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Voorwoord van de Redactie
OP DE BARRICADE..............
Senioren springen niet snel op de barricade.
Ook niet als ze keer op keer merken dat ze nog meer moeten inleveren.
Duizenden senioren vragen via e-mail, e-cards en briefkaarten aan politiek Den Haag:
neem maatregelen om de koopkracht van ouderen te beschermen!
Nadat de ouderenorganisaties KBO, NVOG, KNVG, PCOB en NOOM begin dit jaar al
een manifest hadden gepubliceerd riepen zij 20 mei jl. hun leden samen 600.000
man/vrouw sterk op, Tweede Kamerleden een persoonlijke kaart of mail te sturen met
het verzoek om de inkomens van 65-plussers te sparen en de koopkracht te
herstellen.
In de vorige Nieuwsbrief en op haar website heeft VGDE het manifest opgenomen en
eind mei via email en Facebook ook uw medewerking gevraagd voor de aktie van de
ouderenorganisaties. Of deze hartenkreet om de koopkracht van senioren te redden
en de stapeling van kortingen op het inkomen van gepensioneerden te stoppen
resultaat zal boeken?
In deze Nieuwsbrief kijken wij terug op de Algemene Ledenvergaderingen van VGDE
2016. Met een hoge opkomst heeft u daar al uw stem laten horen.
Maar misschien moeten we toch met z’n allen nog de barricade op...
Wij wensen U natuurlijk weer veel leesplezier!
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3.0 Nieuws en mededelingen van het Bestuur
In memoriam
Op 16 mei jl. is ons bestuurslid Karel Bouwknegt onverwacht overleden. Karel heeft
met grote vakkundigheid en toewijding een belangrijke bijdrage geleverd aan de
missie van onze vereniging. Als financieel expert was Karel niet alleen actief in het
bestuur maar ook in de commissie Financiën, de commissie Pensioenen én in het VO.
Als bestuur hebben we tijdens een indrukwekkende bijeenkomst afscheid genomen.
We zullen Karel niet alleen missen vanwege zijn financiële expertise, maar ook als
bijzonder innemende persoonlijkheid.
Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw, kinderen en familieleden.
____________________________________________________________________
Zoals u verder in deze nieuwsbrief kunt lezen ontwikkelt ons ledenbestand zich
gunstig richting 1500 leden. Een vereniging met die omvang heeft recht op een
kwalitatief hoogwaardig en deskundig bestuur en daar wringt het op dit moment.
Als kweekvijver voor posities in het Bestuur van ons Pensioenfonds en het
Verantwoordings Orgaan hebben wij daardoor recent het aantal bestuursleden zien
teruglopen. Zoals u heeft kunnen lezen is Karel Bouwknegt helaas overleden, Wim
Bakkers ging naar het bestuur van DEPF en Leen Buizert naar het VO.
Voeg daarbij dat enkele bestuursleden binnenkort aan het einde komen van hun
tweede termijn en de oorzaak van het probleem is helder!
Binnen die 1500 leden zitten geheid heel veel uitermate geschikte kandidaten voor
ons bestuur. Laat van je horen, het is leuk en leerzaam om te doen, de onderlinge
sfeer is prima en je komt nog ’s in de buurt van je oude werkplek/collega’s.
Neem contact op met één van de bestuursleden en laat je nader informeren!
Voor contactgegevens;zie www.vgde.nl (over VGDE>organisatie>afgevaardigden)
Terwijl deze nieuwsbrief bij u binnenkomt zijn de onderhandelingen tussen JDE en de
Vakbonden over een nieuwe cao (2017) in volle gang. Daarbij is één van de
hoofdonderwerpen de door JDE gewenste financiële aanpassing van de
Pensioenregeling. Het bestuur van de VGDE volgt dit kritisch omdat elke wijziging van
de huidige afspraken gevolgen heeft voor ons als gepensioneerden.
Wij houden u op de hoogte!
Jacques Rutjens, voorzitter

3.1 Terugblik op de Algemene Ledenvergaderingen VGDE 2016
Weer een goede opkomst ledenvergaderingen, zowel in Joure als in Utrecht.
De ledenvergaderingen 2016 zijn weer goed bezocht mede doordat de
ledenvergaderingen bij Douwe Egberts ‘thuis’ werden gehouden. Naast bestuurs- en
commissieleden kwamen er op 19 april 112 leden naar de ALV in de ‘Douwe
Egbertszaal’ in Joure en op 20 april jl. waren 129 van onze leden voor de formele
ledenvergadering naar het bedrijfsrestaurant van JDE in Utrecht gekomen.
Zowel in Joure als in Utrecht trad Cees van Baaren op als dagvoorzitter. Het deed hem
plezier om, net zoals verleden jaar, zoveel leden met tezamen héél véél dienstjaren
op de ALV te kunnen verwelkomen. Ook sprak hij zijn waardering uit naar het
management van JDE dat ons in de gelegenheid stelt om ook dit jaar weer op de
vestigingen te vergaderen.
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Na een moment van stilte om onze in het afgelopen jaar overleden leden te gedenken
werd overgegaan tot behandeling van de agenda.
Gastspreker in Utrecht en Joure was de heer Quirijn Ligtenstein, onze afgevaardigde
in- en ook voorzitter van het Douwe Egberts Pensioenfonds (DEPF).
Quirijn informeerde ons over de laatste stand van zaken op pensioengebied.
Gastsprekers namens de onderneming waren in Joure de heer Jos van Wilsum,
Site Director C&T Factory en in Utrecht de heer John Brands, General Manager C&T
Retail Nederland.
Opening/agenda
Het jaar 2015 was op bestuurlijk gebied een roerig jaar voor de vereniging.
Wim Bakkers was voorzitter én lid van het VO, nu heeft hij zitting in het bestuur
DEPF. De voorzittershamer is nu in handen van Jacques Rutjens en Hans Sterk heeft,
ad interim, de functie van secretaris op zich genomen. Ruud Kloezeman heeft zich
teruggetrokken uit het bestuur.
Goedkeuringen en vaststellingen 2015
De notulen van de ALV 2015 in Utrecht en Joure worden ongewijzigd, met dank aan
de opsteller Eveline van Koppen, goedgekeurd.
Het jaarverslag VGDE 2015 wordt ongewijzigd en met dank aan de opsteller, Jacques
Rutjens, goedgekeurd.
Uit hoofde van zijn functie als penningmeester presenteert Hans Meijer het
financiële verslag. Hij meldt de vergadering dat voor het eerst in de geschiedenis van
VGDE alle contributiebetalingen vóór eind december ontvangen waren.
In de toelichting op het resultatenoverzicht en de begroting meldt hij de eenmalige
extra bijdrage aan de KNVG en de lagere kosten voor publiciteit als gevolg van het
grotere aantal verzendingen van de Nieuwsbrief per e-mail.
In de begroting is een hoger bedrag opgenomen voor de werving van nieuwe leden.
Na het voorlezen van de brief van de kascommissie, bestaande uit Guus Langemeijer
en Theo van der Horst, waarin zij verklaarden goedkeuring te verlenen aan het
financieel verslag, verleent ook de vergadering -met applaus- décharge aan de
penningmeester. Guus Langemeijer legt zijn functie in de kascommissie neer en Johan
van Renswoude is bereid om in de kascommissie als zijn opvolger zitting te nemen.
Vervolgens gaat de vergadering akkoord met het voorstel van het bestuur om de
contributie te handhaven op € 15,-- per jaar.
Actuele situatie, beleid en koers van VGDE in de komende jaren…
Aan de hand van sheets memoreert Jacques
Rutjens de missie van VGDE,
wat wij wel en niet bereikt hebben in
het afgelopen jaar,
wat de consequenties zijn van nieuwe
voorschriften op pensioengebied,
de acties van de KNVG en NVOG.......
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…..en wat onze speerpunten voor 2016 zijn.
(Indien gewenst kunt u een kopie van de
sheets per e-mail opvragen bij onze
secretaris.)
Wij zullen via onze koepel de politiek
kritisch blijven volgen en ons constructief
overleg met DEPF en JDE voortzetten

De communicatie met onze leden willen
wij intensiveren door het mailen van
nieuwsflitsen en op Facebook.
Verder zullen wij ons blijven inzetten,
naar wij hopen met hulp van u, voor het
werven van nieuwe leden.
Overigens zijn wij trots op het aantal
leden; de meeste fondsen komen niet
verder dan 10% van alle
gepensioneerden, wij zitten op ca. 30%.
Verkiezing bestuursleden, benoemingen en afscheid
Omdat er vanuit de leden geen tegenkandidaten zijn aangemeld wordt Wim Velis
benoemd als bestuurslid. Op verzoek van de voorzitter stelt hij zich kort voor aan de
vergadering.
Hans Meijer heeft zich bereid verklaard om nog een jaar als penningmeester aan te
blijven en ook de commissie I & C te blijven ondersteunen. Beide benoemingen
worden met applaus van de leden begroet.
In Joure wordt met hartelijke dank en waardering voor zijn bijdrage als afgevaardigde
in het bestuur van DEPF afscheid genomen van Sytze Meerema.
In Utrecht wordt, eveneens met hartelijke dank en waardering voor zijn inzet in het
bestuurafscheid genomen van Fred Hagens. Fred blijft actief in het VO en de
commissie financiën.
Stand van zaken bij Douwe Egberts Pensioenfonds (DEPF).
Zowel in Joure als in Utrecht informeert Quirijn Ligtenstein, voorzitter van het bestuur
van DEPF, de vergadering over de stand van zaken bij DEPF.
Het is weer een bewogen jaar geweest voor het Pensioenfonds gezien de renteontwikkeling, de maatregelen van DNB om meer voorzieningen voor buffers te treffen
en het vereist eigen vermogen op te plussen van 114 naar 118%
Vroeger was het niet toegestaan om in periodes van herstel, het risicoprofiel aan te
passen. Tegenwoordig is het mogelijk om dit één keer aan te passen.
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Wij hebben ons herstelplan, inclusief aanpassing risicoprofiel, ingediend en persoonlijk
toegelicht bij de DNB; dit plan is goedgekeurd.
In de Beleggingsmix is een wijziging: wij hebben afscheid genomen van de
grondstoffen en beleggen nu deels in hypotheken via het Aegon Hypotheekfonds.
De uitvoeringsovereenkomst (UFO) loopt nu tot 2017 in plaats van 2016.
De haalbaarheidstoets is een technisch verhaal voor actuarissen en wordt niet aan de
leden verstrekt. DEPF heeft diverse rekentoetsen en rapporteert deze aan de sociale
partners.
De kosten zijn gestegen tot 166 Euro per deelnemer. Dit wordt veroorzaakt door het
wegvallen van de BTW vrijstelling voor pensioenfondsen. Hier is wel tegen
geprotesteerd door de koepel, maar zonder resultaat. Voor wat betreft onze kosten
voor vermogensbeheer behoren wij tot de groep met de laagste kosten. De maatstaf
hiervoor is bepaald door de sociale partners.
Het eerste kwartaal van dit jaar had een wat meer positieve start, iets boven 3%
rendement. De ontwikkeling van de dekkingsgraad blijft echter zorgelijk; het fonds
vergrijst en ook de kostenontwikkeling baart zorgen.
De hele pensioendiscussie gaat eigenlijk alleen om zekerheid; het wordt anders,
echter niet beter. Steeds meer werkgevers zullen zich terugtrekken.
Medewerkers met een inkomen van boven de 100.000 Euro hebben een speciale
regeling bij ABNAmro.
Er zijn geen toeslagen verleend aan de gepensioneerden, wel aan de actieven.
Desgevraagd meldt Quirijn dat de fondsen DEPF en JDE niet samengevoegd zullen
worden, de wetgeving in Duitsland is dermate verschillend dat dit niet kan.
Onder overhandiging van een fles wijn dankt de voorzitter Quirijn voor zijn
presentatie.
Stand van zaken bij Jacobs Douwe Egberts
In Joure sprak de heer Jos van Wilsum, Site Director C&T Factory Joure.
“Ook in Joure was het een roerig jaar. Waren wij vóór de fusie de enige fabriek van
instants, nu zijn wij onderdeel van een cluster van fabrieken die hetzelfde doen. Op de
liquids is goed geplust dit jaar en wij houden ons nu bezig met onderzoek naar het
halen van de meeste koffie uit de boon zonder smaakverlies.
Bij thee hebben wij een nieuwe verpakking voor de zakelijke markt; hiermee zijn we
een aantal weken geleden begonnen met één nieuwe en één omgebouwde IMA.
Wij wordt hard gewerkt om het verloren marktaandeel weer terug te winnen.
Wij zijn erin geslaagd om de kosten per kg omlaag te brengen, hebben de vriesdroog
output verbeterd en hebben minder materiaal- en grondstofverlies”.
Aan de hand van sheets geeft Jos van Wilsum een duidelijke toelichting op de
ontwikkelingen in Joure. Desgevraagd laat hij weten dat C&T Joure helaas niet meer
geschikt is voor rondleidingen en excursies.
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In Utrecht sprak de heer John Brands, General Manager C&T Retail Nederland
John Brands is sinds 1 september 2015 werkzaam in zijn huidige functie.
Hij geeft de vergadering een korte introductie ter kennismaking en informeert ons
vervolgens over de huidige stand van zaken bij JDE.
“Nederland is niet meer het middelpunt van de business, ook gezien de aandelenverhouding. Er zitten niet veel Nederlanders in de Raad van Bestuur van JDE. Wel
staat het hoofdkantoor in Amsterdam en is R&D in Utrecht ondergebracht.
Het bedrijf is bijna net zo groot als Nestlé en de plannen zijn zeer ambitieus.
Retail heeft het goed gedaan in 2015 en ook het eerste kwartaal 2016 is goed
verlopen en zijn er veel promoties geweest. Professioneel kampt met een licht dalend
marktaandeel maar heeft de laatste drie maanden veel tenders gewonnen.
Senseo is de best verkochte single serve, samen met Philips wordt ook een nieuw
apparaat ontwikkeld, maar filterkoffie blijft het grootste segment. Met Mondelez is ook
Tassimo aan de producten toegevoegd, maar daarin zal niet meer geïnvesteerd
worden.
Capsules zijn het snelst groeiend, bonen brengen de grootste winst maar wij moeten
vooral niet de filterkoffie uit het oog verliezen.
In juli zal een aantal hippe vernieuwingen gepresenteerd worden zoals bij voorbeeld
nieuwe oploskoffie voor Latte Macchiato en Cappuccino.
Wij willen hip vernieuwen zonder het oude los te laten”.
John Brands is relatief nieuw bij de onderneming en desgevraagd laat hij weten dat hij
positief verrast was door de trots voor ons A-merk, de goed bewaard gebleven
historie van onze merken, maar minder positief is hij over het tempo van invoering
van veranderingen en de zelfgenoegzaamheid. De algemene trend binnen het bedrijf
is echter bijzonder positief en ambitieus.
In Joure dankt Cees van Baaren Jos van Wilsum en in Utrecht John Brands voor hun
presentaties en spreekt zijn waardering uit naar het management van JDE voor het
wederom ter beschikking stellen van de ruimtes voor onze ALV’s en hoopt ook volgend
jaar hier te kunnen vergaderen.
Mevr. Judith Bejczy, HR Director JDE, komt juist op dat moment de zaal binnenlopen
en Cees maakt van de gelegenheid gebruik om haar te introduceren aan de
vergadering en haar persoonlijk te danken voor alle medewerking. Zij hoopt dat wij
allen een genoeglijke en leerzame middag hebben gehad.
Zowel in Joure als in Utrecht wordt iedereen bedankt die zich vanuit JDE voor onze
bijeenkomst hebben ingezet.
Niets meer aan de orde zijnde sluit Cees de vergadering en wenst een ieder een
behouden thuiskomst.

3.2 Nieuws en mededelingen uit de Koepel Nederlandse
Verenigingen Gepensioneerden (KNVG)
De KNVG wil de belangen van de gepensioneerden behartigen en hun rechten in stand
houden. Ouderen moeten meer invloed krijgen op het beleid van hun pensioenfondsen
6
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en op de politieke besluitvorming rond onderwerpen die hun rechtstreeks raken.
Om dat te bereiken moeten gepensioneerden een gelijkwaardige plaats aan de
overlegtafels krijgen dus: “Niet OVER ons ZONDER ons, maar OVER ons MET ons”.
Onder het motto ”Hartekreet van Senioren aan de Politiek” is de KNVG, in
samenwerking met de andere ouderen organisaties KBO, NVOG, PCOB en NOOM,
gestart met de actie om de 2e Kamer te bombarderen met berichten. Alle aangesloten
leden worden dringend opgeroepen om de politici en de partijbureaus te overstelpen
met berichten over de pensioencisis. Dit kan via brieven, email, Twitter en Facebook.
Het doel is om de (pensioen-)inkomens van de senioren te sparen en de koopkracht
te herstellen.
Daarnaast worden nog meer acties gevoerd of opgestart zoals:


het sturen van ingezonden stukken naar de kranten met koppen als
- Herrie om pensioenen
- Pensioenstelsel is kapot
- Het water staat de 65 plussers aan de lippen



het sturen van emails en/of kaarten naar Kamerleden



met grote groepen senioren naar Het Binnenhof gaan om te demonstreren
tegen de pensioencrisis en het koopkrachtverlies



het persoonlijk “bewerken” van politieke kopstukken zoals staatssecretaris
mevr. Klijnsma, minister Dijsselbloem, DNB-er Knot en de fractievoorzitters van
de Eerste en Tweede Kamer over de dramatische ontwikkelingen binnen het
Pensioen-dossier.

Goede communicatie over de pensioenproblematiek is een van de belangrijkste
speerpunten geworden van de KNVG. Daarom heeft de KNVG een professioneel
bureau in de arm genomen dat ervoor moet zorgen dat brieven, persberichten en
acties goed worden voorbereid en uitgevoerd. Ook het ontwikkelen van goede
websites zoals: Loon voor Later en Pensioenleugen horen bij hun opdracht.
De KNVG-geluiden worden zo gelukkig steeds meer gehoord.
Dit komt mede door onze voorzitter Martin van Rooyen, die inmiddels zitting heeft in
de Eerste Kamer als Senator van de 50+ partij.
Ook bestuurslid emeritus hoogleraar Bernard van Praag laat als econoom vaak van
zich horen met degelijke ingezonden stukken en artikelen in kranten en in vakbladen.
In mei/juni j.l. verscheen Van Praag, samen met hoogleraar economie Lans
Bovenberg, prominent in De Telegraaf met een serie onthullende bijdragen aan het
Telegraaf-Pensioendossier met onderwerpen als: “Ondergang van het Pensioenstelsel
is een verzinsel”, “Fondsen potten op en Ouderen zijn de dupe”, “3,5 miljoen
gepensioneerden staan aan de kant” en “Fondsen financieel ongezond”.
Een heel erg onthullende reeks artikelen, een aanrader om te lezen.
Een en ander heeft ertoe geleid dat inmiddels veel kranten de pensioen- problematiek
tot een vast item hebben gemaakt.
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Ook de politiek begint eindelijk de druk te voelen en sommige partijen hebben het
onderwerp Pensioenen al opgenomen in hun partijprogramma voor de komende
verkiezingen. De rest zal hopelijk dit voorbeeld volgen. Maar helaas lijken
Dijsselbloem, Knot en Klijnsma horende doof te zijn en te blijven…..
Interessante websites om eens te bezoeken zijn:
www.loonvoorlater.nl , www.knvg.nl , www.pensioenleugen.nl
Volgend artikel van Wim Bos (CBS) is overgenomen uit Economisch Statistische Berichten
(ESB) (16-4-2016)

Koopkracht van ouderen flink gedaald tijdens crisis
Mensen, die nu met pensioen gaan, hebben vaak een hoger inkomen dan hun voorgangers. Zo
bedroeg de gemiddelde koopkracht van 65+ huishoudens in 2000 Euro 21.600 en in 2014 Euro
23.400 (beide naar prijspeil 2014). De 65-plussers van 2014 hadden dus 4 procent meer te
besteden dan die van 2000.
Deze stijging van de gemiddelde koopkracht kwam vooral tot stand, doordat vrouwen, die nu
met pensioen gaan, vaker een eigen pensioen hebben opgebouwd dan voorgaande generaties,
en doordat jongere generaties gemiddeld een hoger aanvullend pensioen hebben opgebouwd
dan oudere generaties.
140
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Zijn mensen eenmaal met
pensioen, dan is de
ontwikkeling van hun
koopkracht met name
afhankelijk van de ontwikkeling
van het prijspeil, wijzigingen in
de premie- en
belastingwetgeving en van de
ontwikkeling van hun AOW en
aanvullend pensioen. Voor
alleenstaande gepensioneerden
maakten de AOW en het
aanvullend pensioen in 2014
tezamen ruim 85 procent van
het bruto-inkomen uit.

Als we de ontwikkeling van de koopkracht bepalen van gepensioneerden, ontstaat dan ook een
ander beeld: in plaats van een koopkrachtstijging van 4 procent tussen 2000 en 2014
constateren we voor hen per saldo een lichte daling. Tot 2009 profiteerden gepensioneerden
nog van de gunstige economische ontwikkeling, maar sinds de financiële crisis hebben zij flink
aan koopkracht ingeboet. Dit kwam met name doordat veel pensioenen niet langer
geïndexeerd en soms zelfs gekort werden.
In 2014 nam de koopkracht van gepensioneerden, na vier jaar daling op rij, weer gering toe.
Werknemers gingen er in de periode 2000 – 2014 wel flink op vooruit.
Tussen 2000 en 2009 zagen zij hun koopkracht sterk toenemen. Zij profiteren meer van een
gunstig economisch tij dan gepensioneerden: onder meer door het vinden van een beter
betaalde baan en incidentele loonstijgingen boven de loonontwikkeling volgens de cao weten
zij dan hun koopkracht te verbeteren. De crisis had voor hen, die aan het werk bleven, slechts
een gering negatief effect op hun koopkracht.
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3.3 Nieuws en mededelingen uit het Verantwoordings-Orgaan (VO)
Het pensioenfondsbestuur moet verantwoording afleggen aan het VO over het beleid
en de wijze van uitvoering. Het VO bestaat uit 6 leden; 2 van werkgeverszijde, 2 van
werknemerszijde en 2 van de gepensioneerden (VGDE).
Naast deze 2 leden van de VGDE is er ook een aspirant lid dat meedraait om
zodoende voorbereid te zijn bij een opvolging. De heer Karel Bouwknegt vervulde
deze aspirant-rol en door zijn recentelijk overlijden is een vacature ontstaan.
Jaarrekening DEPF.
De concept jaarrekening 2015 van DEPF is besproken met het VO. In haar reactie stelt
het VO dat het bestuur in het verslagjaar haar taken en bevoegdheden op zorgvuldige
en evenwichtige wijze heeft uitgevoerd.
Hieraan voorafgaand heeft de visitatiecommissie samen met het VO de hoofdpunten
van de jaarrekening doorgenomen. Er was voldoende ruimte voor het stellen van
vragen, voor extra toelichting en het ventileren van onze mening.
In het rapport van de visitatiecommissie wordt onder meer aan het bestuur
geadviseerd om de doelen die ze met haar beleid wil bereiken vooraf goed te
formuleren. Door terugkoppeling van het uitgevoerde beleid aan de hand van de
gestelde doelen kan het VO haar rol nog beter invulling geven.
Inhaalindexatie
Afgelopen jaar heeft het bestuur een standpunt ingenomen over de uitvoering van een
eventueel toekomstige inhaalindexatie. Het bestuur wil met de dan vrijkomende extra
middelen (dus als de dekkingsgraad een bovengrens is gepasseerd) alle dan
aanwezige gepensioneerden (gedeeltelijk) compenseren, te beginnen met het laatste
jaar dat er niet kon worden geïndexeerd.
Het VO heeft in een memo aangegeven het hiermee niet eens te zijn.
Het VO wil graag de gepensioneerden die het eerst zijn getroffen door het niet
indexeren het eerst compenseren, dus te beginnen bij het eerste jaar dat er niet kon
worden geïndexeerd.
Kort samengevat: Het bestuur gaat voor LIFO (Last In, First Out)
Het VO gaat voor FIFO (First In, First Out). Het Bestuur gaat zich hierover buigen en
komt voor einde jaar met een reactie. Tijdens de gezamenlijke vergadering in
december a.s. is er gelegenheid om hierover van gedachten te wisselen.
Fred Hagens en Leen Buizert
PS : voor vragen/opmerkingen kunt ons altijd benaderen.
Voor contactgegevens zie www.vgde.nl (over VGDE>organisatie>afgevaardigden)

3.4 Even voorstellen : nieuw bestuurslid Wim Velis
“Ik ben Wim Velis, 62 jaar, getrouwd met Marga. Wij hebben twee kinderen
en wonen in Benschop. Ik heb 37 jaar in binnen- en buitenland bij Douwe Egberts
gewerkt zowel in marketing/sales, retail en out of home.
De laatste jaren heb ik diverse directie functies vervuld: Commercieel directeur DECS,
Business Development Director en Sales Director Retail.
Naast mijn werkzaamheden voor VGDE ben ik in de Gemeente Lopik voorzitter van de
stichting ouderen opvang, bestuurslid Katholieke Kerk en bestuurslid Restauratie
9

VGDE Nieuwsbrief 12-2
commissie. Ook doe ik op beperkte schaal nog advieswerk voor bedrijven. In mijn
vrije tijd doe ik aan tennis, fietsen, wandelen, tuinieren en gaan we graag op
vakantie.
Ik hoop dat ik de leden van VGDE binnen het bestuur goed kan vertegenwoordigen in
deze turbulente tijd rond de toekomst van het pensioenstelsel in Nederland”.

4.0 Hartenkreet senioren aan de politiek
In onze vorige Nieuwsbrief hebben we op de VGDE Facebook pagina, op de VGDE
website en per email de aktie van de ouderenorganisaties zoveel mogelijk
ondersteund.
Op 20 mei riepen Ouderenorganisaties KBO, NVOG, KNVG, PCOB en NOOM hun leden
op om Tweede Kamerleden een persoonlijke kaart of mail te sturen. (zie ook hiervoor
3.2 KNVG verslag). Duizenden senioren hebben via email en briefkaarten aan politiek
Den Haag gevraagd: *Neem maatregelen om de koopkracht van ouderen te
beschermen. *Herstel de koopkracht. *Geen verlaging van pensioenen.
*Stop verhoging van zorgkosten. *Schrap de mantelzorgboete. *Verhoog de
ouderenkorting. *Maak afschaffing ouderentoeslag ongedaan. *Herstel
inkomensondersteuning AOW’ers. Kortom: stop de stapeling!
Kijk ook op www.stopdestapeling.nu
Stuur ook een e-card : zie http://www.stopdestapeling.nu/ecard/

5.0 Nieuws en mededelingen van de commissie Informatie &
Communicatie
5.1 In memoriam
In de voorbije maanden ontvingen wij bericht van het overlijden van:
De heer T.K. Meijer, Joure
De heer J. Doop, Oudehaske
Mevrouw M.G. van de Berg- Berndes,
De Bilt
Mevrouw H.J. Smit- Oostveen, Joure
De heer A. Zwerver, Joure
Mevrouw J.M. van Soolingen- van der
Made, Rotterdam
De heer A.J. Gouw, Maarssen
De heer Ch.E. Gijsbers, Grimbergen
De heer G. van den Brink, Joure
Mevrouw M. Hooghiemstra- Kuipers,
Joure
De heer D. van der Kooi, Joure
Mevrouw A.M. Beentjes, Brielle
De heer J. Nolle, Bilthoven
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De heer A.J. Beenink, Winterswijk
Mevrouw A.K. Nijholt- Hanzen, Joure
De heer M. den Boer, Veenendaal
De heer H. Mulder, Heerenveen
De heer K. Bouwknegt, Soest
De heer J.J.M. Verhoeff,’s-Gravenzande
De heer A.J. van der Horst, Houten
De heer M. Bergsma, Sneek
Mevrouw M. Strien- ten Bulle, Joure
De heer R. Burema, Hoevelaken
De heer P.J.M. Mol, Heelsum
De heer M. Arp, Utrecht
De heer J.P. Vreeswijk, Voorburg
De heer J. van Dijk, Kampen
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5.2 Ledenbestand
Op dit moment telt onze vereniging 1464 leden, een flinke groei na onze laatste
wervingsactie. Sinds de laatste nieuwsbrief van maart 2016 hebben wij de volgende
nieuwe leden kunnen verwelkomen:
De heer R. Boonstra, Heerenveen
De heer F. Gerner, Hellouw
De heer H.H. ter Heide, Kuinre
De heer S. Schouwstra, Heerenveen
De heer A. van der Tol, Westbroek
De heer E.H.H. Wijnands, Soest
Mevrouw M.H.J. Verheul, Nieuwegein
De heer J.P. Wolters, Boxmeer
De heer J.D. Achenbach, Zoetermeer
De heer F. van Dijk, IJsselstein
De heer P. van Ferneij, Sprang-Capelle
Mevrouw J. Tigchelaar, Heerenveen
De heer A. Platjouw, Nieuwegein
De heer D.J. Duurinck, Duiven
De heer D. Vos, Kampen
De heer E. van der Molen, Joure
De heer C.A. Pot, Joure
Mevrouw A. Zwerver- Busman, Joure
Mevrouw E.H. Doesburg-den Braver,
Assendelft
De heer A. Vermeulen, Nieuwegein
De heer J. Snoijink, Lunteren
De heer J.C. Zwezerijnen, Cocksdorp
Mevrouw M.A.M. van ThoorRademaker, Utrecht
De heer P.B. Zoontjes, IJmuiden
De heer A.J. Damhuis, Joure
De heer H.J. Muskee, Heemskerk
De heer A. Kennis, Utrecht
De heer R. Haaijes, Oldeboorn
De heer H.W.E. de Bock, Zeist
Mevrouw W. Hoogeveen, Huissen

De heer G. Speelman, Scharsterbrug
Mevrouw J. Spruit- Koster, Rotterdam
De heer H. van Hal, IJsselstein
De heer J.A.G. van der Pijl, Utrecht
De heer H.J. Meima, Nijmegen
De heer P.T. Eikholt, Groesbeek
De heer H.M. Wijnberg, Harderwijk
De heer R. de Korte, Rotterdam
De heer C.H. van Es, Amersfoort
Mevrouw P. van Balgooy- Lienaerts,
Veenendaal
De heer R.L. Rugebregt, Almere
De heer J. Remmerde, Veenendaal
De heer W. Hamoen, Houten
Mevrouw J.M. Bal, Leiden
De heer C. Boone, Veenendaal
Mevrouw E.H. Blom- Huisman,
Vlaardingen
De heer E.P.C. van de Laarschot, Zwolle
De heer S.M. Vriens, Halsteren
De heer C.A. de Mooij, Ugchelen
De heer J.C. van Hattem, Amerongen
De heer W. Hess, Woerden
De heer R. Zoetendal, Joure
Mevrouw T. van den Brink- van Dijk,
Joure
Mevrouw A.M.H. van der Westen- van
Rijn, De Meern
De heer A.W. Hellinghuizer, De Bult
De heer H.J. Biersteker, Nieuwegein
De heer H.C.J. Hendriks, Breukelen

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.
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Als u 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. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

5.3 Uitgave volgende VGDE Nieuwsbrief
U kunt de volgende nieuwsbrief in december 2016 tegemoet zien.

5.4 Wie, Wat, Waar bij VGDE
Bestuurssamenstelling
COLOFON
Cees van Baaren, Eveline van Koppen, Hans
Meijer, Jacques Rutjens, Hans Sterk en Wim
Redactie:
Velis.
Cees van Baaren, Wolter Keers
Afvaardiging in bestuur DEPF
Teksten:
Quirijn Ligtenstein en Wim Bakkers.
Cees van Baaren, Leen Buizert, Fred
Afvaardiging in Verantwoordingsorgaan DEPF
Hagens, Wolter Keers, Thijs Kramer,
Fred Hagens en Leen Buizert.
Hans Meijer, Jacques Rutjens,
Afvaardiging in KNVG
Wim Velis, Hans van der Waard.
Thijs Kramer en Hans van der Waard.
Redactieadres
Commissie Pensioenen
Bauke Dam, Wijnand Drupsteen, Fred
Redactie Nieuwsbrief VGDE
Hagens en Hans Sterk.
Graverij 2, 8505 AB Snikzwaag
Financiële Commissie
Ton van Bilsen, Michiel Glastra, Fred Hagens
redactie@vgde.nl
en Chiel Hildebrand.
Commissie Informatie en Communicatie
Cees van Baaren, André van de Hoef, Wolter Keers, Hans Meijer en Berry Weber.
Ereleden
Henk Kramer en Geert Jan Hoekstra
ADRES VGDE
Secretaris VGDE
Prins Hendriklaan 92
3584 ES Utrecht
Telefoon: 030 2540055
secretaris@vgde.nl
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Ledenadministratie VGDE
De Strekel 22, 8332 JN Steenwijk
Telefoon: 0521–518740
ledenadministratie@vgde.nl

