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Voorwoord van de Redactie

NIEUWE RONDUHH, NIEUWE KANSUHH !

Dat riep vroeger die man op de kermis altijd. Je kon bij hem lootjes kopen en dan mocht je
vervolgens aan een touwtje trekken… en kwam er achter een scherm een verrassing omhoog met
een leuk presentje voor jou!
Op 12 september is het weer zo ver. Dan mogen wij weer stemmen voor een nieuwe ronde van
regeren, maar zullen er waarschijnlijk weinig leuke presentjes aan de touwtjes hangen.
Vanachter de schermen geeft het Lenteakkoord al aan dat er fors bezuinigd moet worden en
dat de koopkracht van gepensioneerden hard omlaag gaat. En dan moet ook het Pensioenakkoord
nog steeds verder worden uitgewerkt.
Wij zullen dus hard aan ons touwtje moeten trekken.
Gelukkig hebben wij een gezonde vereniging met op diverse plaatsen weer nieuwe verse
krachten, zodat wij er weer volop tegenaan kunnen.
In deze Nieuwsbrief een korte terugblik op de ledenvergaderingen en een blik van de voorzitter
op wat er aan ons touwtje zou kunnen zitten. Veel leesplezier!
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2.

Nieuws en Mededelingen van het Bestuur

2.1

Terugblik op de Algemene Ledenvergaderingen VGDE 2012

Weer hoge opkomst ledenvergaderingen in Joure en Nieuwegein

De ledenvergaderingen 2012 zijn weer goed bezocht: 103 leden inclusief 9 bestuursleden
kwamen 3 april naar het Bowlingcentrum ’t Haske te Joure en 135 leden bezochten op 4 april
Partycentrum ’t Veerhuis te Nieuwegein. De thema’s ‘Zorg en Welzijn’ en ‘Pensioenen’ kregen
dit jaar ruim aandacht in de ALV.

Goedkeuringen en vaststellingen

De verslagen van de ALV 2011 in Nieuwegein en in Joure werden zonder problemen goedgekeurd
evenals het jaarverslag 2011. Ook de financiële verantwoording 2011 en het verslag van de
kascommissie passeerden probleemloos. Tegenover de wat hogere bestuurskosten vanwege meer
vergaderingen staan diverse maatregelen om de kosten te verlagen, zoals automatische
contributie-inning en het verzenden van nieuwsbrieven per e-mail. Daarnaast komt er als gevolg
van de actieve ledenwerving weer meer contributie binnen, zodat de contributie 2012 niet
verhoogd hoeft te worden.

Beleid 2012 en 2013

Onze voorzitter Thijs Kramer belichtte de financiële situatie van het Pensioenfonds aan de
hand van de actuele ontwikkeling van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad ligt al maanden onder
de 100% met als gevolg ook in 2012 geen indexering voor inactieven. Dit is al het vierde jaar
zonder indexatie (2004, 2009, 2011, 2012). De achterstand in toeslagen is opgelopen tot 8,25%.
Onze koers voor 2012 is te komen tot een duidelijke stem en evenwichtige belangenbehartiging
van onze leden. Daar is regelmatig overleg met de vakbonden en de onderneming voor nodig.
Onze aandacht is gericht op aanpassing van de indexatiegrondslag en een reserve voor toeslag
van inactieven.
In het overleg met PSLN vragen wij dit jaar aandacht voor onder meer mogelijke effecten van
de verzelfstandiging van DE, het veiligstellen van opgebouwde rechten en ingegane pensioenen,
een passende regeling voor inhaal indexaties en de mogelijke gevolgen van het pensioenakkoord
voor de bestuursvorm en samenstelling van onze vertegenwoordiging.

Benoemingen en afscheid

Volgens rooster zijn in het VGDE bestuur Bauke Dam, Wijnand Drupsteen en Helmich
Oldenboom afgetreden en daar er geen tegenkandidaten waren ingediend, zijn in hun plaats
Cees van Baaren, voormalig Facility Services Joure/Amersfoort, Leen Buizert, komend van Sara
Lee International en Fred Hagens, voormalig Sara Lee Food Europe formeel benoemd.
Naast deze benoemingen zijn ook nieuwe afgevaardigden van VGDE aangesteld.
Binnen het PSLN bestuur is Quirijn Ligtenstein benoemd als opvolger van Albert Six en
Sytze Meerema als opvolger van Chiel Hildebrand.
Hans van der Waard zal de door het vertrek van Sytze Meerema ontstane vacature in het
Verantwoordingsorgaan gaan vervullen. Bovendien zullen Fred Hagens en Wim Bakkers tot
aspirant leden van dit orgaan worden benoemd.
Wij wensen hen allen heel veel succes in hun nieuwe functie in deze woelige tijden!
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Benoemingen gaan meestal gepaard met afscheid en dat was ook nu het geval. Met recht kunnen
wij spreken van enkele flinke aderlatingen. In het VGDE bestuur moesten wij afscheid nemen
van drie zeer daadkrachtige bestuursleden, Bauke Dam, Wijnand Drupsteen en Helmich
Oldenboom. Sinds 2006 hebben zij heel veel tijd en energie in VGDE hebben gestoken.
Zij hebben niet alleen veel betekend voor VGDE. Het was ook een groot genoegen om met hen
samen te werken. Hartelijk bedankt voor jullie enorme inzet!
In het PSLN bestuur moesten we afscheid nemen van onze afgevaardigden Chiel Hildebrand en
Albert Six. Zij hebben veel voor VGDE betekend en het was bijzonder plezierig om met hen
samen te werken. Van harte dank voor jullie grote inzet!

Gastsprekers over behoeften van senioren in het kader van zorg en welzijn.

In Joure sprak Jeroen Crasborn, arts en beleidsadviseur bij Achmea. In Nieuwegein Hans
Hopmans, Senior Manager Inkoopontwikkeling & Innovatie eveneens bij Achmea.
De presentaties gingen vooral over hoe de zorg voor ouderen ingevuld moet worden in de
toekomst. Ouderen willen steeds langer zelfstandig blijven wonen en er zal de komende jaren
een aanzienlijke behoefte zijn aan zorg en service in de eigen woonomgeving.
De stijging van het aantal chronisch zieken en de scheiding van wonen en zorg heeft enorme
gevolgen voor de thuiszorg. Hoe moet de toenemende zorg voor ouderen worden ingevuld?
De boeiende presentaties zullen op de website van VGDE gezet worden.

Verleden, heden en toekomst van het pensioen bezien vanaf een afstand

Spreker was Geert Jan Hoekstra, medeoprichter, oud voorzitter en erelid van onze vereniging.
Aan de hand van een aantal belangrijke historische gebeurtenissen schetste hij in vogelvlucht
de ontwikkeling van ons pensioenstelsel en onze pensioenen vanaf 1950 tot heden. Aan het eind
van het betoog gaf hij zijn visie op de rol en functie van VGDE vandaag en morgen.
VGDE moet blijven toetsen en er moeten meer tegendenkers komen, die tegenstemmen op basis
van argumenten en feiten. Zij moeten een kritische noot zijn in besturen en raden van toezicht.
Wij moeten niet alles klakkeloos aannemen van deskundigen.
2.2 De voorzitter over de plannen voor 2012
Wij, gepensioneerden, zijn geen formele gesprekpartner in het pensioenoverleg. Landelijk zijn
dat de werknemers- en werkgeversorganisaties en op CAO- niveau de vakbeweging en de
onderneming.
Omdat wij een situatie over ons zonder ons onacceptabel vinden hebben wij in 2004 onze
krachten gebundeld en is VGDE ontstaan. Onze koers voor 2012 is dan ook om waar mogelijk
onze stem duidelijk te laten horen en een evenwichtige belangenbehartiging van onze leden uit
te dragen. Dat vraagt om regelmatig overleg met de vakbonden en de onderneming.
Met de bonden is al sprake van geregeld overleg, de contacten met de onderneming lopen nog
enigszins stroef. Wij vertrouwen er echter op dat de komst van een nieuwe directie en een
nieuw hoofd HR perspectief op verbetering biedt. In dat overleg zetten we ons ook in voor
tastbare zaken als aanpassing van de indexatiegrondslag naar CPI ah (Consumenten Prijs Index
alle huishoudens) en het instellen van een TRI (Toeslag Reserve Inactieven)zodat ook voor
inactieven een grotere kans op indexatie bestaat.
Landelijk zorgt de NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden) via
lobby en overleg met politieke partijen en de STAR (Stichting Raad van de Arbeid) voor de
belangenbehartiging van ouderen. Wij blijven de mogelijkheden om binnen de NVOG onze mening
te laten horen, benutten. Wij zijn met drie leden vertegenwoordigd in organen van de NVOG!
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Bij het Pensioenfonds PSLN zijn we goed herkenbaar aanwezig met twee afgevaardigden in het
Bestuur, twee in het VO (Verantwoordingsorgaan) en twee aspirant-leden voor de continuïteit.
Tweemaal per jaar is er overleg met het PSLN bestuur en vanaf dit jaar hebben onze
commissies ‘Pensioenen’ en ‘Communicatie & Informatie’ regelmatig overleg met de
desbetreffende organen binnen PSLN. Als bestuur hebben we frequent overleg met onze
afgevaardigden en de leden van onze eigen VGDE commissies.
In het overleg met PSLN vragen wij dit jaar in het bijzonder aandacht voor de gevolgen van de
opsplitsing van de onderneming in twee zelfstandige bedrijven voor PSLN en voor de gevolgen
van het pensioenakkoord op de bestuursvorm en samenstelling van onze vertegenwoordiging. We
blijven aandacht vragen voor garanties voor opgebouwde rechten en ingegane pensioenen, het
beleggingsbeleid en de kosten, afspraken over inhaalindexaties en de effecten van vergrijzing
op het fonds en implicaties daarvan voor onze vertegenwoordiging.
Kortom, er is veel werk aan de winkel voor VGDE! Wij voelen ons daarbij zeker gesteund door
het toenemend aantal leden. De mijlpaal van 1500 is weliswaar in zicht, maar verdere groei en
versterking van VGDE is nodig om onze inbreng nog effectiever te kunnen blijven leveren.
We gaan dan ook door met onze planmatige aanpak om continu over een sterke en deskundige
bezetting van bestuur, commissies en afgevaardigden te beschikken.
Daarom ook een oproep aan alle leden: laat een ieder zijn/ haar interesse voor het vervullen van
een actieve rol in de vereniging dit kenbaar maken!
Het beleid en de koers in 2012 is gericht op het verder gestalte geven aan onze invloed en
evenwichtige belangenbehartiging. Met uw steun zal dat waarachtig wel lukken!
2.3 Afscheid van vertrekkende bestuursleden
De Ledenvergadering nam afscheid van drie prominente leden van het VGDE bestuur en twee
zeer deskundige afgevaardigden in het PSLN bestuur.
De voorzitter schetste op treffende wijze het grote belang van hun inzet, kennis en
werkzaamheden voor de vereniging en de belangenbehartiging van de leden. Hieronder de
woorden van dank en waardering voor de toegewijde en verantwoordingsvolle wijze waarop zij
hun functie en taken hebben vervuld.
Bauke Dam: Impulsief soms explosief, aanhoudend en bewogen zijn kenmerken die naadloos op
hem van toepassing zijn. Maar bovenal zeer deskundig op pensioengebied. Hij bezit een
uitstekende kennis van wet- en regelgeving en is een vakbondsman in hart en nieren.
Tenslotte is hij ook nog een punctuele chauffeur voor zijn collega’s naar de Utrechtse
vergaderingen. Gelukkig blijft hij nog volop meedoen in de commissie Pensioenen.
Wijnand Drupsteen: Naast grote accuratesse zijn de kenmerken aanhoudend en bewogen ook op
hem van toepassing. Hij heeft veel kennis van pensioenzaken en een zeer goed stilistisch
vermogen, waardoor hij in staat is om ingewikkelde zaken helder en begrijpelijk te maken en
bondig neer te schrijven. Hij is een solide, betrouwbare secretaris, waar je volstrekt op kan
bouwen.
Helmich Oldeboom: Een rustgevende factor te midden van alle hectiek in pensioenland. Hij
heeft een prima inzicht in de pensioenmaterie. Zijn goede analyses en vaak kernachtige
adviezen en opmerkingen hebben ons mede richting gegeven.
Chiel Hildebrand: In 2006 gestart als penningmeester in het VGDE bestuur tot zijn aftreden
volgens rooster begin 2010. In 2008 als onze afgevaardigde toegetreden tot het bestuur van
PSLN. Ook hier was zijn focus op financiën gericht en had hij zitting in de beleggingscommissie.
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Een harde werker met gedurende enkele jaren zelfs een dubbelfunctie. Dat moeten tropenjaren
geweest zijn!
Zijn inzet en passie, zijn gevoel voor en grote kennis van cijfers en hun betekenis voor bedrijf,
vereniging en pensioenfonds - en dus voor mensen – is bijna spreekwoordelijk: solide als de DNB
en alert als de AFM. Bovendien is hij ook als collega een uitermate innemend mens.
Albert Six: Als opvolger van Henk Kramer in 2010 toegetreden tot het PSLN bestuur. We
kunnen spreken van een kort maar krachtig bestuurslidmaatschap. Hij is accuraat, vasthoudend,
betrokken en bovenal zeer deskundig. Wij respecteren uiteraard zijn persoonlijke redenen om
terug te treden. Gelukkig is hij bereid zich in voorkomende situaties voor ons in te zetten.
In de volgende nieuwsbrief maakt u kennis met de nieuw aangetreden bestuursleden Cees van
Baaren, Leen Buizert en Fred Hagens.
Attentie! Leen Buizert is door het bestuur benoemd tot secretaris. Zie het nieuwe adres van
VGDE op de laatste pagina.
3.
Nieuws van de commissie Informatie en Communicatie
3.1
Ingekomen reacties van leden
Wij ontvingen de volgende reactie:
Ik zal dit jaar niet de ledenvergadering bijwonen, maar meld me toch even om in te stemmen
met toezending van de digitale versie van de overigens steeds subliem verzorgde Nieuwsbrief.
Graag wens ik jullie geslaagde bijeenkomsten toe in Joure en Nieuwegein.
Ik hoop er de volgende keer weer bij te zijn.
Gerrit van der Meer - Krimpen aan den IJssel
3.2

Personalia

3.2.1 In memoriam
In de voorbije maanden ontvingen wij bericht van het overlijden van:
S.Tijmes, Oostzaan
Mevrouw E.M. Floor, Rotterdam
Mevrouw M. Oostra-Melein, Drachten
W.F. van de Kant, Nieuwegein
G.A.M. Boekenoogen, Amersfoort
C. Westland, Huizen
H.J.A.A. Metsers, Eindhoven
J.F.Th. Kroon, Apeldoorn
A.P. Barten, Nuland
Th.H. Boekhout, Leeuwarden
A.H. Poutsma, Haaksbergen
J.B.F. van der Valk, Amersfoort
D.G. Lagerwey, Capelle a/d IJssel
3.3

Ledenbestand

Het aantal leden is weer gezakt en wel naar 1470, dit als gevolg van het royement van 14 leden.
Dat is op zorgvuldige wijze gebeurd en uiteraard na meerdere persoonlijke verzoeken om de
achterstallige contributie te voldoen.
De ledenadministratie beschikt over het e-mailadres van 756 leden.
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3.4
Automatische incasso contributie 2012
Het automatisch incasseren van de contributie is een groot succes geworden! In totaal 1183
leden hebben positief geantwoord op het verzoek van het bestuur om met ingang van 2012
jaarlijks de contributie automatisch te mogen innen. Ook het daadwerkelijk innen van de
incasso’s door de penningmeesters op 2 mei was een succes: slechts 6 afschrijvingen mislukten!
Het bestuur en vooral de penningmeesters zeggen u van harte dank voor uw royale medewerking!
Leden die nog contributie verschuldigd zijn treffen hiervoor een nota aan bij deze Nieuwsbrief.
3.5
Doorgeven adreswijzigingen
Wilt u wijziging van adres, e-mailadres of bankrekeningnummer altijd doorgeven aan de
LEDENADMINISTRATIE?
3.6
Bijna 200 leden kiezen voor digitale versie van De Nieuwsbrief!
Op onze oproep om DE Nieuwsbrief alleen nog digitaal te ontvangen is door 187 leden positief
gereageerd! Hartelijk dank! De publicatiekosten kunnen verder omlaag als meer leden DE
Nieuwsbrief via e-mail wensen te ontvangen. Wanneer u ook kiest voor de digitale versie, wilt u
dat dan kenbaar aan de ledenadministratie? Leden met een e-mailadres ontvangen bij wijze van
proef naast de printversie ook de digitale versie van dit nummer van DE Nieuwsbrief.
3.7

Wie, Wat, Waar bij VGDE

Bestuurssamenstelling

Sietze Beenen, Cees van Baaren, Regine Britsemmer, Fred Hagens, Eveline van Koppen,
Hans Sterk, Thijs Kramer, Leen Buizert en Hans van der Waard.

Afvaardiging in Bestuur PSLN

Quirijn Ligtenstein en Sytze Meerema

Afvaardiging in Verantwoordingsorgaan PSLN

Cees Schipper, Hans van der Waard, Wim Bakkers (aspirant-lid) en Fred Hagens (aspirant-lid)

Afvaardiging in NVOG

Hans van der Waard, Sytze Meerema en Louk Verwer

Commissie Pensioenen

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

Commissie Informatie & Communicatie

Cees van Baaren, Regine Britsemmer, André van de Hoef, Wolter Keers, Hans Meijer en
Berry Weber

Ereleden

Henk Kramer en Geert Jan Hoekstra
NIEUWADRES VGDE
Vereniging van Gepensioneerden
Douwe Egberts
Dorpsweg 117 4223NG Hoornaar
Telefoon: 0183-582193
secretaris@vgde.nl
www.vgde.nl
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Ledenadministratie VGDE
De Strekel 22 8332JN Steenwijk
Telefoon: 0521–518740
ledenadministratie@vgde.nl

Redactieadres
Redactie Nieuwsbrief VGDE
Oude Woudenbergse Zandweg 10
3707 AN Zeist
redactie@vgde.nl

Redactie:
Wolter Keers, Regine Britsemmer
Teksten:
Wolter Keers, Eveline van Koppen
Thijs Kramer
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