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1.    Voorwoord van de Redactie 

 

HALLO ALLEMAAL....wat fijn, dat jullie er zijn... 

Zoals Juf Ank dat doet op de ouderavond zo zouden wij u graag willen verwelkomen 

op één van de komende ledenvergaderingen. Immers, uw aanwezigheid is hard nodig 

nu ons pensioenfonds, in de huidige vorm, ophoudt te bestaan.  

Dit betekent ook dat onze vereniging zich, om onze pensioenbelangen te behartigen, 

moet aanpassen aan de nieuwe vorm. Daar willen wij het graag met u over hebben. 

Bovendien zijn er enkele bestuursleden niet meer herkiesbaar. Er is dringend behoefte 

aan nieuwe enthousiaste bestuursleden, die het stokje willen overnemen. 

Dus kom niet alleen maar meld u ook aan als kandidaat voor het bestuur!   

 

In deze Nieuwsbrief leest u alles over de komende Algemene Ledenvergadering. 

Wij wensen u natuurlijk weer veel leesplezier met deze VGDE Nieuwsbrief! 

Graag zien wij u op de Algemene ledenvergadering in Joure of in Nieuwegein. 

  

2.    Inhoudsopgave Nieuwsbrief 

1.    Voorwoord van de Redactie ........................................................................ 1 

2.    Inhoudsopgave Nieuwsbrief ........................................................................ 1 

3.0  Nieuws en mededelingen van het Bestuur ..................................................... 2 

3.1  Bericht van de voorzitter ............................................................................ 2 

3.2  Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering VGDE  2018 .......................... 4 

3.3  Agenda voor de Algemene Ledenvergadering VGDE 2018 ................................ 5 

3.4  Toelichting bij de Agenda ........................................................................... 5 

3.5  Routebeschrijvingen .................................................................................. 6 

3.6  Verslag ALV VGDE 2017 ............................................................................. 6 

3.7  Jaarverslag VGDE 2017 ............................................................................. 7 

3.8  Speerpunten VGDE ................................................................................... 7 

3.9  Financiële Jaarrekening VGDE 2017 en Begroting VGDE 2018 .......................... 8 

4.0  Nieuws en mededelingen uit de KNVG .......................................................... 9 

5.0  Nieuws en mededelingen van de commissie Informatie en   Communicatie ....... 10 

5.1  Ledenadministratie ................................................................................. 10 

5.2  Contributie 2018 ..................................................................................... 11 

5.3  En verder.... .......................................................................................... 11 

5.4  Wie, Wat, Waar bij VGDE; Colofon ............................................................. 11 

6.0  Aanmeldingsformulier bijwonen ALV  VGDE 2018 ......................................... 12 

 

  



 

VGDE  Nieuwsbrief 14-1 

2 

 

 

 

3.0  Nieuws en mededelingen van het Bestuur 

3.1  Bericht van de voorzitter 

Staat het voortbestaan van de VGDE ter discussie??? 

Er zijn 2 aanleidingen voor de start van de discussie: 

Op de komende ALV treden 5 bestuursleden af, o.a. wegens het einde van hun 1e of 

2e termijn van 3 jaar en zijn niet herkiesbaar. De 6e bestuurder zou dan “het licht uit 

moeten doen” (de statuten schrijven minimaal 5 bestuursleden voor) . 

Over het eerste punt kan ik kort zijn: alle oproepen door ons  in de nieuwsbrieven, 

ALV’s en persoonlijke benaderingen hebben geen bestuurskandidaten opgeleverd. 

Het 2e punt vergt een iets uitgebreidere toelichting. 

De VGDE is, op 16 juni 2005, opgericht door Henk Kramer en Gerard Strien uit 

onvrede over de opstelling van de werkgever richting gepensioneerden en het gebrek 

aan medezeggenschap in het pensioenfonds. Aanleiding voor de heren Kramer en 

Strien om in actie te komen lag in het feit, dat de onderneming geen indexatie gaf aan 

gepensioneerden in 2004 en dat die gepensioneerden geen enkele stem hadden in het 

bestuur van het Pensioenfonds. Er ontstond een “groep van 8”, zeer betrokken en ter 

zake deskundige gepensioneerden, die op hoog niveau met bestuurders van de 

onderneming in gesprek ging over de onvrede: indexatie, premie ziektekosten 

verzekering, medezeggenschap en senioren-middagen/avonden. 

Begin 2005 telde de vereniging reeds meer dan 1000 leden en ging met 9 

bestuursleden onder leiding van Henk Kramer aan de slag. 

In 2006 kwam een convenant tot stand in de Stichting van de Arbeid en de sociale 

partners over medezeggenschap van gepensioneerden in het bestuur van het 

pensioenfonds, waarna op 1 januari 2007 de nieuwe Pensioenwet tot stand kwam. 

Deze wet voorzag in het opnemen van gepensioneerden in het bestuur van het 

pensioenfonds en in het VO (Verantwoording Orgaan). 

Daarmee was een belangrijke stap gezet naar medezeggenschap en de VGDE ging 

verder met het inrichten van haar organisatie door het instellen van diverse 

commissies met specifieke taken ter ondersteuning van het bestuur. 

In de ledenvergadering werden de volgende ambities in het actieplan voor 2008 

vastgesteld:  

Ambities en Actieplan 2008 

  Verkrijgen van minimaal een waardevast pensioen  

  Inhaal ambitie indexatie (2004)  

  Verbetering van de statuten van het pensioenfonds 

  Versterken van de Vereniging  

  Actualiseren van de statuten van de vereniging en uitwerken in een huishoudelijk 

   reglement  

  Streven naar een evenwichtiger behandeling van de gepensioneerden in statuten,  

   afvaardiging en vertegenwoordiging 

  Streven naar opheffen achterstelling gepensioneerden in de Pensioenwet  
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“Uit oogpunt van een verwevenheid tussen het pensioenfonds en de onderneming is 

bestuursdeelname door de werkgever hooguit gepast”, aldus Kramer.  

Terugkijkend vanuit 2018 naar deze ambities kun je vaststellen dat de belangrijkste 

punten t.w. waardevast pensioen en (inhaal)indexatie, niet zijn gerealiseerd.  

Daar heeft de crisis in de financiële wereld, die rond dat moment ontstond, gigantisch 

aan bijgedragen. 

De situatie op dit moment is als volgt: 

De werkgever, JDE, heeft de banden met het pensioenfonds en daarmee de 

gepensioneerden volledig verbroken. 

Het Pensioenfonds DEPF gaat haar taak en vermogen overgedragen aan Algemeen 

Pensioenfonds Stap en zal liquideren. Daarmee houdt ook het Verantwoordings 

Orgaan op te bestaan. 

Het Bestuur van APF Stap (in de single cliënt Pensioenkring Douwe Egberts) wordt 

gecontroleerd door een Belanghebbenden Orgaan (BO) met 2 vertegenwoordigers 

namens de gepensioneerden en 2 namens de werknemers van JDE. 

Het gevolg, de VGDE komt op grotere afstand te staan van de besluitvorming over 

pensioenen van haar leden. 

Concreet resteren de volgende belangrijke taken voor de VGDE: 

Continuïteit waarborgen van onze vertegenwoordigers in het Belanghebbenden 

Orgaan van single cliënt Pensioenkring Douwe Egberts bij APF Stap. 

Het contact organiseren tussen de leden op de ALV’s. 

Middels het lidmaatschap van koepelorganisatie KNVG ondersteunen van landelijke 

(politieke) initiatieven. 

Heeft de VGDE dus bestaansrecht? 

Als onze leden, jullie dus, van mening zijn dat dit zo is, verwachten wij voldoende ter 

zake kundige kandidaten voor het bestuur te kunnen voordragen op de komende ALV.  

Zo niet dan komt er een einde aan een mooie vereniging !  
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3.2  Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering VGDE  2018 

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. 

Zoals u hieronder  kunt lezen vergaderen wij dit jaar niet ‘op de zaak’, maar weer in 

de bekende partycentra. Ook hebben we de tijden en het programma aangepast.  

Dit niet alleen vanwege de files, maar vooral ook om u meer tijd te geven om oud- 

collega’s te ontmoeten en bij te praten. 

 

Regio Noord: dinsdag 24 april 2018 Joure. 

Partycentrum ’t Haske, Vegelinsweg 20, 8501 BA Joure, (tel. 0513 415 281). 

Inloop 10:30 uur 

Aanvang vergadering 11:00 uur 

Om 12:30 lunch en drankje op kosten VGDE; 

Einde ALV om 14:30 waarna nog gelegenheid voor gezellig samenzijn. 

Regio Midden/Zuid: woensdag 25 april 2018 Nieuwegein. 

Partycentrum ’t Veerhuis, Nijemonde 4, 3434 AZ Nieuwegein, (tel. 030 60 644 48). 

Inloop 10:30uur 

Aanvang vergadering 11:00 uur 

Om 12:30 lunch en drankje op kosten VGDE; 

Einde ALV om 14:30 waarna nog gelegenheid voor gezellig samenzijn. 

De vergadering van 25 april in Nieuwegein is de formele algemene ledenvergadering, 

waar in overeenstemming met de statuten de staat van baten en lasten ter 

goedkeuring wordt voorgelegd aan de leden. In deze vergadering vindt ook het 

aftreden (en mogelijk benoemen) plaats van enkele bestuursleden. 

Het is de bedoeling dat het huishoudelijke deel van de vergadering kort en zakelijk 

wordt gehouden, zodat er voldoende tijd overblijft voor de sprekers. 

In de pauze én na afloop is er bovendien ruimschoots gelegenheid om met uw oud-

collega’s bij te praten.  

Om organisatorische redenen vragen wij u om u vóór 9 april 2018 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  

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

behandeld! 

 

Het staat eenieder vrij om te bepalen naar welke vergadering zij/hij wil komen. 

Met vriendelijke groet, Hans Sterk, secretaris  

http://www.vgde.nl/aanmelden-ledenvergadering


 

VGDE  Nieuwsbrief 14-1 

5 

 

 

 

 

 

3.3  Agenda voor de Algemene Ledenvergadering VGDE 2018 

       op 24 april in Joure en 25 april in Nieuwegein 
 

Tekenen presentielijst vanaf 10.30 uur  

Aanvang vergadering 11.00 uur 

1. Opening door de dagvoorzitter (Cees van Baaren) 

2. Ter goedkeuring aanwezigen (Cees van Baaren): 

         2.1    Verslag van de vergaderingen in Utrecht/Joure op 18/19 april 2017 

         2.2    Jaarverslag 2017  

3. Financiële Verantwoording (Hans Meijer) 

         5.1   Resultaten en Begroting 2018 

         5.2   Verslag kascommissie 2017 

         5.3   Vaststelling contributie 

4. Verslag DEPF (Quirijn Ligtenstein, Wim Bakkers) 

5. Toelichting APF Stap door de heer Gerard Frankema  (Directeur Bestuursbureau 

          Stap, single cliënt kringen) 

6. Pauze voor lunch en drankje op kosten VGDE 

7. Gastspreker in Joure : 

         Mevrouw Corine Bison, HR Business Partner JDE 

         Gastspreker in Nieuwegein : 

         de heer John Brands, General Manager C&T Retail The Netherlands, JDE 

8. Actuele situatie, beleid, koers en volgende jaren (Jacques Rutjens) 

9. Samenstelling, benoemingen en afscheid bestuursleden (Jacques Rutjens).  

10.    Rondvraag (Cees van Baaren) 

11. Sluiting (Cees van Baaren) 

 

Vergeet u niet om deze nieuwsbrief mee te nemen naar de ALV ! 

 

3.4  Toelichting bij de Agenda  

 

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

Agendapunt 2.1 : Notulen Algemene Ledenvergaderingen VGDE 2017 

Een samenvatting van de Algemene Ledenvergaderingen VGDE 2017 heeft in de 

Nieuwsbrief 13-2 (juli 2017) gestaan en is terug te vinden op de VGDE website. 

https://www.vgde.nl/wp-content/uploads/2017/07/Nieuwsbrief-VGDE-13-2-juli-

2017.pdf     

https://www.vgde.nl/wp-content/uploads/2017/07/Nieuwsbrief-VGDE-13-2-juli-2017.pdf
https://www.vgde.nl/wp-content/uploads/2017/07/Nieuwsbrief-VGDE-13-2-juli-2017.pdf
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De officiële notulen van de ALV 2017 worden tijdens de ALV ter goedkeuring 

gepresenteerd onder agenda punt 2.1. 

In de zaal zullen er een beperkt aantal “hard copies” hiervan aanwezig zijn. 

 

Agendapunt 9 : Samenstelling, benoeming en afscheid bestuursleden 

Het bestuur heeft een rooster van aftreden vastgesteld. 

Ieder jaar treden bestuursleden af, die eenmaal kunnen worden herkozen voor een 

periode van drie jaar.  

Dit jaar zijn o.a. volgens rooster aftredend en niet herkiesbaar: 

Eveline van Koppen-Louman 

Cees van Baaren 

Jacques Rutjens 

Hans Sterk 

Wim Velis 

 

Voor de aankomende vacatures hebben zich bij het bestuur geen kandidaten gemeld. 

Heb je affiniteit met en kennis van pensioenen/financiën/ communicatie en wil je met 
de VGDE, als bestuurslid, nieuwe wegen in slaan neem dan contact op met onze 

voorzitter Jacques Rutjens, 06 128 55 465, jrutjens@wxs.nl  

 

Als er geen (tegen)kandidaten worden voorgedragen, is stemming niet noodzakelijk 

en machtiging dus ook niet. Stemmen bij volmacht is voor ieder lid mogelijk.  

Daartoe moet u een ander lid machtigen. Gebruik hiervoor de machtiging stemstrook 

op de laatste pagina van deze nieuwsbrief. Een lid kan voor ten hoogste 4 personen 

als gemachtigde optreden. 

 

3.5  Routebeschrijvingen   
 
Voor de beste bereikbaarheid van de vergaderlocaties in Joure, resp. Nieuwegein, 

verwijzen wij u naar de website van de locaties, Google Maps, OV9292 

of uw eigen routeplanner 
  

http://www.haske-joure.nl 

http://www.tveerhuis.nl/  

https://www.google.nl/maps 

https://9292.nl/#  

    

3.6  Verslag ALV VGDE 2017 

Een terugblik op de Algemene ledenvergaderingen VGDE 2017 heeft als samenvatting 

al in de Nieuwsbrief 13-2 (juli 2017) gestaan. Zie hiervoor https://www.vgde.nl/wp-

content/uploads/2017/07/Nieuwsbrief-VGDE-13-2-juli-2017.pdf  

Het officiële verslag van de ALV VGDE 2017 wordt ter goedkeuring  tijdens de ALV 

VGDE 2018 behandeld. 

 

 

mailto:jrutjens@wxs.nl
http://www.haske-joure.nl/
http://www.tveerhuis.nl/
https://www.google.nl/maps
https://9292.nl/
https://www.vgde.nl/wp-content/uploads/2017/07/Nieuwsbrief-VGDE-13-2-juli-2017.pdf
https://www.vgde.nl/wp-content/uploads/2017/07/Nieuwsbrief-VGDE-13-2-juli-2017.pdf
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3.7  Jaarverslag VGDE 2017     

Was 2016 nog een stormachtig jaar, 2017 begon met het onderbrengen van de 

pensioenpremies voor actieven bij pensioenfonds PGB en het daardoor gesloten 

worden van ons pensioenfonds DEPF. Opnieuw een redelijk stormachtig jaar, maar 

dan niet voor de gehele pensioenwereld, wel voor de gepensioneerden van JDE en 

aangesloten bedrijven. 

De “buitenwereld” werd rustig op het pensioenvlak door uitermate lange coalitie- 

onderhandelingen waarbij het woord pensioenen wel viel, maar dan op een veel lager 

pitje dan alle partijen hadden toegezegd tijdens de verkiezingscampagne. 

Waar hebben wij dat toch vaker meegemaakt ? 

Voor het eerst sinds lange tijd gingen dit jaar de bonden ook weer eens dwars liggen, 

waardoor een convenant binnen de Stichting van de Arbeid voor een nieuwe 

pensioenregeling verder weg lijkt dan ooit. Gelukkig heeft dat vooralsnog geen effect 

op de afspraken voor ons als gepensioneerden maar waakzaamheid lijkt geboden. 

Politieke partijen schrikken niet meer terug voor forse koerswijzigingen, zie de 

referendum-discussie op dit moment waarbij de “uitvinders” transformeren in 

“afschaffers”.  

De VGDE bestuurders hebben veel energie gestoken in het volgen en bespreken van 

de koers van het pensioenfondsbestuur richting toekomst. Tijdens de vorige ALV werd 

al duidelijk dat een zelfstandig voortbestaan weinig kans zou maken, maar spannend 

bleef het tot het eind van het jaar toen duidelijk werd, dat het Algemeen 

Pensioenfonds Stap de toekomst was. In diverse bijeenkomsten met onze 

klankbordgroep kwam die keuze ook als onze voorkeur op tafel, vooral in de “single 

cliënt” vorm, met behoud van zoveel mogelijk “DE-identiteit”. 

Sinds augustus was er een commissie “Gesloten/Krimpende fondsen” actief binnen de 

koepelorganisatie KNVG waarin wij zeer actief hebben deelgenomen.  

 

3.8  Speerpunten VGDE   

De speerpunten voor  VGDE zijn het continueren van een zinvolle vereniging met 

daarbij passend bestuur en bestuursleden.  
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3.9  Financiële Jaarrekening VGDE 2017 en Begroting VGDE 2018    

Resultatenoverzichten en begrotingen 2018 2017 2017 2016

begroting werkelijk begroting werkelijk

Baten

Contributie van leden 0,00 21.090,00 21.750,00 21.150,00 

Donaties leden en contributieverschillen 100,00 15,00 

Ontvangen rente 50,00 71,70 160,00 165,08 

Totaal baten 50,00 21.261,70 21.910,00 21.330,08 

Lasten

Contributie KNVG/NVOG 2.500,00 1.800,00 2.500,00 1.798,75

Kosten ledenvergaderingen 6.000,00 361,96 500,00 0,00

Publiciteit 6.000,00 5.408,04 8.000,00 5.036,79

Opleiding 2.000,00 0,00 2.000,00 1.730,00

Kosten bestuur en commissies 6.500,00 5.431,49 6.500,00 6.005,64

Overige kosten 500,00 287,86 500,00 315,23

Totaal lasten 23.500,00 13.289,35 20.000,00 14.886,41

Exploitatiesaldo -23.450,00 7.972,35 1.910,00 6.443,67

Aantal betalende leden 1.406 1.450 1.410

Eigen vermogen per 31 december 2017 2016

werkelijk werkelijk

Banksaldo op 1 januari

   rekening courant 825,64 2.097,05

   spaarrekening 44.748,60 37.033,52

   rekeningen totaal 45.574,24 39.130,57

   exploitatiesaldo 7.972,35 6.443,67

Totaal 53.546,59 45.574,24

Banksaldo op 31 december

   rekening courant 1.726,29 825,64

   spaarrekening 51.820,30 44.748,60

Totaal 53.546,59 45.574,24

Het eigen vermogen van de vereniging bedroeg op 31 december 2017 € 53.546,59

dat is inclusief het positieve resultaat over boekjaar 2017, van € 7.972,35

Financiële jaarrekening van de Vereniging van Gepensioneerden Douwe Egberts    

voor 2017 en begroting voor 2018
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4.0  Nieuws en mededelingen uit de KNVG  

Schijn bedriegt 

Pensioen lijkt ondergesneeuwd in al het andere nieuws. Onderwerpen als politiek, 

zorg, klimaat doen het beter bij het brede publiek. Maar schijn bedriegt, want er 

gebeurt veel in de pensioenwereld en bij de pensioenfondsen. Sluipenderwijs wordt 

Nederland klaargemaakt voor een grote omwenteling in de pensioenwereld.  

Over de noodzaak van revolutionaire wijzigingen verschillen de geleerden echter 

behoorlijk van mening. Daarmee is pensioen verworden tot een politiek erg beladen 

onderwerp. Wie herkent pensioen nog als belangrijke arbeidsvoorwaarde en als 

‘uitgesteld loon’? 

De hele misère vindt zijn oorsprong in de nieuwe Pensioenwet van 7 december 2006.  

Letterlijk staat daarbij als toelichting dat “de Pensioenwet als doel heeft om – binnen 

de kaders van de wetsartikelen – de waarborgen voor financiële zekerheid, individuele 

zekerheid en uitvoeringszekerheid op een duidelijke wijze wettelijk te verankeren 

zodat de pensioenaanspraken en pensioenrechten van deelnemers, aanspraak- en 

pensioengerechtigden daadwerkelijk geëffectueerd worden en dat dit op een effectieve 

en efficiënte wijze plaatsvindt.” 

Wie deze tekst op zich laat inwerken zal zich verbaasd afvragen hoe dit rijmt met de 

huidige maatregelen en voorstellen om het pensioenstelsel toekomstbestendig te 

houden en te maken. 

Met name de verankering van de financiële zekerheid is doorgeschoten. Zo wordt 

geëist dat pensioenfondsen de waarde van alle aanspraken en rechten altijd 

onmiddellijk ineens moeten kunnen betalen en dat ze daarnaast nog een  fors 

percentage als buffer aan moeten houden. Daarbij mogen de fondsen geen rekening 

worden gehouden met een normaal rendement maar moet de marktrente worden 

gebruikt. En die is al tijden extreem laag. 

Bovendien gelden strenge boekhoudkundige regels die het steeds onaantrekkelijker 

maken voor ondernemingen om er een pensioenfonds op na te houden, want het 

mogelijke pensioenrisico moet op de balans worden vermeld.  

Met solidariteit tussen de generaties heeft dit beleid aantoonbaar weinig te maken. 

De politiek schermt hier echter te pas en te onpas mee. Ook Cees Grimbergen van de 

“Zwarte Zwanen” draaide om de hete brij van solidariteit heen. 

Bij ons eigen Douwe Egberts is het effect van deze pensioenspagaat merkbaar. 

Immers, de CAO partners (= JDE en de Vakbonden) hebben besloten dat het DE 

Pensioenfonds als een gesloten fonds verder moet en dat nieuwe aanspraken elders, 

bij PGB, moeten worden opgebouwd. De details over de toekomst van het DE 

Pensioenfonds worden momenteel uitgewerkt.  

Desondanks zijn onze pensioenen dit jaar gelukkig met een gedeeltelijke indexatie 

verhoogd, maar de achterstand loopt nog in de dubbele cijfers. 

Bij leden van de KNVG , www.knvg.nl, zien we soortgelijke ontwikkelingen.  

Wanneer dergelijke aanpassingen op ordentelijke wijze, met voldoende compensatie 

http://www.knvg.nl/
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en in goede harmonie plaatsvinden zijn de gevolgen daarvan niet dramatisch. 

In de meeste nieuwe situaties blijft bovendien inspraak en zeggenschap van 

gepensioneerden zeer wel mogelijk. 

De KNVG biedt in de regionale en landelijke vergaderingen alle gelegenheid om ook 

over deze onderwerpen kennis op te doen en te delen: 4 keer per jaar is er een ALV 

met een ‘pensioendeskundige spreker’ en daarnaast nog 9 keer per jaar een 

regiovergadering. De nieuwsbrieven van de KNVG worden per e-mail  en via de 

website van de VGDE met u gedeeld. 

De KNVG en andere Ouderenorganisaties waaronder het NVOG lijken elkaar  weer 

steeds vaker te vinden.  Het is een traject vol haken en ogen en met enig oud zeer, 

maar in sommige gevallen is het echt nodig samen op te trekken om effectief te 

kunnen zijn en blijven.  

Voldoende werk aan de winkel dus; wij houden u op de hoogte. 

Voor liefhebbers die zich verder in de verschillende onderwerpen en standpunten 

willen verdiepen staan hieronder verwijzingen naar enkele boeiende artikelen: 

http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/de-hervorming-van-een-goed-pensioenstelsel 

(Han de Jong van ABN-AMRO) 

http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/wat-is-er-eigenlijk-mis-met-ons-

pensioenstelsel-niet-veel   (Bernard van Praag) 

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/ouderen-de-dupe-van-pensioenbeleid/   

(Taco van Hoek (EIB)) 

http://www.loonvoorlater.nl/nieuwsberichten/overheid-geeft-onjuiste-voorlichting-in-

pensioendebat 

 
 

5.0  Nieuws en mededelingen van de commissie Informatie en 

  Communicatie 

5.1  Ledenadministratie  

In memoriam  

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

De heer J. Jonker, Joure 
Mevrouw A.J. Hulsink- Vromans, Heemstede 

De heer T. Koppelman, Nieuwe-Tonge 

Mevrouw A.S. Kooij- De Jong, Joure 

Mevrouw T.J. Nienhuis- Coops, Joure 
Mevrouw A.B. Koot, Bad Pyrmont (D)   
 
Ledenbestand 

Op dit moment telt onze vereniging 1398 leden. 
Sinds de laatste nieuwsbrief van december 2017 hebben wij de volgende nieuwe leden 

kunnen verwelkomen:  

Mevrouw E. Jonker- Brandsma, Joure 

De heer A. Steneker, Sint Nicolaasga 
De heer J. Kooij, Joure                                                                      

http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/de-hervorming-van-een-goed-pensioenstelsel
http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/wat-is-er-eigenlijk-mis-met-ons-pensioenstelsel-niet-veel
http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/wat-is-er-eigenlijk-mis-met-ons-pensioenstelsel-niet-veel
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/ouderen-de-dupe-van-pensioenbeleid/
http://www.loonvoorlater.nl/nieuwsberichten/overheid-geeft-onjuiste-voorlichting-in-pensioendebat
http://www.loonvoorlater.nl/nieuwsberichten/overheid-geeft-onjuiste-voorlichting-in-pensioendebat
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COLOFON 

Redactie:  

Cees van Baaren, Wolter Keers 

Teksten: 

Wolter Keers, Jacques Rutjens, 

Hans Sterk, Hans Meijer, 

Thijs Kramer, Hans van der Waard.  

Redactieadres 

Redactie Nieuwsbrief VGDE 

Ter Huivra 40 

8501GZ Joure 

Tel: 0513 856 451 

redactie@vgde.nl 

 

5.2  Contributie 2018 

Het bestuur heeft besloten om voor 2018 geen contributie te innen. 

5.3  En verder.... 

U kunt de volgende nieuwsbrief in juli 2018 tegemoet zien.  

5.4  Wie, Wat, Waar bij VGDE; Colofon 

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 

 

 

ADRES VGDE 

Secretaris VGDE 

Prins Hendriklaan 92 

3584 ES  Utrecht 

Tel: 030-2540055 

secretaris@vgde.nl  

  

Ledenadministratie VGDE 

De Strekel 22,  

8332 JN Steenwijk 

Tel.: 0521–518740 

ledenadministratie@vgde.nl 

 

 

 

 

mailto:redactie@vgde.nl
mailto:secretaris@vgde.nl
mailto:ledenadministratie@vgde.nl
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6.0  Aanmeldingsformulier bijwonen ALV  VGDE 2018 

Graag vóór 1 april 2018 onderstaand aanmeldingsformulier invullen en opsturen 

naar Ledenadministratie VGDE, De Strekel 22, 8332 JN Steenwijk.  

Ook via de website www.vgde.nl  kunt u de ledenadministratie berichten waar u de 

jaarvergadering wilt bijwonen. 

Neem deze VGDE Nieuwsbrief mee naar de ALV! 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Hierlangs afknippen, invullen en opsturen 

Aanmeldingsformulier 

Ondergetekende,  

naam: 

volledig adres: 

meldt zich aan voor de vergadering op: 

0 dinsdag 24 april 2018 in Joure 

0 woensdag 25 april 2018 in Nieuwegein 

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 25 april 2018 in Nieuwegein 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/

