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1.    Voorwoord van de Redactie 

 

NIEUWE TIJDEN... 

Een nieuw kalenderjaar, een nieuw VGDE bestuur, een nieuwe organisatie van onze 

pensioenen (Stap Pensioenkring Douwe Egberts), een nieuw pensioenstelsel in 

wording (regering en vakbonden) én een nieuwe koepelorganisatie (fusie van KNVG 

en NVOG). 

Niet helemaal nieuw, maar ook niet vanzelfsprekend, een kleine - maar welkome - 

verhoging van onze pensioenen. Het kan niet op. Wen er maar aan... 

 

Hoogste tijd om bijgepraat te worden over de ontwikkelingen in deze nieuwe tijd. 

De ledenvergaderingen volgende maand zijn daar bij uitstek geschikt voor. 

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. 
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3.0  Nieuws en mededelingen van het Bestuur 

3.1  Terugblik VGDE 2018   

Inmiddels zijn we al weer halverwege de maand maart en zit ons eerste jaar, als 

nieuw bestuur, er al bijna weer op.  

De vaart der volkeren, we worden geacht er allemaal in mee te gaan, zo ook wij! 

Het afgelopen jaar zijn wij als bestuur tot een goede onderlinge taakverdeling 

gekomen en druk geweest om ons de, best wel ingewikkelde, pensioenmaterie meer 

eigen te maken. Een goed netwerk opbouwen is hierbij belangrijk. Zo onderhouden 

wij goede contacten met Stap, het Belanghebbenden Orgaan van de Pensioenkring 

Douwe Egberts, KNVG, JDE en vakbonden. Samen met onze afgevaardigden bezoeken 

we de landelijke vergaderingen van de koepel KNVG.  

Ook zijn we aan het onderzoeken hoe we het vermogensbeheer van ons 

pensioenfonds kunnen monitoren. Louis Haring heeft daar de eerste aanzet voor 

gemaakt. Een van onze andere doelstellingen is het verbeteren van de communicatie 

tussen Stap en onze leden die geen gebruik maken van internet. 

We vergaderen heel wat af. We stellen het daarom ook bijzonder op prijs dat we voor 

onze bestuursvergaderingen nog steeds gebruik kunnen maken van de faciliteiten bij 

JDE. 

3.2  Bericht van de voorzitter  

We zitten volop in de voorbereidingen van de algemene ledenvergaderingen en zijn 

blij dat we hierbij gebruik kunnen maken van de ervaring van enkele “oudgedienden.”  
(Al bieden de in het verleden behaalde resultaten natuurlijk geen garantie voor de 
toekomst!). 

We hebben gekozen voor een agenda met een mooi evenwicht tussen informatie 
(VGDE, Pensioenkring Douwe Egberts, JDE, Stap) en communicatie (gezellig 

bijkletsen). 
 
De vakbonden FNV, CNV en VCP voeren de komende weken acties voor een beter 

pensioenakkoord tussen kabinet en werkgevers. De acties vormen de aanloop naar 
een landelijke actiedag op 18 maart. De bonden willen dat het kabinet geld uittrekt 

voor drie eisen voor een beter pensioenakkoord. AOW- leeftijd, indexatie en pensioen 
voor iedereen staan hierbij centraal. 
Op 27 maart organiseren KNVG en NVOG een themadag over de ontwikkelingen op 

het gebied van welzijn, wonen en zorg voor ouderen. De themadag staat in het teken 
van toenemende en inventieve zelfredzaamheid. 

Motto is “Wat kan ik zelf doen?” 
 
Tot slot een oproep om je beschikbaar te stellen als bestuurslid van de VGDE. 

Draag jij de belangenbehartiging van alle deelnemers aan de “Pensioenkring Douwe 
Egberts” bij Stap een warm hart toe? Lijkt het jou een uitdaging om dit als bestuurslid 

van de VGDE te doen? 
Neem dan voor meer informatie contact op met Foeke de Boer: 06 467 13 496 
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3.3  Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering VGDE  2019 

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. Wij vergaderen dit jaar weer in 

de bekende partycentra.  

 

Regio Midden/Zuid: dinsdag 16 april 2019 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. 

Regio Noord: woensdag 17 april 2019 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 14:45 waarna nog gelegenheid voor gezellig samenzijn. 

De vergadering van 17 april in Joure 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 – indien van 

toepassing - ook het aftreden (en mogelijk benoemen) plaats van 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 1 april 2019 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. 

U bent van harte welkom. 

 

 

 

 

http://www.vgde.nl/aanmelden-ledenvergadering
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3.4  Agenda voor de Algemene Ledenvergadering VGDE 2019 

       op 16 april in Nieuwegein en 17 april in Joure 

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 24/25 april 2018 

         2.2    Jaarverslag 2018  

3. Financiële Verantwoording (Louis Haring) 

         3.1   Resultaten 2018 en Begroting 2019 

         3.2   Verslag kascommissie 2018 

         3.3   Mutatie kascommissie 

         3.4   Vaststelling contributie 2020 

4. Gastspreker in Nieuwegein :   

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

         Gastspreker in Joure : 

          Atso de Jong, Manager Production Tea Factory Joure, JDE 

5.       Actuele situatie, beleid en koers VGDE (Foeke de Boer) 

6. Pauze voor lunch en drankje op kosten VGDE 

7.      Verslag Belanghebbenden Orgaan (Quirijn Ligtenstein) 

8. Toelichting APF Stap door de heer Gerard Frankema  (Direkteur Bestuursbureau 

         Stap, single cliënt kringen) 

9.      Samenstelling, benoemingen bestuur en afscheid bestuursleden (Foeke de Boer) 

10.    Rondvraag (Foeke de Boer) 

11.    Sluiting (Cees van Baaren) 

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

3.5  Toelichting bij de Agenda  

Agendapunt 2.1 : Notulen Algemene Ledenvergaderingen VGDE 2018 

Een samenvatting van de Algemene Ledenvergaderingen VGDE 2018 heeft in de 

Nieuwsbrief 14-2 (juli 2018) gestaan en is terug te vinden op de VGDE website. 

https://www.vgde.nl/wp-content/uploads/2018/07/Nieuwsbrief-VGDE-14-2-juli-

2018.pdf 

De officiële notulen van de ALV 2018 worden tijdens de ALV ter goedkeuring 

gepresenteerd. In de zaal zal een beperkt aantal “hard copies” aanwezig zijn.  

 

3.6  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/#  

https://www.vgde.nl/wp-content/uploads/2018/07/Nieuwsbrief-VGDE-14-2-juli-2018.pdf
https://www.vgde.nl/wp-content/uploads/2018/07/Nieuwsbrief-VGDE-14-2-juli-2018.pdf
http://www.haske-joure.nl/
http://www.tveerhuis.nl/
https://www.google.nl/maps
https://9292.nl/
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  3.7  Financiële Jaarrekening VGDE 2018 en Begroting VGDE 2019    

  
 

 

  

Resultatenoverzichten en begrotingen 2019 2018 2018 2017

begroting werkelijk begroting werkelijk

Baten

Contributie van leden 20.700,00 45,00 0,00 21.090,00

Donaties leden en contributieverschillen -100,00 100,00

Ontvangen rente 0,00 9,94 50,00 71,70

Totaal baten 20.700,00 -45,06 50,00 21.261,70

Lasten

Contributie KNVG/NVOG 2.500,00 1.758,75 2.500,00 1.800,00

Kosten ledenvergaderingen 9.500,00 8.390,84 6.000,00 361,96

Publiciteit 4.000,00 3.586,16 6.000,00 5.408,04

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

Kosten bestuur en commissies 6.500,00 6.279,36 6.500,00 5.431,49

Overige (bank)kosten 500,00 173,34 500,00 287,86

Totaal lasten 25.000,00 20.188,45 23.500,00 13.289,35

Exploitatiesaldo -4.300,00 -20.233,51 -23.450,00 7.972,35

Aantal (betalende) leden 1.380 1.406

Eigen vermogen per 31 december 2018 2017

werkelijk werkelijk

Banksaldo op 1 januari

   rekening courant 1.726,29 825,64

   spaarrekening 51.820,30 44.748,60

   rekeningen totaal 53.546,59 45.574,24

   exploitatiesaldo -20.233,51 7.972,35

Totaal 33.313,08 53.546,59

Banksaldo op 31 december

   rekening courant 482,84 1.726,29

   spaarrekening 32.830,24 51.820,30

Totaal 33.313,08 53.546,59

Het eigen vermogen van de vereniging bedroeg op 31 december 2018 € 33.313,08

dat is inclusief het negatieve resultaat over boekjaar 2018 van (€ 20.233,51)

Financiële jaarrekening van de Vereniging van Gepensioneerden Douwe Egberts 

voor 2018 en begroting voor 2019
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4.0  Nieuws en mededelingen uit het Belanghebbenden Orgaan  

Door: Wim Bakkers – lid van het Belanghebbenden Orgaan (BO) 

                                Pensioenkring Douwe Egberts bij APF Stap. 

Toeslagverlening  

In de nieuwsbrief van STAP was al te lezen dat onze pensioenen per 1-1-2019 met 

1.1% zijn verhoogd. Veel pensioengerechtigden bij andere fondsen hebben ook dit 

jaar weer geen toeslag ontvangen. We mogen ons best gelukkig prijzen met het feit 

dat onze pensioenkring er relatief goed voorstaat.  

Overigens betekent dat niet, dat wij geen risico lopen.  

In november en december zijn de rente en de aandelenkoersen gedaald en de actuele 

dekkingsgraad stond eind december nog maar op 114.6%. Gelukkig zijn de aandelen 

in januari  weer gestegen (de dekkingsgraad  januari was 119.3).  

Maar o.a. de Brexit en het handelsconflict tussen Amerika en China veroorzaken veel 

onrust op de financiële markten. 

Beleggingsplan 2019 

Vanwege die onzekerheden op de financiële markten heeft het bestuur van STAP 

voorgesteld om het strategisch risicoprofiel van onze kring te verlagen. M.a.w. we 

willen wat voorzichtiger gaan beleggen: de strategische beleggingsmix wordt 45% 

return portefeuille en 55% matching portefeuille (was allebei 50%).  

De matching portefeuille bevat beleggingen in “vastrentende waarden” zoals 

staatsobligaties. De return portefeuille bevat beleggingen in “zakelijke waarden” zoals 

aandelen. Het verplicht eigen vermogen (VEV) daalt hierdoor van 21.7% naar 20.5%.  

Dit betekent, bij een “normale” gang van zaken op de financiële markten, dat het 

verwachte beleggingsresultaat iets lager zal zijn, maar dat desondanks de verwachte 

toeslagen op peil kunnen blijven. Echter, bij “slecht weer” op de financiële markten 

(met name bij blijvend lage rente maar oplopende inflatie) zullen de negatieve 

gevolgen minder zwaar zijn. Dus, minder chagrijn bij slecht weer en even blij bij mooi 

weer.  

Na uitvoerige discussie over achtergronden en onderbouwing van het voorstel heeft 

het BO ingestemd met het voorgestelde beleggingsplan 2019.  

Communicatieplan 2019 

Naast de verzorging van de gebruikelijke en deels verplichte communicatie richt STAP 

zich in 2019 op twee speerpunten: 

- Lancering van een vernieuwde web site 

- Verdere ontwikkeling naar een digitaal pensioenfonds 

Het BO heeft een positief advies gegeven over het communicatieplan 2019, ook m.b.t. 

het streven naar een digitaal pensioenfonds.  

Wel is bedongen dat communicatie met pensioengerechtigden “zonder e-mailadres” 

per post gaat. Maar, op 1-9-2018 stond het aantal gepensioneerden in onze kring op 

4.380 en van 4.060 daarvan was bij STAP geen e-mailadres bekend. Bij dit grote 

aantal “digibeten” bedragen de kosten van het per post verzenden ongeveer € 3.000 

per nieuwsbrief. Uiteraard zijn dit kosten voor onze eigen pensioenkring. 
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Daarom hierbij het verzoek om uw e-mailadres door te geven aan STAP: 

1. Ga naar www.stappensioen.nl  

2. Klik op “inloggen” 

3. Log in met uw DigiD 

4. Ga naar “Mijn Profiel” en vul daar uw e-mailadres in 

4.1  Nieuws en mededelingen uit de KNVG   

De fusie tussen de KNVG en de NVOG nadert zijn voltooiing. 

Het eindrapport dat door de fusie-commissie van de NVOG en de KNVG is opgesteld, 
is op 16 januari besproken met het bestuur van beide organisaties. 

 
Er moet echter nog veel werk worden verricht, voordat het definitieve voorstel kan 
worden aangeboden. Denk hierbij aan vormgeving van de organisatie en structuur, 

financiële en personele zaken, huisvesting, doelstelling, naam van de nieuwe 
organisatie etc. 

Het eindrapport zal op 15 maart in de ledenvergadering van de NVOG en op 6 maart 
in de ledenvergadering van de KNVG besproken worden. Op 22 mei en 6 juni vinden 
nog afrondende gesprekken plaats met de KNVG en de NVOG. 

Als dit plan volgens plan verloopt, zal de nieuwe organisatie zijn beslag krijgen in een 
finale vergadering op 26 juni a.s. 

  
Reactie KNVG – NVOG op de pensioenplannen van minister Koolmees gezonden aan 
de Tweede Kamer.  

Eerst korting op de pensioenen voorkomen en kans op indexatie van de pensioenen 
verhogen!!! 

Het 10-punten plan van minister Koolmees mist prioriteitsstelling en draagvlak. 
De huidige pensioneringsimpasse kan alleen doorbroken worden, als twee zaken eerst 
goed geregeld worden: 

- voorkoming van de dreigende korting op pensioenen en 
- verruiming van de mogelijkheden tot indexatie van pensioenaanspraken van 

werkenden en gepensioneerden. 
Dat stellen de gepensioneerde koepels KNVG en NVOG in een gemeenschappelijke 
reactie op Het 10 punten plan, dat minister Koolmees van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid vrijdag 8 februari naar de Tweede Kamer stuurde. 
  

KNVG en NVOG zijn van mening dat het kabinet met deze aanpak Het 10 punten plan, 
een doodlopende weg inslaat, die alleen leidt tot meer vertraging bij het tot stand 

komen van een nieuw pensioenstelsel. 
Prioriteiten eerst zoals : het voorkomen van mogelijke kortingen op pensioenen in 
2020 en 2021 ten gevolge van de regels voor het minimaal vereiste vermogen van de 

pensioenfondsen en er dienen snel maatregelen genomen te worden rond het 
financieel toetsingskader, zodat er weer ruimte ontstaat voor indexatie van 

pensioenen. 
  
Met groet,  Hans van der Waard, Thijs Kramer 

 

http://www.stappensioen.nl/
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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 T. de With, Harmelen 

De heer J. Brands, Utrecht 
De heer A.L. Branderhorst, Uden 
De heer F.M. Liebrand, Lichtenvoorde 

De heer B.H. Kleinsma, Sint Nicolaasga 
Mevrouw J.A. Hoogstrate- Lambermont, Driehuis NH 

De heer J.W. Bos, Joure 
Mevrouw H. Los- Schieven, Oegstgeest 
De heer P. Goedhart, Vlaardingen 

Mevrouw A. Versnel- Stolp, Enkhuizen 
De heer J. van Leeuwen, Barneveld 

 
Ledenbestand 

Op dit moment telt onze vereniging 1380 leden. 
Sinds de laatste nieuwsbrief van december 2018 hebben wij de volgende nieuwe leden 
kunnen verwelkomen: 

 
Mevrouw E. Liebrand- Schadrom, Lichtenvoorde 

De heer R. Schultz, Rotterdam 
 
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 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 ! 

 
Juiste (E-mail)adres 
Helaas merken wij bij het verzenden van de Nieuwsbrief naar e-mailadressen, dat een 

behoorlijk aantal mails niet goed aankomen. Dit kan komen, doordat het e-mail adres 
niet meer in gebruik is of dat de mailbox vol zit.  

Indien u de Nieuwsbrief voorheen wel per e-mail ontving, maar nu niet meer, meldt 
dit dan bij de Ledenadministratie van VGDE. 
 

 

mailto:ledenadministratie@vgde.nl
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Sinds de nieuwe Wet op de Privacy is het niet meer mogelijk om onjuiste adres en/of 
e-mailadres gegevens, zoals bekend bij de Ledenadministratie VGDE, te vergelijken 

met de gegevens bij JDE of Stap (voorheen DEPF).  
 
Het is dus belangrijk, dat u eventuele adreswijzigingen of e-mailadres 

veranderingen doorgeeft aan 
 

VGDE (voor de Nieuwsbrief VGDE) ledenadministratie@vgde.nl  
JDE (voor uw Kerstpakket)            hrservices@jdecoffee.nl  
        of JDE, Vleutensevaart 35, 3532AD Utrecht 

Stap (voor uw pensioen)               douweegberts@stappensioen.nl  
        of Stap Pensioenkring Douwe Egberts, Europaweg 27, 9723 AS Groningen,  

        of Postbus 5061, 9700 GB Groningen 
 

  

5.2  Contributie 2019 

Het bestuur had vorig jaar besloten om over 2018 geen contributie te heffen en voor 

2019 de contributie te handhaven op € 15,00. 

Dit bedrag zal automatisch worden geïnd. 

Diegenen, die ons geen machtiging hebben afgegeven voor automatische incasso, 

worden verzocht vanaf heden de contributie over te maken naar 

NL11 RABO 0111 4850 61 t.n.v. Vereniging Gepensioneerden DE, onder vermelding 

van postcode en huisnummer. 

De automatische afboekingen vinden zoals gewoonlijk plaats in april van ieder jaar. 

 

5.3  En verder 

U kunt de volgende nieuwsbrief in juli 2019 tegemoet zien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ledenadministratie@vgde.nl
mailto:hrservices@jdecoffee.nl
mailto:douweegberts@stappensioen.nl
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5.4  Wie, Wat, Waar bij VGDE; Colofon 

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: 06 531 24 724                                 Telefoon: 0492- 831969 

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

  

COLOFON 

Redactie:  

Hans Meijer, Wolter Keers 

Teksten: 

Wolter Keers, Hans Meijer, Foeke de 

Boer, Wim Bakkers, Thijs Kramer, 

Hans van der Waard  

Redactieadres 

Redactie Nieuwsbrief VGDE 

info@vgde.nl 

mailto:secretaris@vgde.nl
mailto:ledenadministratie@vgde.nl
mailto:info@vgde.nl
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6.0  Aanmeldingsformulier bijwonen ALV  VGDE 2019 

Graag vóór 1 april 2019 onderstaand aanmeldingsformulier invullen en opsturen 

naar Ledenadministratie VGDE, Schovenhorstweide 7, 5709 SG Helmond.  

U kunt ook een e-mail met uw naam, volledig adres en vergaderplaats sturen naar 

ledenadministratie@vgde.nl . 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 16 april 2019 in Nieuwegein 

0 woensdag 17 april 2019 in Joure 

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 17 april 2019 in Joure voor 

hem/haar bij elke hoofdelijke stemming 1 stem uit te brengen. 

plaats:       datum: 

 

Handtekening van degene    Handtekening van degene 

die de machtiging verstrekt:    die de machtiging uitvoert: 

  

  

 

 

mailto:ledenadministratie@vgde.nl
http://www.vgde.nl/

