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1. Voorwoord van de redactie 

        

KERST ZONDER KORTING 

Voor een aantal gepensioneerden zag het er even naar uit dat zij volgend jaar gekort 

zouden worden op hun pensioen. Gelukkig lijkt het tij te keren en is de ergste crisis 

voorbij.  

Ons pensioenfonds doet het goed, het herstelplan is gerealiseerd, de dekkingsgraad is 

de laatste maanden omhoog gegaan en misschien komen wij, sinds lange tijd, weer eens in 

aanmerking voor een toeslag. Maar we zijn er nog lang niet, er valt nog wel wat in te 

halen. 

Terwijl voor de huidige medewerkers in 2014 al enkele aanpassingen aan AOW leeftijd 

en leeftijdsverwachting worden doorgevoerd, is het nieuwe pensioenakkoord nog steeds 

onderwerp van discussie na het wegstemmen van het wetsvoorstel in de 1e Kamer. 

Optimistisch wordt door beide ministeries gesteld dat eind januari 2014 gehaald zal 

worden. De ministers zelf staan nu aan het roer. 

In dit pensioenakkoord moeten onze opgebouwde rechten wel goed “ingeloodst” worden. 

Kortom, nog werk genoeg voor onze vereniging. 

Voor nu wensen wij U veel leesplezier, fijne kerstdagen en een sterk 2014 ! 
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2.    Nieuws en mededelingen van het bestuur 

 

2.1 Van de bestuurstafel  

 

Allereerst willen wij enkele wisselingen in bestuur en afvaardiging met u delen. 

Zoals bekend hebben wij André Frank op de ALV van april jl. als nieuw bestuurslid mogen 

begroeten. Tot onze spijt bleek hij een taak als VGDE bestuurslid anders te hebben ingeschat 

en heeft hij te kennen gegeven liever op andere wijze zijn steentje te willen bijdragen aan de 

VGDE. Vanzelfsprekend hebben wij begrip voor zijn besluit en zijn wij in goed overleg op zoek 

gegaan naar een waardige opvolger. Wij hebben, tot ons genoegen, Wim Bakkers bereid 

gevonden om per direct de ontstane vacature in ons VGDE bestuur te gaan vervullen. Uiteraard 

zal dit op de eerstvolgende ALV formeel aan u worden voorgelegd. 

Daarnaast is er nieuws rondom het Verantwoordingsorgaan (VO). Wij hebben normaliter naast 

twee afgevaardigden, Hans van der Waard en Fred Hagens, ook steeds twee aspirant-leden in 

het Verantwoordingsorgaan. Enkele maanden geleden was hier een plaats opengevallen. Wij zijn 

blij dat we Rob Korevaar bereid hebben gevonden om die taak, samen met Wim Bakkers, op zich 

te nemen. Rob is al volop bezig om zich in de pensioenmaterie te verdiepen zodat onze 

afvaardiging in het VO verzekerd is van continuïteit en deskundigheid. 

 

Om de belangen van onze gepensioneerden goed te kunnen behartigen is het van groot belang om 

op de hoogte te zijn van ontwikkelingen en wetgeving rondom pensioenen. Wij blijven daarom 

veel aandacht geven aan scholing op dit gebied, waar mogelijk in samenwerking met ons eigen 

pensioenfonds. In 2013 hebben 3 van onze bestuursleden/afgevaardigden een cursus kunnen en 

willen volgen. Deze lijn willen wij in 2014 voortzetten, want alleen op die manier blijven wij in 

staat om met succes te opereren. 

 

Dat deskundigheid noodzakelijk is bleek ook het afgelopen jaar, waarin weer veel beweging 

rondom pensioenen is gezien en meebeleefd.  

Na veel politiek gedoe is de Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen enkele maanden geleden 

eindelijk van kracht geworden.  Deze wet eist dat de deskundigheid van het bestuur wordt 

versterkt, dat de diverse organen worden gestroomlijnd en dat alle belanghebbenden zo 

evenwichtig mogelijk worden vertegenwoordigd. Vooral voor kleinere fondsen is het een 

loodzware opdracht om tijdig aan de eisen van deze wet te kunnen voldoen.  

Door DEPF is, na formeel overleg met de betrokken partijen en na informele raadpleging van 

ons, de keus gemaakt om het huidige paritaire bestuursmodel zoveel mogelijk te handhaven.   

De deskundigheid staat bij DEPF op dit moment niet ter discussie maar door de strenge eisen 

zal de continuïteit bij bestuurswisselingen ongetwijfeld moeilijker worden.  

Wat de evenwichtige vertegenwoordiging van belanghebbenden in het Fondsbestuur betreft 

wordt bij DEPF weliswaar aan de wet voldaan maar ons standpunt is en blijft dat er met 4 

bestuursleden benoemd door de onderneming, 2 door de ondernemingsraad en 2 namens de 

gepensioneerden, geen sprake is van evenwichtige vertegenwoordiging. 

 

In DE Nieuwsbrief van september hebben wij kort verslag gedaan van ons overleg met de 

onderneming over het AOW-gat en over de grote achterstand met het  indexeren van ingegane 

pensioenen.   
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Deze onderwerpen vinden wij van heel groot belang en wij hebben schriftelijk kenbaar gemaakt 

hier bij de eerstvolgende gelegenheid weer indringend aandacht voor te vragen bij de 

Onderneming. 

Tenslotte wensen wij al onze leden en lezers een mooie feestelijke decembermaand toe met 

misschien eindelijk weer eens een klein indexatielichtpuntje, het spant erom.  

 

 

2.2  KNVG 

 

Samen sterk! 

 

Er zijn weer veel ontwikkelingen te melden over het taaie pensioendebat. 

Pensioenfondsen hoeven niet meer te kiezen tussen twee contracten (reëel en nominaal) die het 

Kabinet had voorgesteld. Staatssecretaris Klijnsma heeft besloten dat er een tussenvariant 

komt die de elementen van beide contracten combineert. Conform planning komt het Kabinet nu 

op 31 januari 2014 met de details over deze tussenvorm. De invoeringsdatum van de nieuwe wet  

blijft 1 januari 2015.   

De keuze voor deze tussenvariant is mede tot stand gekomen door een gezamenlijke brief aan 

het kabinet van werkgevers, werknemers, ouderenbonden, pensioenfondsen en, niet te vergeten, 

“onze” KNVG.  

Als koepel van verenigingen van gepensioneerden wil de KNVG de belangen van gepensioneerden 

behartigen en hun rechten in stand houden. Wij prijzen ons, als VGDE, gelukkig dat we lid zijn 

van deze actieve club met in het bestuur o.a. Martin van Rooijen, oud staatssecretaris van 

financiën en emeritus hoogleraar Bernard van Praag. Deze heren zijn bij machte om bij de 

besluitvormers aan tafel te komen en de discussie langzaam maar zeker de goede kant op te 

krijgen. Zoals Martin van Rooijen tijdens onze laatste jaarvergadering al zei: “Eerst stonden we 

op het menu……………………en nu zitten we mee aan tafel”. 

Natuurlijk moet er nog heel wat onderhandeld worden en staan er nog vele discussies op de rol 

voordat de veranderingen, die nodig zijn om de pensioenen in Nederland betaalbaar te houden, 

in een wet zijn vastgelegd, maar samen zijn wij sterk! 

 

2.3 Toeslagverlening 

Een dezer dagen neemt DEPF een besluit over de toeslagverlening. 

Bij het te perse gaan van deze nieuwsbrief was er nog niets bekend en kunnen wij u hierover 

jammergenoeg niet berichten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw/nieuws/2013/10/01/klijnsma-naar-een-stabiel-model-voor-ons-toekomstig-pensioen.html
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3.  Nieuws van de commissie Informatie en Communicatie 

 

3.1 Personalia, In memoriam 

 

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

 

De heer C. Kramer, Ede 

De heer A.F. van Mens, Vleuten 

Mevrouw J.C. Lek- Peletier, Wormerveer 

De heer J. de Graaf, Zaandam 

De heer J.C. Zaal, Katwijk (ZH) 

De heer E. de Jong, Bolsward 

De heer T. de Vries, Hurdegaryp 

De heer J. Pruim, IJsselmuiden 

De heer C. van Beusekom, Joure 

De heer J. Huizinga, Wolvega 

Mevrouw P.M. Hageraats-Geurts, Houten 

Mevrouw M. Swart-Sloot, Joure 

De heer A.J. Houthooft, Uithoorn 

 

3.2 Aankondiging Algemene Ledenvergadering VGDE 2014 

Het bestuur heeft de data voor de ALV 2014 vastgesteld.  

Voor de regio Noord wordt een ALV gehouden in Joure op dinsdag 8 april 2014 om 13.30 uur 

Voor de regio Midden/Zuid is de ALV in Nieuwegein op woensdag 9 april 2014 om 10.30 uur. 

De vergadering in Nieuwegein is tevens de algemene ledenvergadering waar de financiële 

jaarrekening ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de leden. Hier vindt ook de verkiezing van 

bestuursleden plaats.  

 

3.3 Steeds meer leden kiezen er voor om de DE Nieuwsbrief via e-mail te ontvangen 

Op onze actie om meer nieuwsbrieven digitaal te mogen versturen hebben wij 215 positieve 

reacties mogen ontvangen, een geweldige score! 

Wij hebben, per 25 nieuwe aanmelders, een VVV-Geschenkbon t.w.v. € 25,00 verloot. 

De ‘winnaars’, die inmiddels de geschenkbon thuisgestuurd hebben gekregen, zijn: 

Mevrouw E. van den Berg, Maarssen 

De heer J. Brinkhuis, Waddinxveen  

De heer, B.A. Funke Kupper, Leusden 

De heer A.J.J.M. van den Hout, Tilburg 

De heer N.S.J.P. Kramer, ‘s-Hertogenbosch 

De heer L. Schuring, Zeist 

De heer P.A. Vermaas, Woudenberg 

De heer A. Zwerver, Joure 

 

Namens het gehele bestuur, van harte proficiat! 

Door uw aanmelding wordt onze Nieuwsbrief steeds ‘groener’. 
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3.4  Samengaan Friesland Bank met de Rabobank.  

 

Sinds 1 april 2012 is Friesland Bank onderdeel van de Rabobank Groep. Als gevolg hiervan gaat 

Friesland Bank vrijwel geheel op in de Rabobank. Dit betekent dat in de loop van 2013 de 

producten en diensten van klanten van Friesland Bank naar de aangesloten Rabobank en/of 

andere onderdelen van de Rabobank Groep overgaan 

De betalingen van en naar uw Privérekening bij de Friesland Bank worden gedurende 13 maanden, 

tot 1 januari 2015, doorgezet naar uw nieuwe Rabobank betaalrekening. 

Klanten van de Friesland Bank worden gevraagd om partijen die geld naar u overmaken te 

informeren over uw nieuwe rekeningnummer bij de Rabobank. 

 

Wij adviseren onze leden, wiens pensioenuitkering altijd op een rekeningnummer van de 

Friesland Bank wordt gestort, het volgende: 

 

 Heeft u een vroegpensioenuitkering, stuur dan een e-mail met uw nieuwe Rabobank 

BasisPakket-rekeningnummer naar: hrservices@demb.com of neem telefonisch contact 

op met de HR Servicedesk, tel; 030-2978600 

Vergeet niet uw personeelsnummer te vermelden. 

 

 Bent u een 65+ er; stuur dan een e-mail met uw nieuwe Rabobank BasisPakket-

rekeningnummer naar depensioenfonds@tkppensioen.nl  of neem telefonisch contact op 

met TKP, bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, via 

telefoonnummer 050 - 582 79 50. 

Vergeet niet uw pensioennummer te vermelden.  

 

Bij een automatische incasso informeert de Friesland Bank de penningmeester van de VGDE. 

Daarna vindt de automatische incasso plaats vanaf uw nieuwe rekeningnummer. U hoeft hiervoor 

zelf dus niets te doen. 

 

Meer informatie kunt u vinden op: 

http://www.rabobank.nl/particulieren/servicemenu/nieuws/frieslandbank/  

 

3.5 Ledenbestand 

 

Op dit moment telt ons ledenbestand 1495 leden. Het aantal leden is, doordat er relatief veel 

van onze oud-collega’s afgelopen jaar zijn overleden, gedaald. 

We hebben er alle vertrouwen in dat we weer snel boven de 1500 leden zullen uitkomen. 

 

3.6 Doorgeven adreswijzigingen, e-mailadressen of bankrekeningnummers 

 

Wilt u bovenstaande wijzigingen altijd doorgeven aan de Ledenadministratie? 

Per E mail: ledenadministratie@vgde.nl 

Per post: De Strekel 22, 8332 JN  Steenwijk 

 

 

 

mailto:hrservices@demb.com
mailto:depensioenfonds@tkppensioen.nl
http://www.rabobank.nl/particulieren/servicemenu/nieuws/frieslandbank/
mailto:ledenadministratie@vgde.nl
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3.7 Wie, Wat, Waar bij VGDE 

Bestuurssamenstelling 
Cees van Baaren, Wim Bakkers, Leen Buizert, Fred Hagens, Eveline van Koppen, Thijs Kramer, 

Hans Meijer, Hans Sterk en Hans van der Waard. 
Afvaardiging in bestuur DEPF 
Quirijn Ligtenstein en Sytze Meerema  

Afvaardiging in Verantwoordingsorgaan DEPF  
 Hans van der Waard, Fred Hagens en de aspirant-leden Wim Bakkers en Rob Korevaar.   

Afvaardiging in KNVG 

Hans van der Waard 

Commissie Pensioenen  

Sytze Meerema, Cees Schipper, Hans Sterk 

Commissie Communicatie 

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

Ereleden 

Henk Kramer en Geert Jan Hoekstra 

 

 

Alle bestuurs-, commissieleden, afgevaardigden en ereleden wensen u een voorspoedig 

nieuwjaar. 

 

 

 

 

Correspondentieadres VGDE 

Vereniging van Gepensioneerden  

Douwe Egberts 

Dorpsweg 117 4223NG Hoornaar 

Telefoon: 06-13287835 

secretaris@vgde.nl  
www.vgde.nl 

 

Penningmeester/Ledenadministratie VGDE 

De Strekel 22 8332JN Steenwijk 

Telefoon: 0521–518740 

ledenadministratie@vgde.nl 
 

Website VGDE 

www.vgde.nl  

 

COLOFON 
Redactie:  

Cees van Baaren, Wolter Keers 

 

Teksten:  

Cees van Baaren, Wolter Keers, 

Thijs Kramer. 

 

Redactieadres 

Redactie Nieuwsbrief VGDE 

Graverij 2, 8505 AB Snikzwaag  

redactie@vgde.nl 

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

