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1. Voorwoord van de Redactie
ECHT GEEN NEP...
Wij leven in een tijd waarin niets meer zeker is.
Tegenwoordig zijn wij als senioren massaal online te vinden. Het internet gebruik
onder ouderen neemt de laatste jaren steeds meer toe. Op mobiele apparaten zijn
met name chatprogramma’s en social media populair. Het is allemaal prachtig, al dat
nieuws op Facebook en Twitter, maar de laatste tijd blijkt steeds meer dat wat er via
deze nieuwe media gecommuniceerd wordt dikwijls niet te vertrouwen is. Nieuws is
vaak nep. Gelukkig maken wij nog onze eigen Nieuwsbrief en zijn alle teksten door
onszelf opgesteld; ook het inpakken en versturen doen wij helemaal zelf.
Met ons logo hierboven weet u zeker dat deze Nieuwsbrief geen nep is.
Bovendien kunt u eenmaal per jaar op onze algemene ledenvergadering zelf de
waarheid horen over de activiteiten van onze vereniging en de stand van zaken van
ons pensioenfonds. En die ledenvergadering komt er weer aan. ECHT WAAR!
Kom daarom naar de Algemene Ledenvergadering van VGDE 2017 en laat uw stem
daar horen. U leest er alles over in deze Nieuwsbrief.
Graag zien wij u 18 april in Utrecht of 19 april in Joure.
Wij wensen U natuurlijk weer veel leesplezier met deze VGDE Nieuwsbrief!
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3. Nieuws en mededelingen van het Bestuur
Het jaar 2016 was wederom een roerig jaar voor het bestuur. Vrij snel na de ALV is
door Jacobs Douwe Egberts de onderhandeling gestart met de vakbonden om de
pensioenregeling te wijzigen. In onze nieuwsbrief van december hebben wij daar
uitputtend over gerapporteerd. Dit heeft het bestuur gedurende het jaar goed bezig
gehouden, we komen daar nog op terug in het jaarverslag.
Fred Hagens trad af als bestuurslid maar bleef lid van het VO tot einde zittingstermijn
op 30 juni 2016. Inmiddels heeft hij zich bereid verklaard om die termijn met 1 jaar te
verlengen vanwege de ontwikkelingen binnen DEPF. Hans Meijer was aftredend als
bestuurslid in mei 2016 maar heeft zich bereid verklaard om nog een volgende
termijn te willen dienen. Wij zijn beide heren zeer erkentelijk. Op 16 mei kregen wij
het tragische bericht van het overlijden van ons bestuurslid Karel Bouwknegt, wij
missen hem zeer.

3.1 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering VGDE 2017
Aan alle leden van de Vereniging van Gepensioneerden Douwe Egberts:
UITNODIGING
Het bestuur van de VGDE heeft het genoegen u uit te nodigen voor het bijwonen van
één van onderstaande regionale ledenvergaderingen.
Regio Midden/Zuid: dinsdag 18 april 2017 in Utrecht.
Aanvang 15.00 uur in het bedrijfsrestaurant van Jacobs Douwe Egberts in Utrecht.
Regio Noord: woensdag 19 april 2017 in Joure.
Aanvang 14.00 uur in het bedrijfsrestaurant van Jacobs Douwe Egberts in Joure.
Het huishoudelijke deel van de vergadering houden we kort en zakelijk.
Dit jaar hebben we als bestuur gekozen voor een ‘vernieuwende’ interactieve agenda
met voor u, als deelnemer, veel ruimte voor het stellen van vragen aan het bestuur
en de sprekers. Een van de sprekers is Rob de Brouwer, auteur van het boek “19
mythes en onwaarheden over ons pensioen”. Wilt u zich, om vragen te stellen of de
discussie aan te gaan met Rob de Brouwer, verdiepen in zijn boek dan kunt u dit als
lid van de VGDE, kosteloos, bestellen. Een mailtje naar ledenadministratie@vgde.nl is
voldoende. Let wel, er is een beperkt aantal exemplaren beschikbaar, dus ”op = op”
De vergadering van 19 april in Joure is de formele algemene vergadering waar, in
overeenstemming met de statuten, de staat van baten en lasten ter goedkeuring
worden voorgelegd aan de leden. Ook vindt in die vergadering de benoeming van de
kascommissie plaats.
Om organisatorische redenen vragen wij u om zich vóór 5 april 2017 aan te melden.
Dit kunt u doen middels:
•

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/aanmelden-ledenvergadering
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Bij (te) grote belangstelling worden de aanvragen op volgorde van binnenkomst
behandeld!
Ook willen wij er op attenderen dat het aantal parkeerplaatsen beperkt is.
Het staat een ieder vrij om te bepalen naar welke vergadering zij/hij wil komen.
Als bestuur stellen we het zeer op prijs dat ook dit jaar het management van JDE
weer gastheer wil zijn voor onze vergaderingen in Utrecht en Joure.
Hans Sterk, secretaris

3.2 Agenda Algemene Ledenvergadering VGDE 2017
op 18 April in Utrecht en 19 April in Joure
Tekenen presentielijst vanaf 14.30 uur in Utrecht en 13.30 uur in Joure
Aanvang vergadering 15.00 in Utrecht en 14.00 uur in Joure
1.

Opening door de dagvoorzitter, Cees van Baaren.

2.

DEPF als gesloten pensioenfonds: totstandkoming, ontwikkeling,
huidige stand van zaken, gevolgen; Jacques Rutjens en Quirijn Ligtenstein.

3.

Ter goedkeuring aanwezigen; Cees van Baaren
3.1 Verslag van de vergaderingen in Joure/Utrecht op 19/20 april 2016.
3.2 Jaarverslag 2016 (zie extra nieuwsbrief maart).
Financiële Verantwoording; Hans Meijer
4.1 Resultaten en Balans 2016
4.2 Verslag kascommissie 2016
4.3 Begroting 2017
4.4 Benoeming kascommissie
4.5 Vaststelling contributie 2018.

4.

5.

Actuele situatie, beleid, koers en volgende jaren; Jacques Rutjens.

6.

Samenstelling, benoemingen en afscheid bestuursleden; Jacques Rutjens.

7.

Spreker: Rob de Brouwer (KNVG/auteur).

8.

Pauze.

9.

Spreker: in Utrecht de heer John Brands, General Manager C&T Retail
The Netherlands en in Joure de heer Jos van Wilsum, site-Director Coffee & Tea

10.

Rondvraag

11.

Sluiting

Vergeet u niet om deze nieuwsbrief mee te nemen naar de ALV !
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3.3 Toelichting bij de Agenda Algemene Ledenvergadering VGDE 2017
De meeste van de in de agenda genoemde stukken vindt u in deze VGDE Nieuwsbrief.
Agendapunt 3.2 : Notulen Algemene Ledenvergaderingen VGDE 2016
Een samenvatting van de Algemene Ledenvergaderingen VGDE 2016 heeft in de
Nieuwsbrief 12-2 (juli 2016) gestaan en is terug te vinden op de VGDE website.
http://www.vgde.nl/wp-content/uploads/2016/07/Nieuwsbrief-VGDE-12-2-juli2016.pdf
De officiële notulen van de ALV 2016 worden, tijdens de ALV, ter goedkeuring
gepresenteerd onder agendapunt 3.2. In de zaal zullen er een beperkt aantal “hard
copies” hiervan aanwezig zijn.

3.4 Parkeren, aanmelden Algemene Ledenvergadering VGDE 2017
Zie hiervoor de uitnodiging pagina 2.
Voor de routebeschrijving naar de locaties in Utrecht en Joure: zie de
routebeschrijving bij de bedrijfsinformatie op de JDE website :
https://www.de.nl/bedrijfsinformatie/

3.5 Jaarverslag VGDE 2016
1. Opnieuw een stormachtig jaar voor de pensioen binnen- en buitenwereld.
De pensioenwereld was ook in 2016 weer volop in beweging, er is breed
gediscussieerd met alle betrokkenen: Overheid, Pensioenfederatie, De Nederlandse
Bank en alle ouderenorganisaties.
Staatsecretaris Jetta Klijnsma kwam met de planning voor het vervolg van deze
discussie. In de eerste helft van 2016 zouden de 4 hoofdlijnen verder worden
uitgewerkt door interdepartementale werkgroepen, waarna de politieke partijen eind
2016 tijdens de verkiezingen hun standpunten over het resultaat van die werkgroepen
kenbaar konden maken. Vervolgens zou u uw politieke keuze, mede op grond
daarvan, kunnen bepalen ! Onze conclusie: in 2016 gaat waarschijnlijk nog niets echt
veranderen, is volledig juist gebleken, maar de stemming is fors veranderd !
Gepast bescheiden mogen wij concluderen dat de stroom van activiteiten en publiciteit
van onze koepelorganisatie KNVG, samen met de zusterorganisatie NVOG, uiteindelijk
heeft geleid tot onderkenning van de pensioen- en ouderenproblematiek bij de
politieke partijen wat resulteert in ruime aandacht in vele verkiezingsprogramma’s.
Zoals eerder genoemd en uitvoerig beschreven in onze nieuwsbrief van december jl.
zal 2016 echter vooral in de boeken staan als het jaar waarin JDE stopt met het
opbouwen van het pensioen van actieven bij DEPF en dat overdraagt aan PGB
(voormalig: Pensioenfonds Grafische Bedrijven) waardoor ons pensioenfonds met
ingang van 1 januari 2017 “gesloten” is. Als u details wil lezen adviseren wij u die
betreffende nieuwsbrief er nog eens op na te slaan.
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Bij het maken van dit verslag was er nog geen afsluitende overeenkomst tussen JDE
en DEPF waarin alle gevolgen, vooral de financiële, van de overgang worden geregeld.
Zodra die overeenkomst er is, kan het bestuur van DEPF zich buigen over de
gewenste toekomst van het fonds, wij houden de vinger aan de pols en u op de
hoogte.
2. Speerpunten 2016
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Kritisch volgen van Jetta Klijnsma en de politiek via onze koepel.
Wij kunnen vaststellen dat dit in ruime mate is geslaagd.



Constructief overleg met DEPF en JDE.
Er is door het bestuur samen met een groot aantal deskundige leden intensief
contact geweest met DEPF en JDE over de door JDE gewenste veranderingen.



Intensivering van communicatie met onze leden via nieuwsflitsen.
Gedacht werd daarbij aan Social Media en meer mailberichten (920 leden met
mailadres !). Op een aantal berichten na is dit is niet echt van
de grond gekomen.



Bevorderen communicatie tussen leden onderling middels Facebook
Met slechts 54 leden aangemeld is ook dit nog geen doorslaand succes.



Groei van het ledenaantal VGDE
De teller stond eind 2016 op 1441 t.o.v. 1439 in 2015, tja… toch groei !



Onderzoek naar actieve rol VGDE in de onderwerpen: "Welzijn en Wonen" en
“Zorg".
Status: Gebleken is dat de beide koepelorganisaties: KNVG en NVOG een
gezamenlijke werkgroep hebben opgericht die zich op deze aspecten richt
waardoor het logischer en effectiever is om als VGDE die organisatie te
ondersteunen, neem eens een kijkje op: www.gepensioneerden.nl
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3.6 Financiële Jaarrekening VGDE 2016 en begroting 2017
Financiële jaarrekening Vereniging van Gepensioneerden Douwe Egberts 2016
en begroting 2017
Resultatenoverzichten en begrotingen

2017
begroting

2016
werkelijk

2016
begroting

2015
werkelijk

Baten
Contributie van leden
Donaties leden en contributieverschillen
Ontvangen rente

21.750,00

Totaal baten

22.500,00

160,00

21.150,00
15,00
165,08

160,00

21.975,00
(11,00)
209,14

21.910,00

21.330,08

22.660,00

22.173,14

2.500,00
500,00
8.000,00
2.000,00
6.500,00
500,00

1.798,75
0,00
5.036,79
1.730,00
6.005,64
315,23

1.800,00
500,00
8.000,00
2.000,00
6.500,00
500,00

2.427,15
450,00
4.167,22
0,00
5.091,15
257,94

20.000,00

14.886,41

19.300,00

12.393,46

1.910,00

6.443,67

3.360,00

9.779,68

1.450

1.410

1.500

1.465

Lasten
Contributie KNVG
Kosten ledenvergaderingen
Publiciteit
Opleiding
Kosten bestuur en commissies
Overige kosten
Totaal lasten
Exploitatiesaldo
Aantal betalende leden

Eigen vermogen per 31 december 2015

2016
werkelijk

2015
werkelijk

Banksaldo op 1 januari
rekening courant
spaarrekening
rekeningen totaal
exploitatiesaldo
Totaal

2.097,05
37.033,52
39.130,57
6.443,67
45.574,24

1.026,51
28.324,38
29.350,89
9.779,68
39.130,57

Banksaldo op 31 december
rekening courant
spaarrekening
Totaal

825,64
44.748,60
45.574,24

2.097,05
37.033,52
39.130,57

Het eigen vermogen van de vereniging bedroeg op 31 december 2016 € 45.574,24
dat is inclusief het poitieve resultaat over boekjaar 2016, van € 6.443,67
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3.7 Nieuws en mededelingen uit de KNVG
Het wel en wee van de Koepel Nederlandse Verenigingen Gepensioneerden (KNVG)
Met een emotionele toespraak op 30 november 2016 nam Martin van Rooyen,
oprichter en voorzitter van de KNVG, afscheid als voorzitter. Voor de KNVG is dit een
groot verlies maar Van Rooyen hoopt dat hij met zijn ervaring, contacten en kennis
van het totale pensioengebeuren, nog meer voor de gepensioneerden kan betekenen
in zijn nieuwe rol als Senator van de 50Plus-partij in de Eerste Kamer en straks
wellicht als lid van de Tweede Kamer namens 50-Plus. Hij staat namelijk op een
verkiesbare plaats op de kandidatenlijst van 50Plus voor de komende Tweede Kamer
verkiezingen. Wij zijn ervan overtuigd dat Van Rooyen als geen ander in staat zal zijn
op te komen voor de belangen van de gepensioneerden
Met als titel ”19 Mythes en onwaarheden over ons pensioen”, heeft het oudbestuurslid van de KNVG, Rob de Brouwer, een zeer interessant boek gepubliceerd.
Rob toont met dit boek de onwaarheden en het onterechte doemdenken over het
pensioenstelsel in Nederland aan. Het boek heeft zoveel indruk gemaakt, dat Rob
inmiddels regelmatig wordt uitgenodigd om lezingen te houden over de inhoud van
zijn boek, en ook voor de TV heeft hij zijn boek mogen toelichten.
Wij zijn dan ook blij dat we Rob de Brouwer als een van de sprekers op onze komende
ALV mogen verwelkomen.
Ook KNVG bestuurslid Bernard van Praag blijft zich verzetten tegen het doemdenken
over onze pensioenen. Met name het rekenen met de zogenaamd risico-vrije rente
noemt hij een absurde keuze. Het idee ontstaat dat de meeste fondsen in acute nood
verkeren, terwijl daar geen aanleiding toe is. “Paniek over het beste systeem ter
wereld” is dan ook niet nodig.
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 een actie om de Tweede Kamer te bombarderen met mails, kaarten en
andere berichten . Alle leden (ca 600.000) worden opgeroepen om de landelijke
politici en hun partijbureaus te overstelpen met berichten over de pensioenproblematiek. Inmiddels hebben diverse kranten via ingezonden stukken breedvoerig
artikelen geplaatst in de trant van ”Ondergang van het Pensioenstelsel is een
verzinsel”.
Mede hierdoor begint de politiek eindelijk de druk van de teleurgestelde senioren te
voelen; sommige partijen hebben het onderwerp Pensioenen opgenomen in hun partij
programma voor de komende verkiezingen.
Een zoveelste poging om samen met de andere ouderenorganisaties een rol te krijgen
in de SER pensioen-besprekingen is weer mislukt. Zelfs als toehoorder is er geen
plaats voor ouderen in de SER, het blijft een domein van werkgevers en werknemers
zonder gepensioneerden. U begrijpt dat de KNVG blijft strijden voor een plaats in de
SER onder het motto “Over ons Met ons”.
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Een greep uit andere belangrijke zaken welke door of middels de KNVG zijn
aangezwengeld:
- De KNVG gaat in het Platform “Jong en oud” samenwerken met jonge werknemers in
het pensioendossier.
- Voortdurende actie “Stop de Stapeling”
- Actie “Laat ouderen ook mee profiteren en red de koopkracht”
- Inhoudelijke reactie op de recente zeer subjectieve CPB notitie over de “effecten van
een bodem in de rekenrente voor pensioenfondsen”.
- Op 6 maart a.s. komt op NPO1 een nieuw aflevering van “Zwarte Zwanen”.
Deels gewijd aan de recente ouderenbijeenkomst in Den Bosch.
Mocht u nog verdere informatie wensen dan verwijzen wij u gaarne naar de hieronder
genoemde sites. U vindt daar een groot aantal bijdragen over de pensioenen, de zorg
en de belastingen. Op de website “loonvoorlater” staat bovendien een soort
kieswijzer, met een toelichting op de pensioenvoornemens van de verschillende
partijen.
Thijs Kramer en Hans van der Waard
www.loonvoorlater.nl

www.pensioenleugen.nl

www.knvg.nl

4. Nieuws en mededelingen van de commissie I&C
4.1 Ledenadministratie
In memoriam
In de voorbije maanden ontvingen wij bericht van het overlijden van:
Mevr. T. de Vries- van der Heide, Joure
Mevr. D. Schukking- Hiddinga,
Leeuwarden
Mevr. J.E. Slagter- Vrieling, Joure
De heer J.E.H. Sikkink, Leersum
De heer J.M. Lagerwaard, Ridderkerk
De heer J. de Pater, Bovenkarspel

De heer J. Rijpkema, Joure
De heer G. Bos, Joure
De heer J.G. Brugman, Rhoon
Mevr. W. Bastiaannet- Oldenbroek,
Kampen
De heer S.P.M. Meijboom, Breda

Ledenbestand
Op dit moment telt onze vereniging 1443 leden!
Sinds de laatste nieuwsbrief van juli 2015 hebben wij de volgende nieuwe leden
kunnen verwelkomen:
Mevr. I. Sikkink, Leersum
Mevr. A.W. van Rooijen- Seezink,
IJsselstein
Mevr. H. Lagerwaard- den Herder,
Ridderkerk
De heer H. Gorter de Vries, Naarden
De heer W. Reen, Joure
8

De heer T. Idsinga, Joure
Mevr. K. Zwaak, Maarssen
Mevr. O. Bos- van Bruggen, Joure
Mevr. A.R. Balvers- Dijk, De Bilt
Mevr. R.M. Hirth, Elst (Utr.)
De heer M.I.M. Bonthuis, Joure
Mevrouw Y. Francke, Harmelen
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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.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking !

4.2 Automatische incasso Contributie 2017
De contributie voor 2017 is ongewijzigd en bedraagt €15.00
Wij verzoeken leden die geen machtiging voor automatische incasso hebben
afgegeven dit bedrag over maken 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 2017.

4.3 En verder....
VGDE op Facebook
Om de onderlinge kontakten tussen gepensioneerden te vergemakkelijken én te
stimuleren heeft VGDE, op veler verzoek, een Facebook groep geopend.
Deze groep is alléén toegankelijk voor leden van de VGDE.
Diegene die al een Facebook account hebben kunnen zich direct aanmelden op:
www.facebook.com/groups/1641888196049166
Via onze webmaster (Berry Weber) krijgt u dan toegang tot onze VGDE Facebook
groep. Bent u nog geen Facebook gebruiker, dan moet u zich eerst even bij Facebook
registreren : https://nl-nl.facebook.com/login.
Wij hopen dat dit een welkome aanvulling is voor onze leden.
Doorgeven adreswijzigingen
Wilt u wijziging van adres, e-mailadres of bankrekeningnummer altijd doorgeven aan
de Ledenadministratie! Adres: De Strekel 22, 8332 JN Steenwijk. Tel: 0521–518740
of ledenadministratie@vgde.nl
Uitgave volgende VGDE Nieuwsbrief
U kunt de volgende nieuwsbrief in juli 2017 tegemoet zien.
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4.4 Wie, Wat, Waar bij VGDE
Bestuurssamenstelling
Cees van Baaren, Eveline van Koppen, Hans Meijer, Jacques Rutjens, Hans Sterk en
Wim Velis.
Afvaardiging in bestuur DEPF
Quirijn Ligtenstein en Wim Bakkers.
Afvaardiging in Verantwoordingsorgaan DEPF
Fred Hagens en Leen Buizert.
Afvaardiging in KNVG
Thijs Kramer en Hans van der Waard.
Commissie Pensioenen
Bauke Dam, Wijnand Drupsteen, Fred Hagens en Hans Sterk.
Financiële Commissie
Ton van Bilsen, Michiel Glastra, Fred Hagens 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

4.5 Adres VGDE; Colofon
ADRES VGDE

COLOFON

Secretaris VGDE
Prins Hendriklaan 92
3584 ES Utrecht
Tel: 030-2450055
secretaris@vgde.nl

Redactie:
Cees van Baaren, Wolter Keers

Ledenadministratie VGDE
De Strekel 22,
8332 JN Steenwijk
Tel.: 0521–518740
ledenadministratie@vgde.nl
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Teksten:
Cees van Baaren, Wolter Keers,
Thijs Kramer, Hans Meijer, Hans
Sterk, Jacques Rutjens en Hans van
der Waard
Redactieadres
Redactie Nieuwsbrief VGDE
Graverij 2
8505 AB Snikzwaag
redactie@vgde.nl
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5. Aanmeldingsformulier bijwonen Ledenvergadering 2017
Wij hopen u te mogen ontvangen op 18 april 2017 bij Jacobs Douwe Egberts in
Utrecht of op 19 april 2017 bij Jacobs Douwe Egberts in Joure .
Om organisatorische redenen moeten wij u vragen om u vooraf aan te melden.
Dit kunt u doen door, tot uiterlijk 5 april 2017 :
* 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!
------------------------------------------------------------------------------------------Hierlangs afknippen, invullen en opsturen naar: VGDE, De Strekel 22, 8332 JN te Steenwijk

Aanmeldingsformulier
Ondergetekende,
naam:...........................................................................................................
volledig adres:...............................................................................................
e-mail: ...............................................................................................
meldt zich aan voor de vergadering op:
0
0
0
0

dinsdag 18 april 2017 bij Jacobs Douwe Egberts in Utrecht
woensdag 19 april 2017 bij Jacobs Douwe Egberts in Joure
komt met eigen auto (let wel; er is zeer beperkte parkeergelegenheid)
komt niet met eigen auto

handtekening:

datum:

-------------------------------------------------------------------------------------------Tot slot: in onze Nieuwsbrief heeft u gelezen, dat we dit jaar hebben gekozen voor
een ‘vernieuwende’ interactieve ALV- agenda met voor u, als deelnemer, veel ruimte
voor het stellen van pensioen gerelateerde vragen aan het bestuur van VGDE, de
sprekers Quirijn Ligtenstein (voorzitter DEPF) en Rob de Brouwer (KNVG / auteur van
het boek “19 mythes en onwaarheden over ons pensioen”).
Voor bestelling van dit boek; zie pagina 2
Om er zeker van te zijn, dat uw vraag op de ALV wordt beantwoord, kunt u deze
vooraf mailen naar onze secretaris Hans Sterk secretaris@vgde.nl.
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