VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN DOUWE EGBERTS

DE Nieuwsbrief Extra
Jaargang 9 nr.1

1.

Maart 2013

Voorwoord van de Redactie

EEN GOED BEGIN
Terwijl het nieuwe jaar nog maar net begonnen is, heeft VGDE al een mijlpaal bereikt met de
aanmelding van het 1500-ste lid!
Nog een mijlpaal is bereikt met onze vertegenwoordiging in het bestuur van het pensioenfonds.
Het is nog maar enkele jaren geleden dat gepensioneerden helemaal niet vertegenwoordigd
waren in het bestuur van het pensioenfonds; sinds kort is er een VGDE-er benoemd als
voorzitter van het bestuur van het Douwe Egberts Pensioenfonds!
Dit goede begin is echter overschaduwd door kortingen op pensioenen. Hoewel ons pensioenfonds
gelukkig niet hoefde te korten op onze pensioenen hebben veranderingen in belastingtarieven en
zorgverzekeringpremies toch voor een verlaging van ons netto pensioeninkomen gezorgd.
Voor u allemaal extra redenen om 9 of 10 april naar de Algemene Ledenvergadering in
Nieuwegein of Joure te komen. 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 Extra mee naar de ALV!
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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 Midden/Zuid: dinsdag 9 april 2013 in Nieuwegein. Aanvang 10.30 uur in
Partycentrum ’t Veerhuis, Nijemonde 4, 3434 AZ tel. 030 6064448
Regio Noord: woensdag 10 april 2013 in Joure. Aanvang 13.30 uur in
Partycentrum ’t Haske, Vegelinsweg 20, 8501 AB tel. 0513 415281
De vergadering op 10 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 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 voldoende tijd overblijft voor de sprekers en 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 Joure 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 27 maart het aanmeldingsformulier (zie pagina 12 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 formulier voor het bezoeken van de jaarvergadering
worden ingevuld en verzonden.

Met vriendelijke groet,
Thijs Kramer, voorzitter

Leen Buizert, secretaris
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2.2

Agenda Ledenvergadering VGDE 2013 op 9 april in Nieuwegein en 10 april in Joure

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

1. Opening door voorzitter Thijs Kramer om 10.30 uur in Nieuwegein en om 13.30 uur in
Joure
2. Ter goedkeuring de notulen van de vergaderingen in Joure op 3 april 2012 en in
Nieuwegein op 4 april 2012
3. Ter goedkeuring Jaarverslag 2012
4. Financiële Verantwoording, waarvoor goedkeuring vereist:
4.1
Resultaten en Balans 2012
4.2
Verslag kascommissie over 2012
4.3
Begroting 2013
4.4
Benoeming kascommissie
4.5
Vaststelling contributie 2013
5. Actuele situatie en beleid en koers 2013 en volgende jaren.
6. Verkiezing bestuursleden
Aftredend en niet herkiesbaar: mevrouw Regine Britsemmer en de heer Sietze Beenen.
Het bestuur stelt voor te benoemen: de heren (1) André Frank, laatstelijk werkzaam bij
Corp. Article Department en (2) Hans Meijer, sinds 2008 verantwoordelijk voor de
ledenadministratie van VGDE en te herbenoemen (3) de heer Hans van de Waard.
7. Benoemingen en afscheid
8. Zowel in Nieuwegein als in Joure spreekt de heer Quirijn Ligtenstein, voorzitter van het
bestuur van het Douwe Egberts Pensioenfonds, over ‘Ontwikkelingen DEMB en visie op
pensioenen’
9. PAUZE
10. Uitslag van de verkiezing (alleen in Joure)
11. Zowel in Nieuwegein als in Joure spreekt de heer Martin van Rooyen, voorzitter KNVG en
oud-staatssecretaris van Financiën, over de huidige situatie van de pensioenen en de
koers hierin van de KNVG
12. Rondvraag
13. Sluiting in Nieuwegein ca. 15.00 uur en in Joure ca. 16.45 uur
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2.3

Toelichting bij de Agenda voor de Ledenvergaderingen VGDE 2013
9 april in Nieuwegein en 10 april in Joure

De meeste van de in de agenda genoemde stukken vindt u in deze Extra Nieuwsbrief.
Ad. Agendapunt 6. Verkiezing bestuursleden
 Het bestuur heeft een rooster vastgesteld om het aftreden evenwichtig te laten verlopen.
Ieder jaar treden maximaal drie bestuursleden af, die eenmaal kunnen worden herkozen
voor een periode van drie jaar. In 2013 zijn aftredend: Regine Britsemmer en Sietze
Beenen. Regine is in 2006 aangetreden en heeft haar rit (meer dan) uitgezeten. Sietze
heeft een periode van drie jaar gediend. Beiden zijn niet herkiesbaar.
Conform rooster treedt Hans van der Waard ook af, maar Hans heeft aangegeven bereid te
zijn nog een periode te blijven en is als zodanig herkiesbaar.
In de ontstane bestuursvacatures - de functies worden in het bestuur onderling verdeeld stelt het bestuur voor te benoemen de heren Hans Meijer en André Frank.


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 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 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
U neemt de sneltram naar Nieuwegein-Zuid. Schuin tegenover de eindhalte vindt u 't Veerhuis. De
tram vertrekt ieder kwartier vanaf CS en buslijn 64 elke 20 minuten. Reisduur: ca. 30 min. Voor
de meest recente vertrek/aankomsttijden kunt u het beste kijken op www.9292ov.nl
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 2012

Een uitstekende samenvatting van de Algemene Ledenvergaderingen VGDE 2012 is eerder
opgenomen in DE Nieuwsbrief van juni 2012 (jaargang 8, nr.2).
Deze Nieuwsbrief kunt u ook vinden op de website www.vgde.nl .
Het officiële verslag van de ALV 2012 zal in Nieuwegein en Joure ter inzage liggen en worden
geprojecteerd tijdens de behandeling ervan.
2.6

Jaarverslag VGDE 2012

Aanhoudende bewolking boven pensioenland
In 2012 zijn de donkere wolken boven pensioenland niet opgetrokken. Bij de opmaak van dit
verslag horen we dat een aantal pensioenfondsen zelfs moet korten op de uitkeringen.
Veel discussie is er ook dit jaar weer geweest over de houdbaarheid van ons goede
pensioenstelsel in Nederland. Jongeren vragen zich af of er voor hen ook nog wel een goed
pensioen in zit. Anderen beweren dat er nog genoeg geld in de potten zit en dat dit door de
goede beleggingsresultaten alleen maar groeit. Nederlanders worden steeds ouder waardoor de
pensioenen nog meer onder druk komen te staan. Door betrokken partijen wordt nagedacht over
wat er moet veranderen om pensioenen voor oud en jong beheersbaar en betaalbaar te houden.
Wat we in ieder geval zeker weten is dat er veranderingen aankomen en wij als VGDE beslist
onze stem willen laten horen bij het nadenken daarover.
Dat laatste heeft er toe geleid dat we afscheid hebben genomen van de koepelorganisatie
NVOG (Nederlandse Vereniging Van Organisaties van Gepensioneerden) en ons hebben
aangesloten bij de KNVG ( Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden).
Wij zijn er van overtuigd dat de KNVG onze belangen op het gebied van pensioenen en
gezondheidszorg beter kan behartigen als het gaat om de veranderingen die op stapel staan.
Ondanks dat het ons nu niet veel brengt, kunnen we toch positief zijn over het feit dat de
dekkingsgraad van het Douwe Egberts Pensioenfonds eind 2012 op 106,2% is uitgekomen (eind
2011 was dit 97,5%). De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen alle toekomstige
financiële verplichtingen (lees: uitkeringen) en het actuele vermogen van het pensioenfonds.
Veranderingen in personele bezetting
In de Algemene Ledenvergadering van 2012 zijn drie van de negen bestuursleden volgens
rooster afgetreden, te weten: Bauke Dam, Wijnand Drupsteen en Helmich Oldenboom.
Als opvolgers zijn de kandidaten Cees van Baaren, Leen Buizert en Fred Hagens door de leden
gekozen. In de bestuursvergadering van 10 mei 2012 is Leen Buizert benoemd tot secretaris.
Zie pagina 11 in deze Nieuwsbrief voor de namen en functies van het voltallige bestuur.
In het bestuur van het pensioenfonds zijn Albert Six en Chiel Hildebrand opgevolgd door
Quirijn Ligtenstein en Sytze Meerema als afgevaardigden van VGDE.
In het Verantwoordingsorgaan (VO) heeft Hans van der Waard de plaats van Sytze Meerema
ingenomen en zijn Fred Hagens en Wim Bakkers benoemd tot aspirant-lid.
Samen met de nieuwe mensen is de beleidslijn van de voorgaande jaren voortgezet. Als bestuur
hebben we die activiteiten uitgevoerd, waarmee we de doelstellingen van VGDE het beste
konden realiseren. Enkele van deze activiteiten willen we hieronder noemen.
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Douwe Egberts Master Blenders: DEMB
Wij hebben contacten gelegd met het nieuwe management en daarbij eventuele consequenties
van de verzelfstandiging voor het pensioenfonds afgetast. Ook hebben we de onderneming
gevraagd om een bijdrage in de kosten van VGDE.
CAO-Werkgroep pensioenen
Een zelfstandige vertegenwoordiging namens gepensioneerden in de tijdelijke CAO-Werkgroep
Pensioenen bleek een brug te ver. Wel mogen we deel uitmaken van de vakbondsdelegatie. Dit is
te danken aan de verbeterde relatie met de bonden zoals vermeld in het jaarverslag van 2011.
Deze werkgroep houdt zich bezig met het AOW-gat en de veranderingen in de pensioenen zoals
hiervoor al is aangeduid. De werkgroep zet haar werk voort in 2013.
Verder hebben wij rechtstreeks bij DEMB aangedrongen op een spoedige en goede oplossing
voor het AOW-gat, omdat de eerste collega’s dit in 2013 aan den lijve gaan ondervinden.
Douwe Egberts Pensioenfonds: DEPF
In het overleg met het pensioenfondsbestuur laten we ook onze stem horen als het gaat over de
aangekondigde vernieuwingen van het bestuursmodel en het pensioenstelsel. Dit overleg zal in
2013 worden gecontinueerd en zijn beslag krijgen in schriftelijke aanbevelingen van onze kant.
Op commissieniveau zijn de contacten met DEPF goed te noemen. Onze folder wordt
meegezonden met brieven van DEPF, zodat we een groot domein als bereik hebben.
De commissie Pensioenen van VGDE heeft aan tafel gezeten bij DEPF om de status van de
vernieuwingen in het besturen van het pensioenfonds te bespreken.
Over het behaalde rendement zijn vragen gesteld en besproken. Ook gezien onze doelstellingen
is het belangrijk DEPF voor te houden een juiste balans te vinden tussen rendement en risico,
waarbij de belangen van alle deelnemers in het oog dienen te worden gehouden. (Toelichting: Je
kunt wel een hoog beleggingsrendement willen nastreven, maar dat gaat altijd gepaard met hoge
risico’s. Het pensioenfondsbestuur is continu bezig daarin een juiste balans te vinden).
Afgevaardigden
Onze afgevaardigden in het pensioenfondsbestuur zitten regelmatig aan onze VGDEbestuurstafel om zaken uit te wisselen en af te stemmen.
Ook hier is het zoeken naar de juiste balans tussen enerzijds het belang van VGDE en
anderzijds het algemene belang van alle deelnemers, dat door de afgevaardigden in hun rol moet
worden gediend.
Onttrekkingen aan het pensioenfonds
Net als bij meerdere bedrijven is gebeurd, hebben ook wij de premiekortingen en
terugstortingen van de afgelopen jaren geïnventariseerd. Samen met onze interne experts
hebben wij vervolgens een Beleidsnotitie/ Position Paper opgesteld en toegezonden aan DEMB,
de Vakbeweging en DEPF. Na het negatieve toeslagbesluit van december 2012 hebben wij een
vervolgbrief naar de onderneming gestuurd met het verzoek om alsnog middelen voor
toeslagverlening beschikbaar te stellen.
Visie VGDE
Zoals hiervoor geschetst is de pensioenwereld flink in beweging. Een reden temeer om onze
doelstellingen en actieplannen in relatie tot onze visie tegen het licht te houden en waar nodig
aan te passen. We hebben een voorzet van ons erelid Henk Kramer verder uitgewerkt en
proberen dit document begin 2013 af te ronden.
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Tot slot
Bij alle activiteiten om de belangen van onze gepensioneerden te behartigen is de steun van
afgevaardigden en vrijwilligers onontbeerlijk. Wij willen hen daarom hartelijk danken voor hun
grote inzet, die zeer wordt gewaardeerd.

Februari 2013,
Leen Buizert, secretaris
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2.7

Financiële jaarrekening VGDE 2012 en begroting 2013
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2.8

Meer nieuws van de Bestuurstafel

Het gaat wel om mensen!
Het lijkt alsof het steeds vaker alleen nog maar om centen en somberheid gaat. Over hoge
kosten en lage opbrengsten, over tekorten, over dekkingsgraden, over besparingen, over
solidariteit en eerlijk delen.
Ook wij ontkomen er niet aan om het vaak over geld te hebben, maar dat doen we omdat we
weten dat het wel om mensen gaat.
In de laatste Nieuwsbrief van december 2012 konden we nog niet ingaan op het indexatiebesluit
van het bestuur van ons Pensioenfonds; dat was nog niet bekend.
De inkt was echter nog niet droog of het bericht lag op de deurmat: voor de vijfde keer geen
indexatie voor gepensioneerden. Met daarbij een keurig overzicht van de achterstand die we
sinds 2001 hebben opgelopen.
Dit is uiteraard geen reden voor een feest, integendeel, want onze bruto pensioenuitkeringen
hebben de prijsstijgingen in de afgelopen jaren bij lange na niet bij kunnen houden.
Zoals u weet hebben wij in oktober 2012 ons standpunt aan de onderneming kenbaar gemaakt
over de onttrekkingen aan ons Pensioenfonds in de laatste decennia in een brief genaamd
‘Position paper’.
In dit Position Paper staat dat de VGDE van mening is dat de onderneming ook in een situatie
waarin gedurende meerdere jaren geen toeslagverlening heeft kunnen plaatsvinden tot een
extra bijstorting dient over te gaan. Omdat de indexaties nu al 5 jaar achterwege zijn gebleven
hebben wij op 13 januari schriftelijk gevraagd in hoeverre de onderneming in deze specifieke
omstandigheid bereid is deze financiële ondersteuning te bieden. Over het vervolg houden wij u
natuurlijk op de hoogte.
Een ander belangrijk punt is de verschuiving van de AOW-leeftijd. Dit leidt bij sommige van
onze (ex-)collega’s tot een tijdelijke maar onbedoelde daling van hun inkomen. De (vut-)uitkering
stopt immers bij precies 65 jaar en de AOW gaat pas later in. Dit onderwerp is medio 2012 al
door ons aangekaart bij de onderneming en bij de vakbeweging. Wij hebben voorgesteld om een
overzicht te laten maken van de omvang van dit probleem en van de mogelijkheden en kosten om
het naar behoren op te lossen. Het wordt nu als cao-onderwerp behandeld door een kleine
commissie. Namens ons neemt Hans Sterk als lid van de vakbondsdelegatie deel aan dit overleg.
Omdat de oplossing van dit urgente probleem toch vertraging dreigt op te lopen hebben wij
enkele weken geleden opnieuw op spoed aangedrongen.
Ook hiervoor geldt dus: wordt vervolgd.
Februari 2013,
Thijs Kramer, voorzitter
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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:
De heer H. Vogel, Nunspeet
De heer C.T. Lijding, De Meern
De heer R.T.M. Holterman, Leusden
De heer H. Boorsma, Veenendaal
Mevrouw M.M. Jong-Schages, Joure
De heer J. Jager, Langweer
3.3

Ledenbestand: de 1500 gepasseerd!

Het aantal leden van de vereniging heeft een nieuw record bereikt! Hans Meijer van de
ledenadministratie heeft op 24 januari het 1500-ste lid ingeschreven!
Het nieuwe lid is speciaal welkom geheten door onze secretaris, Leen Buizert en André van de
Hoef, tweede penningmeester én maker van de adresstickers. Zij zijn haar persoonlijk gaan
feliciteren met een fraai boeket bloemen.
Eind februari bereikte het ledental de nieuwe stand van 1518! De stijging is het resultaat van
onze folder bij de laatste nieuwsbrief van het Pensioenfonds. We danken iedereen voor de
medewerking en gaan op naar de 2000.
Het aantal leden met een e-mailadres is gestegen naar 824 (54%).
3.4
Automatische incasso contributie 2013
De penningmeester is nog steeds ingenomen met het grote aantal leden dat een machtiging tot
automatische incasso van de contributie heeft afgegeven. Totaal 1239 leden (82%).
Bij deze leden zal eind april de contributie over 2013 automatisch worden geïnd. Zij ontvangen
geen contributienota en hoeven niets te doen. Leden die geen machtiging hebben afgegeven
ontvangen wel een nota en worden verzocht zelf het verschuldigde bedrag over te maken. Dat
geldt ook voor leden met een betalingsachterstand.
3.5
Doorgeven adreswijzigingen
Wilt u een wijziging van adres, e-mailadres of bankrekeningnummer altijd doorgeven aan de
LEDENADMINISTRATIE? Telefoon: 0521-518740 of e-mail: ledenadministratie@vgde.nl
3.6
Kiest u in 2013 ook voor DE Nieuwsbrief per e-mail?
De kosten van de vereniging kunnen fors omlaag wanneer meer leden DE Nieuwsbrief willen
ontvangen op hun e-mailadres. Momenteel hebben 367 leden (24%) die keuze al gemaakt.
De ledenadministratie beschikt over de e-mailadressen van 824 leden (54%). Het aantal digitale
nieuwsbrieflezers kan dus met gemak worden verdubbeld. Kies ook voor digitale verzending!!
Ook in 2013 zal naar alle leden met een e-mailadres de digitale versie van DE Nieuwsbrief
worden gestuurd. Mocht u de papieren nieuwsbrief niet langer willen, dan maakt u dat zelf
kenbaar aan de ledenadministratie.
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Ook dit jaar zullen er weer vier nieuwsbrieven verschijnen. De eerstvolgende in juni.
3.7

Wie, Wat, Waar bij VGDE

Bestuurssamenstelling

Cees van Baaren, Sietze Beenen (tot mei 2013), Regine Britsemmer (tot mei 2013), Leen
Buizert, Fred Hagens, Eveline van Koppen, Thijs Kramer, Hans Sterk en Hans van der Waard

Afvaardiging in bestuur DEPF

Quirijn Ligtenstein en Sytze Meerema

Afvaardiging in Verantwoordingsorgaan DEPF

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

Afvaardiging in KNVG
Hans van der Waard

Commissie Pensioenen

Bauke Dam, Sytze Meerema, Cees Schipper, Hans Sterk

Commissie Communicatie

Cees van Baaren, Regine Britsemmer (tot mei 2013), André van de Hoef, Wolter Keers, Hans
Meijer en Berry Weber

Ereleden

Henk Kramer en Geert Jan Hoekstra

COLOFON

ADRES VGDE
Vereniging van Gepensioneerden
Douwe Egberts
Dorpsweg 117 4223NG Hoornaar
Telefoon: 06-13287835
secretaris@vgde.nl
www.vgde.nl

Redactie:
Regine Britsemmer, Cees van Baaren,
Wolter Keers

Ledenadministratie VGDE
De Strekel 22 8332JN Steenwijk
Telefoon: 0521 – 518740
ledenadministratie@vgde.nl

Redactieadres

Teksten:
Leen Buizert, Thijs Kramer,
Sietze Beenen, Wolter Keers,
Regine Britsemmer

Redactie Nieuwsbrief VGDE
De Strekel 22 8332JN Steenwijk
redactie@vgde.nl
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Aanmeldingsformulier bijwonen Ledenvergadering 2013
Graag vóór 27 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 deze 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 9 april in Nieuwegein
woensdag 10 april in Joure

handtekening:

datum:

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

Machtiging stemrecht
Ondergetekende, lid van VGDE
naam:

adres:
machtigt hiermee

naam:

adres:

om in de algemene ledenvergadering van VGDE op 10 april 2013 in Joure 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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