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1. Voorwoord van de Redactie 

ER IS ER EEN JARIG...  

En ja, dat zijn wij; op 16 juni 2015 bestaat onze vereniging 10 jaar!   ¹)   

Wij zullen, tijdens de komende Algemene Ledenvergaderingen op bescheiden wijze 

stilstaan bij het bereiken van deze mijlpaal. In deze Nieuwsbrief wordt u over deze 

vergaderingen uitgebreid geïnformeerd. 

Inmiddels zijn wij een gerespecteerde vereniging met momenteel iets minder dan 

1.500 leden en met grote inzet van vele vrijwilligers, die ons vertegenwoordigen en 

onze belangen zo goed mogelijk behartigen. 

Toch kunnen wij nog niet achterover gaan leunen in onze fauteuils, want er is nog 

steeds veel te doen om onze wensen en rechten gehonoreerd te krijgen. 

Zeker nu de jongste wijzigingen in de pensioenwet niet in ons voordeel werken. 

En er nog veel veranderingen ontwikkeld zullen worden. 

Genoeg redenen dus om naar een van de ledenvergaderingen te komen en uw mening 

te laten horen. Zeker nu de vergaderingen zowel in Joure als in Utrecht bij Douwe 

Egberts plaatsvinden. 

Natuurlijk veel leesplezier met deze VGDE Nieuwsbrief nieuwe stijl !  
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3. Nieuws en mededelingen van het Bestuur 

Bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief heeft Rob Korevaar laten weten, 

dat hij om persoonlijke redenen besloten heeft zijn functie als voorzitter en 

lid van het bestuur van VGDE per direct neer te leggen. 

Het bestuur betreurt het besluit van Rob, maar respecteert zijn keuze. 

3.1   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  21 april 2015 in Utrecht. Aanvang 14.30 uur in 

het bedrijfsrestaurant van Douwe Egberts Master Blenders, 

Vleutensevaart 35, 3532 AD, Utrecht. 

Regio Noord: woensdag 22 april 2015 in Joure. Aanvang 13.30 uur in 

het bedrijfsrestaurant van Douwe Egberts Master Blenders, 

Leeuwarderweg 1, 8501 ZD Joure.  

De vergadering op 22 april in Joure is de formele 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 ruime pauze om oud-

collega’s te spreken. 

Zoals u heeft kunnen lezen vergaderen wij nu bij Douwe Egberts!  

Als bestuur stellen we deze gastvrijheid bijzonder op prijs en zijn het management 

van DEMB daar zeer erkentelijk voor! Let wel: de aanvangstijd van de vergadering in 

Utrecht is nu 14.30 uur. (de in Nieuwegein gebruikelijke lunch vervalt). 

 

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

Dat kan door vóór 7 april 2015 door: 

* het aanmeldingsformulier uit deze DE Nieuwsbrief in te vullen en op te sturen, of  

* het invullen van het daarvoor bestemde formulier op de website www.vgde.nl . 

Bij (te) grote belangstelling worden de aanvragen op volgorde van binnenkomst 

behandeld! Ook willen wij u er op attenderen dat het aantal parkeerplaatsen beperkt 

is. 

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 het goed om te weten dat er ook een mogelijkheid is om te 

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

Met vriendelijke groet,  Leen Buizert, secretaris  

http://www.vgde.nl/
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3.2   Agenda Algemene Ledenvergadering VGDE 2015 

        op 21 april in Utrecht en 22 april in Joure 

 

             Tekenen presentielijst vanaf 14.00 uur te Utrecht en 13.30 te Joure    

 

1.  Opening door dagvoorzitter om 14.30 in Utrecht en 14.00 in Joure. 

2. Ter goedkeuring de notulen van de ALV vergaderingen 2014  

         op 8 april 2014 in Joure en  op 9 april 2014 in Utrecht. 

3. Ter goedkeuring Jaarverslag 2014. 

4. Financiële Verantwoording, waarvoor goedkeuring vereist: 

         4.1. Resultaten en Balans 2014 en Begroting 2015 

         4.2. Verslag kascommissie over 2014 

         4.3. Benoeming kascommissie 

         4.4. Vaststelling contributie 2016.  

5. Actuele situatie, beleid en koers volgende jaren. 

6. Verkiezing bestuursleden  

6.1. Aftredend en herkiesbaar zijn: Cees van Baaren en Fred Hagens.  

         Voorgesteld door het bestuur om de herbenoeming van beiden goed te keuren. 

6.2. Aftredend en niet herkiesbaar is: Leen Buizert.  

         Voorgesteld door het bestuur om Jacques Rutjens als zijn opvolger te  

         benoemen. 

6.3    Zoals eerder vermeld, is Rob Korevaar afgetreden als voorzitter en lid van het 

         bestuur. Het bestuur prijst zich gelukkig, dat Wim Bakkers bereid is om deze 

         functie tijdelijk op zich te willen nemen.           

7. Benoemingen en afscheid. 

8. Zowel in Utrecht als in Joure spreekt de heer Quirijn Ligtenstein,  

         voorzitter van het bestuur van het Douwe Egberts Pensioenfonds,  

         over de ‘Stand van zaken bij DEPF’  

9. PAUZE  

10. In Utrecht spreekt de heer Luc van Gorp,  General Manager C&T Retail 

         The Netherlands , over de ‘Stand van zaken bij DEMB’.  

         In Joure spreekt de heer Jos van Wilsum, site Director Coffee- and Tea factory 

         Joure over de ‘Stand van zaken bij DEMB’.  

11. Rondvraag 

12. Sluiting officiële gedeelte in Utrecht ca. 17.30 uur en in Joure ca. 17.00 uur. 
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3.3   Toelichting bij de Agenda Algemene Ledenvergadering VGDE 2015 

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

Agendapunt 6 : Verkiezing: 

• Het bestuur heeft een rooster vastgesteld om het aftreden evenwichtig te laten  

         verlopen. Ieder jaar treden maximaal 3 bestuursleden af, die eenmaal kunnen 

         worden herkozen voor een periode van 3 jaar.   

          

         Dit jaar zijn er 3 bestuursleden aftredend, waarvan de heren 

         Cees van Baaren en Fred Hagens hebben aangegeven nog een periode aan te 

         willen blijven. Leen Buizert stelt zich niet herkiesbaar.  

         In de ontstane vacature stelt het bestuur voor te benoemen:  

         De heer Jacques Rutjens. 

 

         Daarnaast is de functie van voorzitter vacant als gevolg van het vertrek van 

         Rob Korevaar. Wij zijn Wim Bakkers bijzonder dankbaar dat hij deze functie  

         tijdelijk wil waarnemen.  

         Dit laat overigens onverlet dat het bestuur naarstig op zoek is naar een nieuw 

         bestuurslid / voorzitter. Heeft u interesse en wilt u wat meer weten over de 

         inhoud van deze functie, neem dan contact op met Leen Buizert, 

         buizert@gmail.com  

• Door leden kunnen tegenkandidaten worden voorgedragen.  

         De voordracht moet, ondertekend door ten minste 20 leden, ingediend worden  

         bij het secretariaat voor 7 april a.s.  

• Als er geen tegenkandidaten worden voorgedragen is stemming niet  

         noodzakelijk en machtiging dus ook niet.   

         In Utrecht is er geen stemming onder alle omstandigheden, daar dit jaar de 

         officiële ledenvergadering in Joure wordt gehouden. 

• 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. 

 

3.4   Parkeren, aanmelden ALV VGDE 2015 

        Zie hiervoor de uitnodiging pagina 2. 

        Voor de routebeschrijving naar de lokaties in Utrecht en Joure :  

        zie de bedrijfsinformatie op de website: http://www.de.nl/bv/bedrijfsinformatie/  

 

3.5   Verslag Algemene Ledenvergaderingen VGDE 2014 

        Een samenvatting van de Algemene Ledenvergaderingen VGDE 2014 heeft 

        in DE Nieuwsbrief 10-2 (juni 2014) gestaan.  

        Het officiële verslag van de ALV 2014 wordt ter goedkeuring - middels  

        een powerpoint presentatie -, tijdens de ALV  behandeld. 

        Tevens zullen er tijdens de ALV’s  een 20-tal “hard-copies” beschikbaar zijn. 

 

mailto:buizert@gmail.com
http://www.de.nl/bv/bedrijfsinformatie/
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3.6   Jaarverslag VGDE 2014 

1. Pensioenwereld nog niet tot rust gekomen 

De pensioenwereld was ook in 2014 weer volop in beweging. De politici in Den Haag 

bedachten dat de jaarlijkse pensioenopbouw van de actieven wel wat minder kan 

(aanpassing van het “Witteveenkader”). Een prettig neveneffect voor het kabinet is 

dat dat extra belastinginkomsten oplevert.   

Vervolgens kwam het kabinet met aangescherpte financiële spelregels voor de 

pensioenfondsen (het zogenaamde nFTK ). Onder de nieuwe spelregels mag het 

verwerken van tegenvallers over een langere periode worden uitgesmeerd. Maar 

tegelijkertijd moeten de fondsen hogere buffers aanhouden, waardoor minder 

indexatietoeslag kan worden gegeven.  

En dan is er ook nog een begin gemaakt met de Brede Maatschappelijk Dialoog over 

hoe ons pensioenstelsel met het oog op de toekomst aangepast moet worden. Het 

gaat dan over collectieve of individuele regelingen, wel of geen verplichte deelname , 

mogelijke tegenstellingen tussen jongeren en ouderen, de doorsneepremie, ZZp-ers, 

enz..  

2. KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden) 

De ontwikkelingen in pensioenland kregen ruim aandacht in de media.  

Allerlei maatschappelijke organisaties deden hun zegje over de voorgestelde 

wetswijzigingen. Veel wetenschappers lieten van zich horen, maar helaas bleven zij 

elkaar tegenspreken. 

Ook de KNVG roerde de trom. Dankzij een nog steeds groeiend ledenaantal en door 

samenwerking met ouderenorganisaties zoals CSO en NVOG dringt dat geluid steeds 

verder door, echter nog zonder het gewenste effect. Dit was reden voor de KNVG om 

de tactiek te wijzigen en haar achterban te mobiliseren. Dat leidde tot een grote 

hoeveelheid ingezonden brieven naar de Eerste en de Tweede Kamer. Ook veel leden 

van de VGDE hebben hieraan meegedaan.  

Naast pensioenzaken vraagt de KNVG ook aandacht voor andere inkomenseffecten 

voor ouderen zoals de verlaging van de heffingskorting inkomstenbelasting en de 

fiscalisering van de AOW. De samenwerking met de NVOG op het gebied van Zorg & 

Welzijn begint van de grond te komen .  

Het concrete resultaat van alle KNVG-inspanningen is tot nog toe teleurstellend. Maar 

feit is dat de KNVG ruim aandacht krijgt in de media en in “Den Haag” steeds meer 

gezien wordt als een gesprekspartner waar rekening mee moet worden gehouden. 

Volhouden is de boodschap. En de beste manier waarop wij de KNVG kunnen 

ondersteunen is het inbrengen van een zo groot mogelijk aantal VGDE-leden.  

3. VGDE (Vereniging van Gepensioneerden Douwe Egberts) 

In 2014 zijn Wim Bakkers, Karel Bouwknegt en Rob Korevaar toegetreden tot het 

VGDE-bestuur als opvolgers van Andre Frank (2013), Hans van der Waard en Thijs 

Kramer. Het nieuwe bestuur heeft vervolgens een herverdeling gemaakt van de 

verschillende beleidstaken. 

Onder leiding van de nieuwe voorzitter, Rob Korevaar, is in 2014 gesleuteld aan de 

strategie en doelstellingen van de vereniging (ons “visie-document”) en aan de 
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taakomschrijving van de verschillende commissies. Er zijn profielschetsen van 

bestuursleden en afgevaardigden opgesteld en er zijn opleidingen gevolgd.  

De commissies van de vereniging hebben weer het nodige werk verzet. Een summier 

overzicht: 

        - Nieuw logo en gemoderniseerde website (commissie Communicatie & 

                  Informatie) 

        - Nieuwsbrieven (commissie Communicatie & Informatie) 

        - “Shortlist” met mogelijk toekomstige bestuursleden en afgevaardigden 

                  (commissie Werving & Selectie) 

        - Samenvatting van wetsvoorstellen en relevante publicaties en  

                   voorbereiding van bestuursstandpunten (commissie Pensioenen) 

        - Oprichting commissie Financiën (pensioenfonds) 

Het bestuur bedankt alle commissieleden voor hun bijdragen in 2014. 

Uiteraard spreekt het bestuur ook zijn waardering uit voor de inzet van onze 

afgevaardigden bij de KNVG, bij het verantwoordingsorgaan en in het bestuur van het 

DEPF pensioenfonds. 

Bij een vereniging van gepensioneerden is het aantal sterfgevallen onder de leden 

onvermijdelijk hoog. In 2014 zijn ons 41 leden ontvallen. Het aantal opzeggingen 

bedroeg 20. Gelukkig meldden zich ook 38 nieuwe leden. Op 31-12-2014 had de 

vereniging 1471 leden.  

4. DEPF (Douwe Egberts Pensioen Fonds) 

Beleggingsbeleid 

In 2014 heeft het pensioenfonds een onderzoek uitgevoerd naar de risicobereidheid 

onder de actieve en de gepensioneerde deelnemers. De gangbare opvatting in de 

beleggingswereld is dat door het nemen van meer risico gemiddeld een hoger 

rendement kan worden behaald (maar soms ook niet). En in de pensioenwereld leeft 

de gedachte dat actieven bereid zijn een hoger risico te accepteren dan 

gepensioneerden die meer op zeker zouden willen spelen. Dat zou voor actieven een 

ander beleggingsbeleid vragen dan voor gepensioneerden, maar binnen de huidige 

opzet is dat niet mogelijk. 

Uit het onderzoek kwam naar voren dat bij DEPF zowel de actieve als de inactieve 

deelnemers voor een gematigd risico kiezen en dat het verschil tussen beide groepen 

klein is. Ook is er een hoge mate van onderlinge solidariteit m.b.t. het opvangen van 

financiële schokken. 

In het halfjaarlijks overleg tussen DEPF en VGDE zijn de onderzoeksresultaten 

besproken. Daarbij hebben wij het fondsbestuur gecomplimenteerd met het door de 

enquêtedeelnemers uitgesproken vertrouwen. Maar wij hebben er ook op gewezen dat 

de mogelijkheid om te indexeren in grote mate afhangt van het 

beleggingsrendement. En daarom hebben wij het fondsbestuur gevraagd om in de 

kwartaalberichten meer aandacht te schenken aan (veranderingen in) het 

beleggingsbeleid en aan de behaalde rendementen in de verschillende beleggings- 

categorieën.  

Terugkijken (op de behaalde rendementen) is belangrijk, maar vooruitkijken is 

minstens zo belangrijk. Een ander verzoek aan het fondsbestuur betrof daarom te 
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berekenen hoe hoog het rendement zou moeten zijn om nu en in de toekomst  alle 

pensioenen te kunnen betalen.  

Wij zullen in 2015 bekijken in hoeverre het fondsbestuur aan onze vragen tegemoet 

komt. 

Indexatie 

Eind november 2013 was de dekkingsgraad  113,4%.  

Het fondsbestuur heeft besloten om bij die dekkingsgraad een basistoeslag (indexatie) 

te financieren uit de algemene middelen van het fonds. De gepensioneerden kregen 

per 1-1-2014 een basistoeslag van 0.30% en de actieven van 0.68%. Het verschil is 

een gevolg van het hanteren van verschillende inflatiemaatstaven: prijsindex voor 

gepensioneerden en loonindex voor actieven. Daarnaast werd uitsluitend voor actieve 

deelnemers een aanvullende toeslag van 1.32% gefinancierd uit de TRA (Toeslag 

Reserve Actieven). 

De actieve deelnemers hebben dus in 2014 vanuit de algemene middelen een hogere 

toeslag  ontvangen dan de gepensioneerden. Het VGDE-bestuur heeft in 2014 bij het 

fondsbestuur bezwaar gemaakt tegen deze onevenwichtige  behandeling. 

Het fondsbestuur vindt deze methode van indexeren echter wel evenwichtig en heeft 

besloten om die ook voor de toeslagen per 1-1-2015 te hanteren. 

VGDE en DEPF blijven op dit punt van mening verschillen.  

Gelukkig hebben de sociale partners in het CAO-overleg besloten om m.i.v. 2015 een 

eind te maken aan dit verschil in behandeling. Voortaan wordt voor de actieve en voor 

de inactieve deelnemers de prijsindex gebruikt als inflatiemaatstaf voor de 

basistoeslag uit de algemene middelen. Hiermee behoort de genoemde 

onevenwichtigheid tot het verleden.  

Helaas hebben de sociale partners geen gehoor gegeven aan ons verzoek (gesteund 

door het fondsbestuur) om de zuivere prijsindex te hanteren i.p.v. de afgeleide.  

Zie verder onder Sociale partners. 

5. Sociale partners 

De Vakbonden 

In 2014 hebben wij het halfjaarlijks overleg met de bonden weer nieuw leven 

ingeblazen. Hierbij is met name het indexatiebeleid aan de orde geweest. 

De bonden bleken het eens te zijn met onze opvattingen t.a.v. de gelijke indexatie uit 

de algemene middelen en het hanteren van de zuivere prijsindex. Het eerste punt is 

gehonoreerd in het cao-overleg, het tweede niet. Hiervoor zullen we ons tot DEMB 

richten. 

Wij hebben een steekproef gehouden onder onze leden naar het 

vakbondslidmaatschap. De response was 52% en daarvan gaf bijna 30% aan lid te 

zijn van een bond (15% FNV, 7% CNV en 7% Unie).  

Omvang is macht. Daarom zullen wij de bonden op deze hoge organisatiegraad onder 

de VGDE-leden wijzen en de verwachting uitspreken dat de bonden in cao-

onderhandelingen ook de specifieke belangen van gepensioneerden voldoende 

behartigen (nog beter: steun van de bonden voor een formele VGDE-

vertegenwoordiging in de werkgroep cao-pensioenen). 
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DEMB   

In 2014 is ook het contact met DEMB aangehaald. Een van de resultaten hiervan is 

dat wij voor onze algemene ledenvergaderingen 2015 in Joure en in Utrecht te gast 

zijn bij DEMB. Ook het VGDE-bestuur en de verschillende commissies maken 

regelmatig gebruik van de vergaderfaciliteiten bij de onderneming. Dit betekent een 

behoorlijke kostenbesparing voor onze vereniging en mede namens de 

penningmeester spreken wij onze dank uit voor deze service. 

Minder te spreken zijn wij over het feit dat de onderneming, blijkbaar als enige partij, 

zich gekeerd heeft tegen het toepassen van de zuivere i.p.v. de afgeleide prijsindex 

als indexatiemaatstaf. Bij het opstellen van het jaarverslag 2014 waren de 

argumenten voor dit standpunt nog niet bekend. In 2015 zullen wij dit punt met 

DEMB bespreken.  

6. Speerpunten voor 2015 

In 2015 willen we ons vooral richten op: 

• Minimaal handhaving van het VGDE-ledenaantal 

• De zuivere prijsindex als inflatiemaatstaf (gesprek met DEMB) 

• Uitgebreider rapportering over rendementen en beleggingsbeleid 

         (gesprek met DEPF) 

• Het verkrijgen van een formele VGDE-afvaardiging bij de werkgroep 

         cao-pensioenen (gesprek met sociale partners) 

• Via de KNVG invloed uitoefenen bij verdere aanpassingen van het  

         pensioen-stelsel (Brede Maatschappelijke Dialoog). 

3.7   Financiële jaarrekening VGDE 2014 en begroting VGDE 2015 

Jaarrekening VGDE 2014 

  

Financiële jaarrekening Vereniging van Gepensioneerden Douwe Egberts 2014 en begroting 2015

Resultatenoverzichten en begrotingen 2015 2014 2014 2013

begroting werkelijk begroting werkelijk

Baten

Contributie van leden 22.500 22.050,00 22.650 22.455,00

Donaties leden en contributieverschillen 28,60 -3,00

Ontvangen rente 200 209,14 300 251,78

Na jaarafsluiting ontvangen contributies vorig jaar 135,00 45,00

Totaal baten 22.700 22.422,74 22.950 22.748,78

Lasten

Contributie KNVG/NVOG 1.725 1.494,00 1.495 1.492,00

Kosten ledenvergaderingen 1.000 3.512,62 3.200 2.994,18

Publiciteit 8.000 6.722,88 7.000 5.989,20

Opleiding 2.000 0,00 2.000 2.055,00

Kosten bestuur en commissies 6.500 5.834,07 6.500 5.710,92

Overige kosten 500 186,21 500 160,44

Totaal lasten 19.725 17.749,78 20.695 18.401,74

Exploitatiesaldo 2.975 4.672,96 2.255 4.347,04

Aantal betalende leden 1.500 1.470 1.510 1.497 

Na jaarafsluiting ontvangen contributies vorig jaar 9 3 
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Balans 

  

 

4. Nieuws en mededelingen van de commissie Informatie en 

Communicatie  

4.1   Ingekomen reacties van leden 

Er zijn geen reacties van leden binnengekomen 

4.2 In memoriam  

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

De heer A.P.J. van Geloven, Hengstdijk 

De heer W.F.M. Sely, Amersfoort 

De heer A.A. van de Velde, Joure 

Mevrouw J.E. Reydon- Rosskopf, Jisp 

De heer G.J.M. Nooyens, Vught 

De heer L. van Dongen, Vught 

De heer J.L.B. Engelhard, Doorn 

Mevrouw S. de Boer- van den Bosch, Joure        

 

4.3 Ledenbestand 

Op dit moment telt onze vereniging 1469 leden !                                                                                

  

Balans per 31 december 2014 2013

werkelijk werkelijk

Bezittingen

Bank

   rekening courant 1.026,51 877,80

   spaarrekening 28.324,38 25.672,60

   kas 0,00 0,00

Totaal 29.350,89 26.550,40

Nog niet ontvangen contributies einde jaar

alsnog ontvangen in januari 105,00 105,00

Te ontvangen rente 209,14 251,78

Totaal Aktiva 29.665,03 26.907,18

Eigen vermogen 

Eigen vermogen per 1 januari 24.101,96 19.754,92

Resultaat over het jaar 4.672,96 4.347,04

Totaal eigen vermogen per 31 december 28.774,92 24.101,96

Vooruitontvangen contributies 45,00 45,00

Te betalen kosten

   bankkosten 26,88 27,28

   overige kosten 818,23 2.732,94

Totale kosten 845,11 2.760,22

Totaal Passiva 29.665,03 26.907,18
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Sinds de laatste nieuwsbrief van december 2014 hebben wij de volgende nieuwe leden 

kunnen verwelkomen: 

 

De heer H. de Groot, Bovensmilde   

Mevrouw A.J. van Dop- Tijsseling, Zeist 

Mevrouw P. Leenhouwers- Kaanders, 

Utrecht 

De heer B.J. Karel, Kampen 

De heer P. Bakker, Lopik 

De heer S.C.M. van Leeuwe, Maarssen 

Mevrouw L. van Bruinesse, Joure 

De heer J. Algra, IJlst 

De heer J.G. Roest, Sliedrecht 

Mevrouw G.G. Witvoet, Steenwijk 

De heer G. Wolters, Alphen a/d Rijn 

De heer B.J. van Breukelen, Vleuten 

Mevrouw G. Verbeeke- ter Steege 

Rotterdam 

De heer F.H. Tolsma, Oudehaske 

Mevrouw G.W.G. van Hekezen-van 

Schaik, Zwijndrecht 

De heer R.J. Kloezeman, Hoogland 

Mevrouw W.J. Sely- Versteeg, 

Amersfoort 

Mevrouw E. Wassink, Amersfoort 

Mevrouw A.M. van Geloven-van der 

Toorn, Hengstdijk 

De heer P.J. van der Want, Rotterdam 

Mevrouw H.A.M. Nas- Willems, 

Nijmegen 

De heer G.J. van de Wetering, Zeist 

Omdat wij een vereniging zijn, van en voor gepensioneerden, is er door natuurlijk 

verloop altijd sprake van een uitstroom van leden. Wanneer dit niet gecompenseerd 

wordt door een instroom van nieuwe leden is er sprake van een afnemend 

ledenbestand met op den duur onvoldoende menskracht voor het realiseren van de 

verenigingsdoelen. 

Zoals u weet: hoe meer leden, hoe sterker onze vereniging. 

De Commissie Informatie en Communicatie initieert zelf en in samenwerking met 

DEPF verschillende ledenwerfacties, maar kan ook uw steun goed gebruiken. Als u nog 

oud collega’s kent die nog geen lid zijn van de VGDE wilt u dan de namen en 

adresgegevens doorgeven aan Hans Meijer; ledenadministratie@vgde.nl  

Hans neemt dan contact op met deze vroegere medewerk(st)ers met de vraag om lid 

te worden van de VGDE.  

4.4   Contributiebetaling 2015 

De contributie voor 2015 is ongewijzigd en bedraagt €15. 

Willen de leden die geen machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven dit 
bedrag overmaken naar  ons rekeningnummer:  NL11 RABO 0111 4850 61  

Hierbij graag de postcode en het huisnummer vermelden. 
 
Bij de leden die wel een machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven zal 

de contributie omstreeks 25 april afgeschreven worden onder vermelding van 
"Contributie VGDE 2015". 

 

4.5    Doorgeven Adreswijzigingen 

Wilt u wijziging van huisadres, email adres of bankrekeningnummer altijd doorgeven 
aan de ledenadministratie ?  

mailto:ledenadministratie@vgde.nl
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COLOFON 

Redactie:  

Cees van Baaren, Wolter Keers 

Teksten: 

Cees van Baaren, Wim Bakkers, Wolter Keers,  

Leen Buizert 

Redactieadres: 

Redactie Nieuwsbrief VGDE 

Graverij 2, 8505 AB Snikzwaag 

redactie@vgde.nl 

5. Wie, Wat, Waar bij VGDE 

Bestuurssamenstelling 

Cees van Baaren, Wim Bakkers, Karel Bouwknegt, Leen Buizert, Fred Hagens, Eveline 

van Koppen, Hans Meijer, en Hans Sterk. 

Afvaardiging in bestuur DEPF 

Quirijn Ligtenstein en Sytze Meerema.  

Afvaardiging in Verantwoordingsorgaan DEPF  

Hans van der Waard, Fred Hagens en aspirant-lid Wim Bakkers.   

Afvaardiging in KNVG 

Thijs Kramer en Hans van der Waard 

Commissie Pensioenen  

Wim Bakkers, Karel Bouwknegt, Bauke Dam, Wijnand Drupsteen, Fred Hagens en 

Hans Sterk. 

Commissie Financiën  

Ton van Bilsen, Karel Bouwknegt, Fred Hagens, Michiel Hildebrand en Michiel Glastra. 

Commissie Communicatie 

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

Commissie Werving en Selektie 

Cees van Baaren en Hans Sterk 

Ereleden 

Henk Kramer en Geert Jan Hoekstra 

 

ADRES VGDE 

Vereniging van Gepensioneerden Douwe Egberts 

Dorpsweg 117,  4223 NG Hoornaar 

Telefoon: 06-13287835  

secretaris@vgde.nl  

www.vgde.nl 

 

Ledenadministratie VGDE 

De Strekel 22,  8332 JN Steenwijk 

Telefoon: 0521–518740 

ledenadministratie@vgde.n 

 

mailto:redactie@vgde.nl
mailto:secretaris@vgde.nl
http://www.vgde.nl/
mailto:ledenadministratie@vgde.n
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Aanmeldingsformulier bijwonen Ledenvergadering 2015 

 
Wij hopen u te mogen ontvangen op 21 april bij Douwe Egberts in Utrecht of 22 april 

bij Douwe Egberts in Joure !  
Om organisatorische redenen moeten wij u vragen om u vooraf aan te melden.  
Dit kunt u doen door vóór 7 april 2015: 

* het aanmeldingsformulier uit deze Nieuwsbrief in te vullen en op te sturen, of 
* het invullen van het daarvoor bestemde formulier op de website www.vgde.nl .  

Dit alles onder vermelding van uw naam, volledig adres, gewenste vergaderplaats en 
of u wel/niet met eigen auto komt. 
Bij (te) grote belangstelling worden de aanvragen op volgorde van binnenkomst 

behandeld! 
 

Vergeet u niet om deze Nieuwsbrief mee te nemen naar de ALV ! 
--------------------------------------------------------------------------------- 
Hierlangs afknippen, invullen en opsturen naar: VGDE, De Strekel 22, 8332 JN te Steenwijk 

 
Aanmeldingsformulier 

Ondergetekende,  

naam:........................................................................................................... 
volledig adres:............................................................................................... 

                     ............................................................................................... 
meldt zich aan voor de vergadering op: 
0 dinsdag 21 april Bij Douwe Egberts in Utrecht 

0 woensdag 22 april bij Douwe Egberts in Joure 
0 komt met eigen auto (let wel; er is zeer beperkte parkeergelegenheid) 

0 komt niet met eigen auto 
 
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 22 april 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: 

  

http://www.vgde.nl/

