,
Thijs Kramer, voorzitter

Wijnand Drupsteen, secretaris
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2.2

Agenda Ledenvergadering VGDE 2012 op 3 april in Joure en 4 april in Nieuwegein

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

1. Opening door voorzitter Thijs Kramer om 13.30 uur in Joure en om 10.30 uur in
Nieuwegein
2. Ter goedkeuring de notulen van de vergaderingen in Joure op 7 april 2011 en in
Nieuwegein op 5 april 2011.
3. Ter goedkeuring Jaarverslag 2011
4. Financiële Verantwoording, waarvoor goedkeuring vereist:
4.1

Resultaten en Balans 2011

4.2

Verslag kascommissie over 2011

4.3

Begroting 2012

4.4

Benoeming kascommissie

4.5

Vaststelling contributie 2012

5. Actuele situatie en beleid en koers 2012 en volgende jaren
6. Verkiezing bestuursleden
Aftredend en niet herkiesbaar zijn de heren B. Dam, W. Drupsteen en H. Oldenboom.
Het bestuur stelt voor te benoemen: De heer C.H. van Baaren (61), laatstelijk werkzaam
bij Facility Services in Joure en Amersfoort, de heer L. Buizert (60), laatstelijk
werkzaam bij Sara Lee International Foodservice in Utrecht en de heer F.C.M. Hagens
(69), laatstelijk werkzaam bij Sara Lee Meat Europe.
7. Benoemingen en afscheid
8. In Joure spreekt de heer J. Crasborn, arts en beleidsadviseur bij Achmea over
‘Solidariteit en behoeften van senioren in het kader van Zorg en Welzijn’.
In Nieuwegein belicht de heer J.R.C. Hopmans, Senior Manager Inkoopontwikkeling &
Innovatie dit onderwerp.
9. PAUZE
10. Uitslag van de verkiezing (alleen in Nieuwegein eventueel)
11.‘Verleden, heden en toekomst van het pensioen bezien vanaf een afstand‘.
Spreker de heer Geert Jan Hoekstra, oud-voorzitter en erelid VGDE
12. Rondvraag
13. Sluiting in Joure 16.45 uur en in Nieuwegein 15.00 uur
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2.3

Toelichting bij de Agenda voor de Ledenvergaderingen VGDE 2012
3 april in Joure en op 4 april in Nieuwegein

De meeste van de in de agenda genoemde stukken vindt u in deze Extra Nieuwsbrief.
Ad. Agendapunt 6. Verkiezing:
 Het bestuur heeft een rooster vastgesteld om het aftreden evenwichtig te laten verlopen.
Ieder jaar treden drie bestuursleden af, die eenmaal kunnen worden herkozen voor een periode
van drie jaar.
De drie bestuursleden die aftredend zijn – Bauke Dam, Wijnand Drupsteen en Helmich
Oldenboom - hebben twee periodes 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 de heren Cees van Baaren, Leen Buizert en Fred Hagens.


Door leden kunnen tegenkandidaten worden voorgedragen. De voordracht moet ondertekend
door ten minste 20 leden ingediend worden bij het secretariaat voor 27 maart a.s.



Als er geen tegenkandidaten worden voorgedragen is stemming niet noodzakelijk – en
machtiging dus ook niet – en vervalt agendapunt 10. 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 Nieuwegein en in Joure
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.
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.
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2.5

Verslag Algemene Ledenvergaderingen VGDE 2011

De Ledenvergaderingen 2011 zijn gehouden op 5 april 2011 te Nieuwegein in Partycentrum
’t Veerhuis om 10.30 uur en in Joure in Bowlingcentrum ’t Haske op 7 april 2011 om 13.30 uur .
Aanwezig in Nieuwegein: 138 leden inclusief 9 bestuursleden (S. Beenen, R. Britsemmer,
B. Dam, W. Drupsteen, A. Harms, G.J. Hoekstra, T. Kramer, H. Oldenboom, J. v.d. Waard) en 2
kandidaat-bestuursleden (E. van Koppen-Louman en J. Sterk)
Aanwezig in Joure: 120 leden inclusief 8 bestuursleden (S. Beenen, R. Britsemmer, B. Dam,
W. Drupsteen, G.J. Hoekstra, T. Kramer, H. Oldenboom, J. v.d. Waard) en 2 kandidaatbestuursleden (E. van Koppen-Louman en J. Sterk)
Afmeldingen voor beide vergaderingen: 16 leden
1.
Opening
De heer Geert Jan Hoekstra, voorzitter van VGDE 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 is als bijlage toegevoegd.
Er is een mededeling over de agenda, namelijk dat punt 4.4 Benoeming kascommissie en punt 6.
(Her-)verkiezing bestuursleden weliswaar in Nieuwegein aan de orde komen maar formeel in
Joure behandeld worden.
2.

Notulen van de vergaderingen in Joure d.d.23 maart 2010 en in Nieuwegein
d.d. 24 maart 2010
Het verslag zoals gepubliceerd in de Extra Nieuwsbrief van maart 2011 wordt door de leden
goedgekeurd en vervolgens vastgesteld met dank aan de opsteller Thijs Kramer.
3.
Jaarverslag 2010
Het jaarverslag VGDE over de periode januari – december 2010 wordt zonder opmerkingen door
de leden akkoord bevonden en vastgesteld. Met dank aan secretaris Wijnand Drupsteen.
4.
Financiële verantwoording
4.1. Penningmeester Sietze Beenen licht de Resultaten en Balans over 2010 toe aan de hand
van enkele sheets. De resultaten geven een gunstig beeld. Er is een overschot gerealiseerd o.a.
door de hogere contributieopbrengst. De kosten voor publiciteit zijn eenmalig iets hoger
geweest en licht hogere bestuurskosten. Het overschot van ruim € 2.300 is toegevoegd aan het
Eigen vermogen waardoor we nog steeds een buffer hebben van plm. 1 jaar contributie, volgens
afspraak, voor onverwachte uitgaven.
Er zijn geen verdere vragen zodat dit overzicht akkoord is bevonden.
De penningmeester vervolgt met de Begroting voor 2011. De bijdrage van € 3.400 aan de NVOG
strijdkas wordt nader toegelicht.
De toelichting wordt gegeven door de heer Hans van der Waard, die ons vertegenwoordigt
binnen de NVOG. De NVOG is met 90 aangesloten verenigingen met in totaal meer dan 150.000
leden een belangrijk instrument in de nationale pensioenlobby en werkt met een kleine vaste
staf en veel vrijwilligers. De sfeer in de pensioenwereld is grimmiger geworden, met ideeën
vanuit de politiek, werknemers en ondernemers die niet of zeer onvoldoende rekening houden
met de belangen van gepensioneerden. De NVOG vindt dat er op die ideeën professioneel
gereageerd moet worden met juridische en economische expertise. Gedacht wordt aan
gesprekken met de betrokken ministers, politici en de STAR, aan publiciteit in de media.
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Dat is met de reguliere middelen en de bestaande staf niet te doen en daarom heeft de NVOG
een strijdkas nodig van +/- € 2,50 per lid. VGDE heeft daar positief op gereageerd, maar zal
eerst 50% van haar bijdrage overmaken en aan het eind van dit jaar de andere helft als er
aantoonbare acties en resultaten zijn.
4.2. Vervolgens wordt het schriftelijk verslag van de Kascommissie bestaande uit de heren
P.B. van Hulst en J. Dijkstra voorgelezen. De kascommissie heeft alle stukken, saldi en
boekingen gecontroleerd en in orde bevonden. Het gepresenteerde Eigen vermogen is correct.
De commissie adviseert de stukken goed te keuren en het bestuur, in het bijzonder de
penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.
De aanwezigen gaan daarmee bij acclamatie akkoord.
4.3. De toelichting op de begroting 2010 is onder 4.1 gegeven.
4.4. Er moet (in Joure) een nieuwe Kascommissie worden benoemd. De heer P.B. van Hulst is
twee maal lid geweest van de commissie en de heer F. Loonstra is bereid gevonden om hem te
vervangen. De heer J. Dijkstra is bereid nog een jaar aan te blijven.
Tenslotte maakt de heer Beenen bekend dat het de bedoeling is om per 2012 over te gaan op
automatische inning van de contributies. Nadere informatie hierover volgt tijdig.
5.
A. Beleid en koers 2011 en volgende jaren
De voorzitter Geert Jan Hoekstra presenteert de aandachtspunten voor 2011. Het wordt
zonder twijfel weer een dynamisch jaar:
a.Er wordt nog volop onderhandeld over de pensioenen door werkgevers en vakbeweging, ook
bij de CAO onderhandelingen bij onze onderneming.
b. Het landelijke Pensioenakkoord speelt hierbij een zeer belangrijke rol. Er is sprake van een
duidelijke poging om de herverdeling van de lasten en risico’s vooral in de richting van de
(ex)deelnemers te laten plaatsvinden; hierbij gaat het over garanties, indexaties en
premiebijdrage.
c. Wij zijn geen formele overlegpartner, dat zijn onderneming en de vakbeweging. Maar wij
doen alles aan om in regelmatig (voor)overleg met de vakbeweging onze belangen te bepleiten.
Landelijk gebeurt dit via de NVOG.
d. Desondanks is de vakbeweging bereid gebleken tot het nemen van heel grote stappen, soms
zelfs over punten die voorbehouden zijn aan het Pensioenfondsbestuur.
e. Daarom zijn wij begin januari zelf in actie gekomen met als gevolg dat de bonden op de rem
zijn gaan staan en zelfs deels op hun schreden terug willen keren.
f. Wij blijven voortdurend toetsen of er sprake is van de wettelijk verplichte (Pensioenwet)
evenwichtige belangenbehartiging en van een eerlijke risicoverdeling tussen werkgever,
werknemers en gepensioneerden.
g. Wat de toekomst van PSLN betreft vragen we blijvend aandacht voor:
o de vergrijzing van het fonds
o een duidelijke regeling betreffende het toekennen van inhaalindexaties. We zijn nu al
6,25% misgelopen.
o verdere professionalisering van het fondsbestuur
o de wijzigingen bij Sara Lee en de effecten daarvan op het pensioenfonds
o het behoud van een rechtvaardig en robuust pensioenstelsel
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5.
B. Toelichting door Albert Six
De laatste fase is aangebroken bij het maken van de pensioenafspraken voor de nieuwe CAO bij
de onderneming. Daarna zullen onderneming en PSLN in een nieuwe Uitvoeringsovereenkomst
(UO) vastleggen hoe ze dit zullen gaan uitvoeren. De oude UO liep tot eind 2010. Daarom is nu
een 1 jarige nieuwe UO van kracht tot eind 2011 als een soort overbrugging. Het is zeker onze
bedoeling om hierna te komen tot een meerjarige UO.
In een UO zijn alle regels voor de uitvoering van de pensioenafspraken vastgelegd en daarnaast
ook de premiebepaling, de solvabiliteitstoeslag en de afspraken over eventuele herstelpremies
(onderkook) en terugstortingen (overkook). Een meerjarige UO is zeker ook wegens de actuele
ontwikkelingen bij SLC/KDE zeer gewenst.
Een afspraak over herstelpremies is als een soort vangnet en moet daarom ook in de nieuwe UO
blijven. Een herstelpremie draagt bij aan de herstelkracht van het pensioenfonds maar moet
het liefst niet nodig zijn, want dan gaat het goed met ons fonds.
Landelijk zijn de onderhandelingen over een pensioenakkoord nog steeds niet afgerond. Een
belangrijk aspect daarbij is dat men in het nieuwe stelsel de oude rechten ook wil laten invaren.
Dit klinkt mooi maar heeft een negatief effect op het behoud van oude, opgebouwde rechten.
De nieuwe landelijke afspraken hebben dan dus ook effect op de gepensioneerden.
In de toekomst zullen er wellicht hogere eisen worden gesteld aan het Eigen vermogen van
pensioenfondsen waardoor dan een hogere solvabiliteitstoeslag nodig is.
Vanuit de aanwezigen wordt gevraagd of de komende splitsing van Sara Lee gevolgen heeft voor
de UO. In principe zal dat niet het geval zijn, maar er is ook om die reden een meerjarige UO
nodig om de nodige stabiliteit te krijgen. Verder worden er vanuit de aanwezigen enkele
opmerkingen en vragen naar voren gebracht:
‘Ondanks de recente crises is er de afgelopen jaren vrijwel geen beroep gedaan op de
bijstortingsplicht. Dit lijkt door werkgevers gebruikt te worden om het stelsel drastisch te
willen herzien en de risico’s te verleggen naar actieven/slapers/gepensioneerden. We moeten
met alle kracht blijven strijden voor het behoud van bestaande rechten. Ook NVOG is die
mening toegedaan en is bereid om (met een strijdkas) hiervoor juridische stappen te
ondernemen. Wees voorzichtig om in de waan van de dag een stelsel overhoop te halen wat op
zich ondanks de moeilijke jaren nog steeds prima functioneert en heel robuust blijkt te zijn.’
6.
(Her-) Verkiezing bestuursleden
Thijs Kramer is aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten ingediend. De leden
gaan bij acclamatie akkoord met zijn herbenoeming voor een volgende periode van 3 jaren.
Aad Harms en Geert Jan Hoekstra zijn eveneens aftredend maar stellen zich niet herkiesbaar.
Als opvolgers in de ontstane vacatures stelt het bestuur voor Eveline van Koppen-Louman
(voormalig Corporate Events Utrecht) en Hans Sterk (voormalig DECS Utrecht) te benoemen.
Ook hier zijn geen tegenkandidaten gemeld en gaan de leden bij acclamatie akkoord met hun
benoeming.
Hierna neemt bestuurslid Regine Britsemmer het woord om Henk Weenink in het zonnetje te
zetten. Hij is vele jaren actief geweest als tweede penningmeester, etikettenverzorger en
webmaster. Nu vindt hij het tijd worden voor iets anders. En zoals bij zijn gedegenheid past,
neemt hij deze stap pas nadat er uitstekende vervangers voor de diverse functies zijn gevonden
en ingewerkt. Om de dank voor zijn inzet te onderstrepen krijgt hij een prachtig boeket
bloemen.

7

Daarna neemt vicevoorzitter Bauke Dam het woord om allereerst vertrekkend bestuurslid
Aad Harms toe te spreken. Hij is sinds 2006 lid van het VGDE bestuur en heeft aan al wat
binnen het bestuur aan de orde kwam op zijn bekende rustige en diepdoordachte wijze een
forse bijdrage geleverd. Vooral als trekker van de Commissie Pensioenen heeft hij zijn sporen
meer dan verdiend. Komend uit de Van Nelle geledingen, heeft hij zich op uitstekende wijze
voor VGDE ingezet. Geconfronteerd met gezondheidsproblemen heeft hij nu besloten om gezin
en gezondheid voorrang te geven. Bauke Dam benadrukt dat wij zijn besluit respecteren. Als
dank voor zijn jarenlange inzet wordt hem een mooi boeket bloemen en een pen als blijvende
herinnering aangeboden.
Daarna richt Bauke het woord tot Geert Jan Hoekstra, aftredend voorzitter, die overigens nog
tot het zomerreces actief blijft functioneren. Geert Jan is vanaf het prille begin bestuurlijk
betrokken geweest bij VGDE. In 2004, het jaar waarin onrust ontstond wegens het niet
toekennen van indexatie, heeft hij samen met enkele collega’s van Stichting Het Kofschip, de
oprichting bekendgemaakt van onze vereniging. Dit gebeurde op de seniorendag. Meteen 1150
aanmeldingen! Vervolgens is VGDE in 2005 officieel opgericht en in 2006 kwam er een landelijk
bestuur met Henk Kramer als voorzitter en Geert Jan Hoekstra als vicevoorzitter. In 2007
werd hij onze voorzitter. Sinds de oprichting is er heel veel gebeurd waarin hij een rol heeft
gespeeld. We zijn vertegenwoordigd in het PSLN bestuur en in het Verantwoordingsorgaan. We
hebben statuten en een Huishoudelijk Reglement. We hebben onze eigen Nieuwsbrief, die soms
aanleiding geeft tot reacties vanuit PSLN omdat wij veel meer de wenselijkheden benadrukken
dan alleen de bestaande feitelijkheden.
We hebben een goede taakverdeling binnen het bestuur, waar hij met gevoel voor ruimte en
humor aan heeft gebouwd. We hebben regelmatig breed overleg met onze afgevaardigden in
Commissies en PSLN. Kortom, we nemen afscheid van een pionier die is blijven bouwen aan VGDE
die nu al meer dan 1400 leden heeft. Zo’n pionier verdient het om erelid van de VGDE te worden!
Daarom stelt het bestuur voor hem als zodanig te benoemen! Uit het luide applaus blijkt
duidelijk dat de aanwezigen unaniem instemmen met dit besluit. Een fraai boeket, een pen als
blijvende herinnering en een oorkonde bestempelen de benoeming.
7.
Vervulling van vacature lid Verantwoordingsorgaan
De voorzitter licht toe dat onze huidige afgevaardigde in het VO, Henk de Heus, per medio 2011
zijn functie zal neerleggen. Dit zou eigenlijk al in 2010 plaats hebben gevonden, maar tot ons
groot genoegen is de hij bereid gebleken om zijn termijn tot 2011 te verlengen. Als zijn
opvolger zal per dezelfde datum Sytze Meerema worden benoemd.
8.
Spreker drs. Elvin van den Hoek, directeur PSLN
Aan de hand van 23 sheets worden een aantal aspecten van PSLN besproken:
Is PSLN alweer gezond
PSLN moet opgebouwde rechten beschermen en een duidelijke ambitie hebben voor
toeslagverlening. Vertaald naar dekkingsgraad betekent dit dat we boven 105 beschermd zijn en
pas boven 120 de toeslag ambities kunnen waarmaken. De grafiek laat zien dat er veel forse
schommelingen in de dekkingsgraad zijn geweest, maar dat het niveau nu weer 110 is.
De balans ( beleggingen en pensioenverplichtingen) wordt kort toegelicht.
De baten (premie en beleggingsresultaat) en de lasten (toename voorziening
pensioenverplichting en uitkeringen) worden uitgelegd.
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Inflatie en toeslagen/indexaties
Voor de jaren 1998 tot 2011 wordt een tabel gepresenteerd met daarin de maatstaf/prijsindex
en de werkelijkheid. Hieruit blijkt dat de pensioenuitkeringen op dit moment een achterstand,
verlies aan koopkracht, van 6% hebben!
Langer leven
Evenals andere pensioenfondsen heeft ook PSLN de levensverwachtingen bij moeten stellen.
Daarnaast is de prognose doorgetrokken tot 2060; dit was 2050.In 2009 en 2010 heeft PSLN
daarom extra voorzieningen moeten treffen van resp. 4,4% en 3,5%.
Dit heeft een extra verlaging van de dekkingsgraad veroorzaakt, het herstelplan werd niet
gehaald en er was minder capaciteit om toeslagen te verlenen. In een gepresenteerde tekening
is duidelijk te zien dat door deze langere levensverwachtingen het nominale pensioen langer
betaald moet worden, evenals de toegekende toeslagen, en dat verhoging van de
pensioenleeftijd dit grotendeels weer kan compenseren.
De driehoek van de Pensioenwet
De onderneming sluit in de CAO onderhandelingen een pensioenovereenkomst met de vakbonden,
waarin ook de regels voor gepensioneerden worden opgenomen. De onderneming sluit vervolgens
met PSLN een Uitvoeringsovereenkomst waarin geregeld is hoe dit in de praktijk geregeld
wordt. PSLN zorgt voor correcte uitvoering, voor toekennen van de voorwaardelijke toeslagen
en voor de communicatie met de (ex) deelnemers.
De pensioenregeling bij KDE is te duur geworden en is luxe in vergelijking met 250 andere
ondernemingen. Dit komt door de onvoorwaardelijke toeslagverlening voor actieven, de hoge
grens voor de beschikbare premieregeling en de beperkte eigen bijdrage in de pensioenpremie.
Daarom is in de laatste CAO onderhandelingen in principe afgesproken dat de toeslagen voor
actieven voorwaardelijk worden (dus voor rekening van PSLN komen). De bedoeling is wel om de
interne richtlijn voor het verlenen van toeslagen aan te passen (<110 geen toeslag, 110-120
gedeeltelijke toeslag en >120 volledige toeslag).
Om het mislopen van toeslagen door actieven te beperken zal de onderneming € 60 mln. voor een
toeslagreserve betalen aan PSLN. Voor de ex-deelnemers blijft de toeslagverlening
onveranderd CPI afgeleid, maar zal wel de nieuwe richtlijn voor toeslagverlening gaan gelden.
PSLN toetst momenteel de nieuwe voorstellen op diverse aspecten.
Het Nederlandse pensioenstelsel
De huidige politieke discussie gaat over mogelijke systeemaanpassingen.
Allereerst over de mogelijke aanpassing van het doel: hoge zekerheid voor het nominale
pensioen (weinig rendement) of optimaal resultaat voor nominaal pensioen plus toeslagen.
Daarnaast over het meebewegen met de levensverwachting, dus langer doorwerken voor de
toekomstige generaties.
NB. In hoeverre hierbij de oude rechten worden betrokken is niet aan de orde geweest. Het
invaren van opgebouwde rechten in een nieuw systeem is echter een zeer belangrijk punt voor
alle (bijna) gepensioneerden die het leeuwendeel van de pensioenpot gevuld hebben.
De voorzitter bedankt de heer Van den Hoek voor zijn uitvoerige en duidelijke uiteenzetting en
overhandigt hem een als dank een boekenbon.
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9.

Sprekers de heer H.J. van Pelt, Senior Vice President NL & B Coffee & Tea Retail
en de heer G. Weterings, President DE Coffee Systems
De heren Van Pelt en Weterings presenteerden in Nieuwegein respectievelijk Joure op boeiende
wijze de recente ontwikkelingen bij SLC zoals de verkoop van de hele H&BC divisie aan zes
bedrijven. Daarnaast gaven zij in grote lijnen aan hoe SLC de komende tijd opgesplitst zal
worden in twee zelfstandige bedrijven, Sara Lee Food Service met vooral vlees in USA en
Coffee Co met International Bakery and Beverages (alle koffie en thee) wereldwijd. Beide
hebben een vergelijkbare omzet van rond US $ 4,5 mld. De verwachting is dat dit proces eind
2011 is afgerond. De heren Smits, Bennink en Van Oers spelen een hoofdrol in dit hele proces.
De focus voor Coffee & Tea Retail ligt op innovatie en expansie. Douwe Egberts en Pickwick zijn
de internationale topmerken. Voorbeelden zijn Senseo, Aromette, L’Or Espresso en een grote
overname in Brazilië (Pilao). Soms worden consumenten direct betrokken bij
productontwikkelingen zoals bij Pickwick-lovers. De promotionele activiteiten hebben
tegenwoordig een ander karakter: goede ideeën platform, burendag, Low Lands, Pink Pop.
De retailmarkt in Nederland is in handen van enkele grote spelers: AH, Superunie, Bijeen, Aldi
en Lidl. De prijsvechters lijken meer bereid om A-merken te gaan voeren.

Coffee Systems /Out of Home concentreert zich vooral op liquid coffee en voor zowel koffie

als thee op de segmenten zakelijk, health & care en hotels. De focus van Out of Home ligt op
productiviteit (sales force excellence), groei (m.n. bij kleine en middelgrote afnemers) en
innovatie. De marges staan onder druk vooral omdat de grondstofprijzen op een extreem hoog
niveau liggen vergelijkbaar met 1977. De groei in het aantal machines blijft achter en is dus nu
topprioriteit. Iedere machine genereert een belangrijk stuk omzet.
De voorzitter bedankt beide heren voor hun duidelijke en boeiende uiteenzetting en
onderstreept dit met een altijd van pas komende bon. Ook de aanwezigen hebben het optreden
van Van Pelt en Weterings zeer gewaardeerd zoals bleek uit het luide applaus.
10.
Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
11.
Sluiting
De voorzitter dankt ieder voor zijn of haar bijdrage aan de vergadering. Ook de grote groep
mensen die in en namens VGDE actief zijn in bestuur, commissies en NVOG worden hartelijk
bedankt voor hun inzet.
De voorzitter sluit hierna de vergadering om 17.00 uur en wenst iedereen wel thuis.

April 2011,
Thijs Kramer, notulist
Geert Jan Hoekstra, voorzitter

Wijnand Drupsteen, secretaris
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2.6

Jaarverslag VGDE 2011

Ook in 2011 werd in Nederland weer veel gesproken en gepubliceerd over pensioenen.
Werkgevers drukten hun stempel op de besprekingen over het Pensioenakkoord en werknemers
zijn onderling verdeeld. Geen wonder, want worden de risico’s niet grotendeels verlegd naar
werknemers en gepensioneerden?
Wat is bij deze ontwikkelingen, om maar dichter bij huis te blijven, de rol van het bestuur van
het Pensioenfonds Sara Lee Nederland (PSLN) en van de Vereniging van Gepensioneerden Douwe
Egberts (VGDE) bij het tot stand komen van de nieuwe pensioenregeling 2011?
Medio 2011 was dat het onderwerp van gesprek in een vergadering van het bestuur met de
afgevaardigden in het bestuur van PSLN – de heren Michiel Hildebrand en Albert Six – en de
afgevaardigden in het Verantwoordingsorgaan (VO), de heren Henk de Heus en Cees Schipper.
Ook de stille werkers op de achtergrond – commissieleden, ereleden en specialisten – waren
uitgenodigd.
Naast de dagelijkse bezigheden als vacaturevervulling, rapportages uit NVOG (de
koepelorganisatie van verenigingen van gepensioneerden) en bespreking van rapporten in
commissie- en bestuursvergaderingen, is ook aandacht geschonken aan onderwerpen die veelal
het bestuur werden aangereikt door ons onvermoeibare erelid Henk Kramer. Een van die
onderwerpen, die we ook met hem besproken hebben, betrof een andere structuur voor het
besturen van pensioenfondsen.
Het verloop van de dekkingsgraad (dg) is in 2011 teleurstellend geweest, vooral door de lage
rekenrente. Per eind december bedroeg de dg 97,9%. Het gevolg was dat er geen indexering
(toeslag) plaats vond. In totaal is de achterstand in toeslagen opgelopen tot ca. 8,25%.
In 2012 zal Koninklijke Douwe Egberts een derde van het tekort (26 miljoen euro) bijstorten.
Bij de genoemde dekkingsgraad is er geen sprake van afstempelen.
In de Algemene Ledenvergadering op 7 april 2011 in Joure zijn de heren Aad Harms en Geert
Jan Hoekstra volgens rooster afgetreden uit het bestuur van VGDE. Geert Jan Hoekstra is
door het bestuur benoemd tot erelid vanwege zijn verdiensten voor VGDE als oprichter en
voorzitter van het bestuur. De door het bestuur voorgedragen kandidaten mevrouw Eveline van
Koppen-Louman en de heer Hans Sterk werden beiden door de leden gekozen.
In de bestuursvergadering van 5 mei werd de heer Thijs Kramer benoemd tot voorzitter.
De heer Henk de Heus nam afscheid als lid van het Verantwoordingsorgaan (VO). Hij werd
opgevolgd door de heer Sytze Meerema, die al aspirant-lid was het VO.
In december 2011 heeft het bestuur twee kandidaten voorgedragen voor vacatures in het
bestuur van PSLN. Een vacature was ontstaan door het vertrek van de heer Albert Six en de
tweede door het niet meer verkiesbaar zijn van de heer Michiel Hildebrand in mei 2012.
Beide kandidaten – de heren Quirijn Ligtenstein en Sytze Meerema – zijn intussen gekozen en
benoemd. Het bestuurslid Hans van der Waard, eerder aspirant-lid van het VO, is benoemd in
het Verantwoordingsorgaan als opvolger van Sytze Meerema. Twee aantredende aspirant-leden
voor het VO zullen op korte termijn door het bestuur worden benoemd.
Met vakbonden, een delegatie uit het bestuur PSLN en met de directie van Koninklijke Douwe
Egberts is in 2011 vergaderd en gecorrespondeerd. Voor 2012 wordt intensivering van die
contacten nagestreefd.

11

Het bestuur van de Vereniging van Gepensioneerden Douwe Egberts,
Sietze Beenen, penningmeester
Regine Britsemmer, voorzitter Cie Informatie & Communicatie
Bauke Dam, vicevoorzitter & voorzitter Cie Pensioenen
Wijnand Drupsteen, secretaris
Eveline van Koppen-Louman, notulist
Thijs Kramer, voorzitter
Helmich Oldenboom
Hans Sterk
Hans van der Waard, contactpersoon NVOG
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2.7

Financiële jaarrekening VGDE 2011 en begroting 2012

Resultatenoverzichten en begrotingen

2012
begroting

2011
werkelijk

2011
begroting

2010
werkelijk

Baten
Contributie van leden
Donaties leden en contributieverschillen
Ontvangen rente
Na jaarafsluiting ontvangen contributies vorig jaar

19.500,00

20.580,00
(59,99)
342,49
268,00

20.400,00

Totaal baten

19.800,00

21.130,50

20.800,00

21.774,93

4.570,00
PM
3.000,00
8.000,00
1.000,00
6.000,00
400,00

4.629,98
0,00
2.603,38
8.198,40
313,35
5.962,03
1.609,22

4.630,00
3.400,00
3.000,00
6.500,00
1.200,00
4.300,00
400,00

4.370,51

Totaal lasten

22.970,00

23.316,36

23.430,00

19.378,29

Exploitatiesaldo

(3.170,00)

(2.185,86)

(2.630,00)

2.396,64

1.300

1.372
19

1.360

1.376
151

300,00

400,00

19.264,00
66,48
310,45
2.134,00

Lasten
Contributie NVOG
Strijdkas NVOG
Kosten ledenvergaderingen
Publiciteit
Opleiding
Kosten bestuur en commissies
Overige kosten

Aantal betalende leden
Na jaarafsluiting ontvangen contributies vorig jaar
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2.472,66
7.903,17
0,00
4.255,42
376,53

Financiële jaarrekening VGDE 2011 en begroting 2012 (vervolg)

Balans per 31 december

2011
werkelijk

2010
werkelijk

Bezittingen
Bank
- rekening courant
- spaarrekening
- kas
- Totaal

254,76
18.398,76
0,00
18.653,52

1.558,17
19.338,31
0,00
20.896,48

120,00

84,00

342,49

310,45

19.116,01

21.290,93

20.484,89
(2.185,86)
18.299,03

18.088,25
2.396,64
20.484,89

Vooruit ontvangen contributies

210,00

735,00

Te betalen kosten
- bankkosten
- overige kosten en te restitueren dubbelbet. contr.
Totaal te betalen kosten

50,69
556,29
606,98

71,04
0,00
71,04

19.116,01

21.290,93

Nog niet ontvangen contributies einde jaar
alsnog ontvangen in januari/februari
Terug te vorderen BTW
Te ontvangen rente
Totaal Activa
Eigen vermogen
Eigen vermogen per 1 januari
Resultaat over het jaar
Totaal eigen vermogen per 31 december

Totaal Passiva
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3.
Nieuws van de commissie Informatie en Communicatie
3.1
Ingekomen reacties van leden
Wij ontvingen geen reacties van de leden.
3.2

Personalia

3.2.1 In memoriam
In de voorbije maanden ontvingen wij bericht van het overlijden van:
A. Huis, Maassluis
S.T. Dijkstra, Haren
Mevrouw C. Hooghiemstra-van der Weide, Joure
Mevrouw B. Rook, Kampen
W.J. Groenendaal, Uden
W. de Jong, Breda
J. van der Molen, Heerenveen
Mevrouw H. Tjepkema-Jansma, Joure
H.J. ter Velde, Doesburg
H.J.A. Groenendaal, Haarlem
Mevrouw S.Pieters- Dijkema, Emmen
C. Jansen, Tienhoven
G. Palma, Joure
J.E. Uni, Groningen
D.G. Lagerwey, Capelle a/d IJssel
J.W.H. Pasveer, Joure
H.J. Epping, Zeist
J. Mortier, Bussum
Mevrouw A. de Graaf-Barhorst, Broek op Langendijk
O. Bosma, Scharsterbrug
R. Visser, Drachten
W. Ferdinandusse, Krimpen a/d Lek
Mevrouw T. Meijer-Gerrits, Steenwijk
Mevrouw H. Knol-Zorge, Paterswolde
3.3

Ledenbestand

Het aantal leden van de vereniging heeft een nieuw record bereikt! Op 29 februari heeft Hans
Meijer van de ledenadministratie het 1482ste lid ingeschreven! Dit is het resultaat van de flyer
bij de laatste nieuwsbrief van het Pensioenfonds. We danken iedereen voor de medewerking en
gaan op naar de 1500. Het aantal leden met een e-mailadres is gestegen naar 729.
3.4
Automatische incasso contributie 2012
De invoering van de Automatische Incasso van de contributiebetaling is een groot succes
geworden! In totaal 1163 leden hebben VGDE gemachtigd de contributie jaarlijks automatisch
te innen. Het bestuur is ingenomen met het resultaat en wil u graag hartelijk danken voor uw
loyale medewerking.
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In mei wordt de contributie over 2012 automatisch geïnd bij de leden die een machtiging
hebben afgegeven. Zij ontvangen geen contributienota en hoeven niets te doen.
Leden die geen machtiging hebben afgegeven ontvangen in mei een contributienota over 2012.
Zij worden verzocht zelf de contributie over te maken.
Leden met een betalingsachterstand (93) ontvangen - ongeacht of een machtiging is afgegeven samen met deze nieuwsbrief een contributienota over de jaren waarover nog niet is betaald.
3.5
Doorgeven adreswijzigingen
Wilt u bij verhuizing, verandering van e-mailadres of bij overlijden de adreswijzigingen altijd
doorgeven aan de LEDENADMINISTRATIE?
3.6
Nieuwsbrieven in 2012: van printversie naar digitale versie?
Ook dit jaar zullen er vier nieuwsbrieven verschijnen. De eerstvolgende in mei.
De kosten van DE Nieuwsbrief lopen de laatste jaren flink uit de pas ten opzichte van de
begroting. Ook in 2011 stijgen de werkelijke kosten uit boven de begrote.
De kosten kunnen omlaag wanneer leden met een e-mailadres DE Nieuwsbrief via internet
zouden ontvangen. Bij de ledenadministratie is een e-mailadres bekend van 50% van de leden.
Het bestuur heeft besloten om in 2012 naar leden met een e-mailadres naast de printversie ook
de digitale versie van DE Nieuwsbrief te sturen. Een lid dat alleen nog de digitale versie wenst
te ontvangen maakt dit zelf kenbaar aan de ledenadministratie.
We hopen dat veel leden voortaan DE Nieuwsbrief alleen per e-mail willen ontvangen!

3.7

Wie, Wat, Waar bij VGDE

Leden in bestuur VGDE

Sietze Beenen, Regine Britsemmer, Bauke Dam, Wijnand Drupsteen, Eveline van Koppen, Thijs
Kramer, Helmich Oldenboom, Hans Sterk en Hans van der Waard.

Afgevaardigden in bestuur PSLN

Chiel Hildebrand (tot mei 2012), Quirijn Ligtenstein en Sytze Meerema (vanaf mei 2012)

Afgevaardigden in Verantwoordingsorgaan PSLN
Cees Schipper en Hans van der Waard

Afgevaardigden in NVOG

Hans van der Waard, Sytze Meerema en Louk Verwer

Leden commissie Pensioenen

Bauke Dam, Sytze Meerema, Cees Schipper, Hans Sterk en Aad Harms

Leden commissie Informatie & Communicatie

Regine Britsemmer, André van de Hoef, Wolter Keers, Hans Meijer en Berry Weber
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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, Wolter Keers
Teksten:
Wijnand Drupsteen, Thijs Kramer,
Wolter Keers, Regine Britsemmer
Redactieadres
Redactie Nieuwsbrief VGDE
Oude Woudenbergse Zandweg 10
3707 AN Zeist
redactie@vgde.nl

Aan het plakken van adresstickers, vullen van enveloppen en verzendklaar maken van deze
Nieuwsbrief is gewerkt door Thijs van Hunnik, André van Oostrum, Wout van den Oudenalder,
Piet Gelens, Trees van Kleef, Wil van Kleef, Hans van der Waard en Regine Britsemmer.
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Aanmeldingsformulier bijwonen Ledenvergadering 2012
Graag vóór 19 maart onderstaand aanmeldingsformulier invullen en opsturen naar
Ledenadministratie VGDE, De Strekel 22, 8332 JN Steenwijk.
U kunt ook een e-mail met uw naam, volledig adres en vergaderplaats sturen naar
ledenadministratie@vgde.nl Ook via de website www.vgde.nl kunt u de ledenadministratie
berichten waar u de jaarvergadering wilt bijwonen.

Neem DE Nieuwsbrief Extra mee naar de ALV!
--------------------------------------------------------Hierlangs afknippen, invullen en opsturen

Aanmeldingsformulier
Ondergetekende,
naam:
volledig adres:
meldt zich aan voor de vergadering op:
0
0

dinsdag 3 april in Joure
woensdag 4 april in Nieuwegein

Handtekening:

Datum:

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

Machtiging stemrecht
Ondergetekende, lid van VGDE
naam:

machtigt hiermee

naam:

adres:
adres:

om in de algemene ledenvergadering van VGDE op 4 april 2012 in Nieuwegein 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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