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1.0   Voorwoord van de Redactie 

NIEUWE TIJDEN.... 

Nieuw Pensioenfonds (Stap), nieuw Belanghebbenden Orgaan, nieuw VGDE bestuur, 

indexatie (volledig ?), meer afstand tot pensioenfonds bestuur, geen instroom jongere 

collega JDE-ers, geen band meer met JDE, geen nieuw Pensioenstelsel, 

Debatmanifestatie..  

 

Het zijn nieuwe tijden, waarin wij allemaal weer onze positie moeten vinden en 

opbouwen om onze belangen onder de aandacht te brengen. Wat blijft, is het zo goed 

mogelijk monitoren van de beoogde en behaalde rendementen, de kosten 

ontwikkeling van het pensioenfonds, en natuurlijk het verkrijgen van (volledige) 

indexatie. 

Als voorheen informeren wij u over deze eerste stappen in deze nieuwe tijden in de 

voorliggende VGDE Nieuwsbrief, de laatste van dit jaar. 

Wij wensen u natuurlijk weer veel leesplezier ! 
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3.0   Nieuws en mededelingen van het Bestuur 

3.1   Bericht van het nieuwe VGDE Bestuur   

 

Beste leden van de VGDE, 

Dit jaar zijn 4 nieuwe leden in het bestuur van de VGDE gekozen. Dat is een hele 

verandering en we moeten allemaal onze weg nog wat vinden. 

We komen de tweede donderdag van de maand als bestuur bij elkaar. 

In oktober hebben we gekeken naar de functies, zoals we die eerst hadden verdeeld, 

of dit goed loopt. Hiervan was de conclusie dat dit goed werkt. 

Om goed contact met onze vertegenwoordigers bij de KNVG, Thijs Kramer en Hans de 

Waard, te hebben, zijn deze ook in de oktobervergadering geweest om hierover af te 

stemmen. Ook zullen we proberen dat altijd iemand vanuit het bestuur met hen naar 

deze overleggen gaat, om ook voldoende op de hoogte te blijven van de verschillende 

ontwikkelingen daar. In november is Wim Bakkers, die in het BO 

(Belanghebbendenorgaan) bij STAP zit, in de vergadering geweest voor overleg. 

We hebben ook de eerste contacten gelegd met het pensioenfonds PGB. 

Dit omdat de huidige werknemers van JDE, die sinds 1 januari 2017 pensioen 

opbouwen bij dit pensioenfonds. Zij zullen in de toekomst, de eersten zelfs nu al, van 

PGB pensioen ontvangen.  

Het lijkt het bestuur een goede zaak om met PGB overleg te hebben, omdat in de 

toekomst steeds meer gepensioneerden hiermee te maken zullen krijgen. 

Iedereen die de enquête ter voorbereiding van de Debatmanifestatie op 19 november 

2018 in de Jaarbeurs in Utrecht, heeft ingevuld heel erg bedankt. Het leek soms wat 

tegenstrijdigheden te bevatten, maar op deze manier was het voor de onderzoekers 

wel duidelijk hoe mensen denken over de pensioen - opbouw en - fondsen in de 

toekomst. De uitkomsten werden daar ook aan Minister Koolmees (Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid) gepresenteerd. Jacques Rutjens, Ben Vos en Foeke de Boer zijn 

hier naar toe geweest.  

Ook zijn we nog op zoek naar nieuwe bestuursleden. 

Hans Meijer treedt per april 2019 af en is dan niet meer herkiesbaar. 

Het Bestuur telt dan nog 4 bestuursleden; dat is te weinig, volgens de statuten 

moeten het er minimaal 5 zijn. 

Daarom hier een oproep : meld je aan als bestuurslid ! 

Degene die hier voor voelt, kan informatie vragen bij Foeke de Boer: 06 467 13 496  

Tot hiertoe een paar zaken waar we als bestuur van de VGDE mee bezig zijn. 

We wensen jullie Goede Kerstdagen en een Voorspoedig 2019 toe. 

Met vriendelijke groet namens het bestuur, 

Foeke de Boer. 
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3.2   Nieuws en mededelingen vanuit het Belanghebbenden Orgaan 

        Pensioenfonds Douwe Egberts 

Het Belanghebbenden Orgaan bij STAP pensioenkring DE 

Door: Wim Bakkers – lid van het belanghebbenden orgaan 

 

Het algemeen pensioenfonds STAP heeft een onafhankelijk bestuur.  

D.w.z. dat de deelnemers, de gepensioneerden en de werkgever niet in het bestuur 

vertegenwoordigd zijn maar in het Belanghebbenden Orgaan (BO).  

Elke pensioenkring bij STAP heeft een eigen BO. 

Het BO adviseert het bestuur over aangelegenheden die de pensioenkring betreffen. 

Voor bepaalde besluiten (o.a. vaststelling van het strategisch beleggingsbeleid en het 

toeslagbeleid van de kring) heeft het bestuur van STAP de goedkeuring van het BO 

nodig.  

De leden van het BO van de pensioenkring DE zijn voorgedragen door de 

ondernemingsraad van JDE en door de VGDE. De werkgever (JDE) heeft geen leden 

voorgedragen. Na het doorlopen van de benodigde procedures en toetsing op 

geschiktheid door DNB is het BO als volgt samengesteld: 

 
naam namens Einde 1ste 

zittingsperiode 
Einde 1ste 
herbenoemingsperiode 

Einde laatste 
zittingsperiode 

Dhr. Menno Vink (gewezen) 
deelnemers 

1-4-2019 1-4-2023 1-4-2027 

Dhr. Wim Bakkers 
 

gepensioneerden 1-4-2020 1-4-2024 1-4-2028 

Dhr. Elvin van den 
        Hoek 

(gewezen) 
deelnemers 

1-4-2021 1-4-2025 1-4-2029 

Dhr. Quirijn  
         Ligtenstein 

gepensioneerden 1-4-2022 1-4-2026 1-2-2030 

 

Een van de eerste besluiten van het BO was de goedkeuring van het voorgestelde 

beleggingsplan (in vergelijking met DEPF een wat hogere rente-afdekking en een 

kleine verschuiving van staatsobligaties naar hypotheken).  

Verder is een aantal documenten vastgesteld (o.a. het pensioenreglement, het BO-

reglement, de gedragscode, de klachtenprocedure) en is het jaarplan 2018 

goedgekeurd.  

Herstelplan 2018 

Per einde juni 2018 was de beleidsdekkingsgraad van pensioenkring DE 120.5%. 

Omdat dit lager was dan de vereiste 122.1% moest voor 1 oktober een herstelplan 

worden ingediend bij DNB. Dit plan, dat inmiddels is goedgekeurd door het BO, laat 

zien, dat er geen dreiging van kortingen is en dat het huidige beleid kan worden 

voortgezet. 
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Nog te behandelen in 2018 

Eind november 2018 worden nog de volgende onderwerpen besproken in het BO: 

- Toeslagbesluit per 1-1-2019  

- Communicatiebeleid  

- Risicohouding en eventuele aanpassing van het strategisch beleggingsbeleid 

Dekkingsgraad van STAP kring DE 

Per einde oktober bedroeg de actuele dekkingsgraad (ADG) 117.8% en de 

beleidsdekkingsgraad (het 12-maandsgemiddelde van de ADG) 120.4%. 

 

En verder … 

Op 7 november j.l. is DEPF officieel opgehouden te bestaan.  

Er worden nog wat laatste documenten opgestuurd naar de Kamer van Koophandel en 

De Nederlandse Bank. Vervolgens wordt het resterende banksaldo overgeheveld naar 

STAP en wordt de bankrekening gesloten.  

Per 1 januari 2019 treedt het pensioenfonds Ballast Nedam toe tot een eigen kring bij 

STAP. Het gaat om 7.000 deelnemers en ca, € 1 miljard aan belegd vermogen. STAP 

telt dan 7 kringen met 40.000 deelnemers en ca. € 6 miljard belegd vermogen.   

Vooruitlopend op verdere groei is het bestuursbureau van STAP uitgebreid met een 

Risk Manager en een Manager Finance & Control. 

 

3.3   Nieuws en mededelingen uit de Koepel Nederlandse 

   Verenigingen Gepensioneerden (KNVG)    

De toenadering tussen KNVG en NVOG neemt serieuzere vormen aan.  

De fusiecommissie is volop bezig om alle aspecten van zo’n fusie te onderzoeken. Op 

tal van onderwerpen worden momenteel de standpunten en de werkmethoden tegen 

elkaar afgewogen.  

Het is van groot belang om het toekomstig werkterrein duidelijk te formuleren en af te 

bakenen. Daarbij moeten wij ons steeds afvragen moeten we ons afvragen: 

’behouden wij onze focus’ en ’nemen wij niet te veel hooi op de vork’. 

Tegelijkertijd buigt de fusiecommissie zich over de invulling van de bestuursfuncties, 

de commissies en de bureauactiviteiten van zo’n gefuseerde organisatie. Uiteindelijk 

zal dit moeten resulteren in een plaatje met de benodigde mensen en middelen. 

In iedere ledenvergadering van de KNVG wordt gerapporteerd over de voortgang van 

het proces en wordt aan de leden gevraagd om groen licht voor een volgende stap.  

De bedoeling is dat de fusiecommissie haar eindadvies zal presenteren in de 

Algemene Ledenvergadering van de KNVG op 19 december 2018. 

Niet praten óver ouderen, maar mét ouderen.  

Dat is het uitgangspunt van het ‘Pact voor de Ouderenzorg’ van het ministerie VWS 

en organisaties in de ouderenzorg.  

Om invulling te geven aan dat ‘meepraten’ is de ‘Raad van Ouderen’ opgericht.  

De ‘Raad van Ouderen’ bestaat uit 11 leden, waaronder KNVG en NVOG. Deze 
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deelname is belangrijk omdat het op deze manier mogelijk is aan te schuiven aan 

tafels waar belangrijke beslissingen over ouderen worden genomen of voorbereid.  

De samenwerkende organisaties van gepensioneerden en ouderen (o.a. KNVG, NVOG, 
CNV-senioren, FNV-senioren, KBO Brabant, KBO-PCOB) organiseerden op 19 

november 2018 in de Jaarbeurs te Utrecht een Debatmanifestatie met o.a. minister 
Koolmees en pensioendeskundigen rond pensioenen. Aan de orde kwamen o.m. de 

toetsingscriteria voor een nieuw pensioenstelsel, de rekenrente en de gevolgen 
daarvan op evenwichtigheid en generaties. Zie voor meer informatie hierover : 
https://mailchi.mp/aee992f26638/extra-editie-knvg-nieuwsbrief en ook 

www.vgde.nl (onder Nieuwsbrief (KNVG)). 

 

4.0   Nieuws en mededelingen van de commissie Informatie & 

        Communicatie    

 

4.1   In memoriam    

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

De heer P.J. Stekelenburg, De Meern 

De heer B. Bethlehem, Drachten 

Mevrouw S. Zeldenthuis- Huisman, 

Joure 

Mevrouw F. Hoekman- Veenstra, 

Kampen 

De heer M. Bast, Kampen 

Mevrouw F.M.J. Verhoeven- Seller,  

Tilburg 

 

De heer A.W.J. Moerman, Weurt 

Mevrouw T. van Manen- Verbeek, 

Driewegen 

Mevrouw R.M. Hettinga- Zeldenthuis, 

Joure 

De heer M. Hanenberg, Velserbroek 

De heer J. Steg, Nieuwegein 

 

4.2   Ledenbestand    
 
Op dit moment telt onze vereniging 1394 leden. 

Sinds de laatste nieuwsbrief van juli 2018 hebben wij de volgende nieuwe leden 
kunnen verwelkomen: 

 
Mevrouw C. Stekelenburg- Willemse, 
De Meern 

Mevrouw Z. Bethlehem- Zwart, 
Drachten 

De heer J. de Jonge, Joure 
Mevrouw M.W. Moerman- Heinhuis, 

Weurt 
De heer C.A. Dorrestein, 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.  

https://mailchi.mp/aee992f26638/extra-editie-knvg-nieuwsbrief
http://www.vgde.nl/
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De Commissie Informatie en Communicatie initieert zelf en in samenwerking met het 

Pensioenfonds 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 ! 

4.3   Emailadres  

Bij het versturen van de digitale Nieuwsbrief VGDE blijkt, dat de Nieuwsbrief bij zo’n 

60 emailadressen niet aankomt. Waarschijnlijk heeft onze ledenadministratie dan 

geen juist emailadres (meer) van u. 

Wanneer u de Nieuwsbrief niet digitaal ontvangt en ook niet in printvorm, kunt u ons 

dit dan laten weten en aangeven op welk emailadres u de Nieuwsbrief graag wilt 

ontvangen ?  

In ieder geval kunt u de Nieuwsbrief altijd op de VGDE website lezen. 

4.4   Stichting 10 September 1960    

Deze Stichting is destijds ontstaan op initiatief van de familie De Jong, voormalige 

eigenaren van Douwe Egberts. De stichting beheerde en verhuurde vakantiewoningen 

aan medewerkers van het bedrijf. Misschien heeft u destijds ook wel eens een 

vakantie doorgebracht in één van de bungalows. Toen de belangstelling voor de 

vakantiehuisjes was afgenomen, is in overleg tussen de onderneming en de 

ondernemingsraad besloten om de vakantiewoningen te verkopen en het rendement 

op het vermogen te gebruiken om goede doelen te ondersteunen.  

De Stichting heeft sindsdien meerdere projecten van Terre des Hommes financieel 

kunnen steunen. Recent doneerde de Stichting € 50.000 aan Terre des Hommes voor 

een project in Uganda, waar kinderen in opvanghuizen een beroepsopleiding kunnen 

volgen en vervolgens begeleid worden naar werk en familie. 

4.5   Algemene Ledenvergaderingen 2019   

Het Bestuur heeft de data voor de Algemene Ledenvergaderingen 2019 al vastgesteld 

op dinsdag 16 april 2019 in het Veerhuis in Nieuwegein en op woensdag 17 april 2019 

in Joure. De uitnodiging hiervoor kunt u in maart 2019 verwachten (zet het vast in je 

agenda). 

4.6   Uitgave volgende VGDE Nieuwsbrief    

U kunt de volgende nieuwsbrief in maart 2019 tegemoet zien. 

4.7   Wet op de Privacy    

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 

toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving 

geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) geldt niet meer. De AVG is ook 

wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). 

Privacy en VGDE 

Verwerking van Persoonsgegevens mogen volgens de nieuwe wet alleen als de 

mailto:ledenadministratie@vgde.nl
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COLOFON 

Redactie:  

Hans Meijer, Wolter Keers 

Teksten: 

Wolter Keers, Hans Meijer, Foeke de 

Boer, Wim Bakkers, Thijs Kramer, 

Hans van der Waard, Ben Vos  

Redactieadres 

Redactie Nieuwsbrief VGDE 

redactie@vgde.nl 

persoonsgegevens in overeenstemming zijn met de wet en op behoorlijke en 

zorgvuldige wijze worden verwerkt.  

Daarnaast mogen persoonsgegevens slechts worden verzameld, als daarvoor een 

precieze doelomschrijving wordt gegeven. 

Bovendien bepaalt de wet, dat persoonsgegevens slechts mogen worden verwerkt, 

voor zover zij toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. 

Naast bovengenoemde algemene regels geldt, dat de gegevensverwerking is 

gerechtvaardigd, als er ondubbelzinnige toestemming is gegeven, het noodzakelijk is 

voor de uitvoering van een overeenkomst of een wettelijke verplichting;  

het ter bescherming is van een vitaal belang, voor de goede vervulling van een 

publiekrechtelijke taak, of voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang.  

Om de statutaire taak te kunnen vervullen, vraagt de VGDE haar leden naar naam, 

geslacht, adres gegevens, email adres, telefoonnummer, geboortedatum en 

werkgever. In geval van incasso van de contributie vraagt VGDE het 

bankrekeningnummer. Daarnaast vraagt VGDE of er belangstelling is voor een functie 

in bestuur of commissie van VGDE. De leden kunnen te allen tijde deze gegevens ten 

dele invullen, inzien, aanpassen of verwijderen. Gegevens worden niet gebruikt voor 

marketing doeleinden. 

Zodra de verdere voortgang inzake de privacy registratie is vastgesteld, zullen wij u 

hierover informeren. 

4.8   Wie, Wat, Waar bij VGDE 

Bestuurssamenstelling 

Foeke de Boer, Louis Haring, Hans Meijer, 

Ben Vos, Joke de Vries - Walda 

Afvaardiging in Belanghebbenden Orgaan 

Pensioenkring Douwe Egberts bij APF Stap 

Quirijn Ligtenstein en Wim Bakkers. 

Afvaardiging in KNVG 

Thijs Kramer en Hans van der Waard. 

Klankbordgroep (voorheen Commissie 

Pensioenen en Financiële Commissie)  

ad hoc samenstelling 

Commissie Informatie en Communicatie 

André van de Hoef, Wolter Keers, Hans 

Meijer, Ben Vos en Berry Weber. 

Ereleden 

Henk Kramer en Geert Jan Hoekstra 

 

ADRES VGDE 

Secretaris VGDE                                             Ledenadministratie VGDE 

Pinksterbloemstraat 15                                 Schovenhorstweide 7    

4221 LN Hoogblokland                                    5709 SG Helmond 

Telefoon: 0521–518740                                  Telefoon: 0492- 831969 

Mail : secretaris@vgde.nl                   Mail : ledenadministratie@vgde.nl  

mailto:redactie@vgde.nl
mailto:secretaris@vgde.nl
mailto:ledenadministratie@vgde.nl
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  wenst u 

  Prettige Kerstdagen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            En een voorspoedig 2019 


