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Voorwoord van de Redactie  

 

Daar is ie dan eindelijk...het Pensioenakkoord... 

Het heeft jaren geduurd. Er is veel vergaderd, overlegd, gedemonstreerd en gestaakt. 

Maar nu is het er dan eindelijk : het akkoord over het pensioenstelsel tussen politiek, 

werkgevers en vakbonden. Veel zaken moeten nog wel verder worden uitgewerkt, 

maar de hoofdlijnen zijn er. 

Wat het akkoord precies voor ons - DE gepensioneerden - betekent en inhoudt, 

moeten wij bestuderen; wij zullen u daarover zo snel mogelijk informeren in een 

volgende Nieuwsbrief. 

De succesvolle ledenvergaderingen zijn nog niet zo lang geleden; in deze Nieuwsbrief 

kunt u nog eens alles over de Algemene Ledenvergaderingen en VGDE teruglezen. 

Dan bent u weer helemaal bij. 

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

 

2.0   Inhoudsopgave Nieuwsbrief 

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

2.0   Inhoudsopgave Nieuwsbrief ......................................................................... 1 

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

3.1   Korte terugblik op de Algemene Ledenvergaderingen VGDE 2019 ..................... 2 

3.2   Jaarverslag VGDE 2018 ............................................................................... 4 

3.3   Aandachtspunten VGDE 2019 ....................................................................... 6 

3.4   Actuele situatie, beleid en koers VGDE door Foeke de Boer .............................. 6 

3.5   Nieuws uit het Belanghebbenden Orgaan bij STAP,     pensioenkring DE ............ 6 

3.6   Nieuws en mededelingen uit de Koepel Nederlandse Verenigingen 

        Gepensioneerden (KNVG) ............................................................................ 7 

4.1   In memoriam ............................................................................................. 9 

4.2   Ledenbestand ............................................................................................ 9 

4.3   Uitgave volgende VGDE Nieuwsbrief ........................................................... 10 

4.4   Wie, Wat, Waar bij VGDE .......................................................................... 10 

COLOFON 



  
  

VGDE Nieuwsbrief 15-2 

2 
 

 

 

3.0   Nieuws en mededelingen van het Bestuur 

3.1   Korte terugblik op de Algemene Ledenvergaderingen VGDE 2019    

 

Goede opkomst ledenvergaderingen Nieuwegein en Joure 

Op 16 april 2019 kwamen er naast bestuurs- en commissieleden 150 leden naar 

Partycentrum ’t Veerhuis in Nieuwegein en op 17 april 2019 voor de formele 

vergadering liefst 133 leden naar het Partycentrum ’t Haske in Joure. 

Iedereen werd, zoals gebruikelijk, hartelijk welkom geheten door dagvoorzitter Cees 

van Baaren, die weer uitstekend de leiding had.  

De bijeenkomst in Joure was de formele vergadering ten aanzien van besluiten. 

Cees van Baaren herinnert de vergaderingen eraan, dat het vorig jaar de vraag was, 

of de VGDE nog wel voldoende bestaansrecht had... De goede opkomst en het nieuwe 
bestuur geven daar een positief antwoord op. 

 

 
 
Het verslag van de vorige jaarvergadering was nog gemaakt door Evelien van Koppen 

en wordt zonder wijziging goedgekeurd. 
Voorzitter Foeke de Boer heeft mondeling het verslag van het afgelopen jaar 2018 

toegelicht.( zie ook hierna 3.2) 
Het financiële verslag werd gedaan door Louis Haring.  
In 2018 was, gezien het ruime eigen vermogen, geen contributie geheven. 

In 2019 zal dit 15,- Euro zijn. 
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De kascommissie heeft de jaarstukken beoordeeld en vraagt de ledenvergadering om 
het bestuur decharge te verlenen voor het financieel gevoerde beleid. 

De kascommissie bestaat voor 2019 uit Theo Sluis en Guus Langemeijer. 

 
De voorzitter Foeke de Boer vraagt nieuwe bestuursleden om zich aan te melden. 

 
Over de stand van zaken bij Jacobs Douwe Egberts (JDE) werden wij in Nieuwegein 

geïnformeerd door de heer John Brands, General Manager C&T Retail The 
Netherlands, JDE en in Joure door de heer Atso de Jong, Manager Production Tea 
Factory, JDE. 

Bij JDE zijn de ontwikkelingen positief in groei, omzet en resultaten, zowel met koffie, 
Professional, capsules, thee, ijsthee en ligt e. e. a. op schema. 

Het Thee project is nagenoeg afgerond.  
Gezien de belangstelling van de aanwezigen voor het Theeproject zullen er in het 
najaar in Joure rondleidingen worden gepland in de theefabriek en de koffiefabriek. 

 
Het management van JDE betreurt de stakingsdagen inzake de CAO. 

Geschenken afhandeling en de Brexit blijven aparte aandachtspunten.   
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Namens APF Stap verzorgden de heren Gerard Frankema, Direkteur Bestuursbureau 
APF Stap (single cliënt kringen) en Brahim Bakayan, Manager Pensioen en 

Communicatie bij het Bestuursbureau, een toelichting op APF Stap. 
(De presentatie van STAP staat op de website van VGDE: www.vgde.nl ).  
 

De uitbetalingen worden stipt uitgevoerd 
De ontwikkeling in indexering is positief ten opzichte van andere fondsen.  

 
Gezien de continuïteit in het Belanghebbende Orgaan (BO), 
wordt gewezen op het budget binnen STAP voor pensioen opleidingen; deze kosten 

drukken dus niet op het VGDE budget. Het bestuur beraadt zich op de toekomstige 
invulling hiervan. 

Het BO en het bestuur zien uit naar het eerste jaarverslag van de STAP Pensioenkring 
Douwe Egberts. (inmiddels beschikbaar op www.stappensioen.nl ; na inloggen vindt u 

het onder Nieuws). 
 
Er werd gevraagd naar contacten met het nieuwe pensioenfonds PGB voor JDE 

medewerkers. Het bestuur onderzoekt de mogelijkheden. 
 

Belangrijk zijn de ontwikkelingen tussen de fusie van KNOG en NVOG.(zie hierna 3.6). 
 
Het Pensioenakkoord was tijdens de vergaderingen nog in ontwikkeling; inmiddels is 

er een akkoord. Het stoort de vertegenwoordigende organisaties, dat 
gepensioneerden niet aan de tafel zitten tijdens de onderhandelingen. 

 
Tijdens de lunch en daarna konden aanwezigen nog vele herinneringen uitwisselen. 
 

3.2   Jaarverslag VGDE 2018 

We zijn het jaar begonnen met het voormalige bestuur, dat ook nog de 

verantwoordelijk is geweest voor het organiseren van de goed bezochte Algemene 
Ledenvergaderingen in april. Deze ledenvergaderingen waren qua opzet en uitvoering 

geslaagd door de combinatie van informatie uit het bestuur en JDE en sociaal 
samenzijn. Deze opzet zal daarom ook in 2019 worden voortgezet. Het bestuur dankt 
het oude bestuur voor alle werkzaamheden die zij voor onze vereniging hebben 

verricht in de afgelopen periode. 
 

Tijdens de eerdergenoemde ledenvergaderingen is een nieuw bestuur gekozen en in 
de eerste vergadering van dit nieuwe bestuur in mei 2018 zijn de bestuursfuncties als 

volgt verdeeld: 
Voorzitter: Foeke de Boer 
Secretaris: Ben Vos 

Notulen: Joke de Vries 
Penningmeester: Louis Haring (taken door Hans Meijer eind juni overgedragen) 

Bestuurslid: Hans Meijer 
 
Tevens is toen geïnventariseerd, welke commissies binnen de VGDE in de nieuwe 

situatie na het opheffen van het DE pensioenfonds nog moesten blijven bestaan. 
Hieruit is voortgekomen, dat de financiële- en pensioencommissie slapend zijn 

gemaakt en ondergebracht in de klankbordgroep, maar op deze wijze, indien gewenst, 
nog steeds ad-hoc in het leven geroepen kunnen worden.  

http://www.vgde.nl/
http://www.stappensioen.nl/
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Een keer per jaar vergadert het bestuur met de klankgroep; ook daar worden 
specifieke pensioenvraagstukken besproken, waaruit vervolgens, indien nodig, ook 

aanvullende vervolgactiviteiten kunnen voortkomen. 
De taken van de ‘commissie werving en selectie bestuurs- en commissieleden’, zijn 
ondergebracht bij het bestuur en de commissie is opgeheven. 

De commissie informatie en communicatie (“I&C”) is in stand gebleven. Deze 
commissie heeft in 2018 meer efficiency doorgevoerd voor het drukken en verzenden 

van nieuwsbrieven. 
 
Een belangrijk punt van aandacht is het nieuwe privacy beleid. Zie ook onze 

nieuwsbrief. Gedurende het jaar is het bestuur samen met onze afgevaardigden in het 
Belanghebbendenorgaan (“BO”) bij STAP en de I&C commissie bezig geweest om 

mutaties van de leden te kunnen volgen, zowel intern als via STAP. Inmiddels zijn de 
contacten met STAP ten aanzien van mogelijke uitwisseling van gegevens in 

ontwikkeling, hierbij moeten we wel rekening houden met de nieuwe privacyregels. 
Zoals ook in de nieuwsbrief is aangegeven is de vereniging afhankelijk van het up to 
date zijn van adresgegevens van haar leden, zowel woon- als e-mailadres. 

 
In de vele vergaderingen van het bestuur worden regelmatig onze afgevaardigden in 

het BO uitgenodigd om het bestuur te informeren over de gang van zaken bij STAP. 
 
Nadat in 2017 was besloten om gezien het hoge eigen vermogen de contributie in 

2018 op nihil te stellen, is de contributie voor 2019 weer op € 15,00 vastgesteld. 
 

Namens het bestuur is de voorzitter afgevaardigd om de fusiebesprekingen van KNVG 
en NOGV te volgen. Onze gesprekspartners bij deze koepelorganisaties zijn Hans van 
der Waard en Thijs Kramer. 

 
Het liquidatieproces van het voormalige Douwe Egberts Pensioenfonds (DEPF) is in 

december 2018 volledig afgewikkeld. Het laatste deel van het overgebleven geld (de 
laatste tranche van het zogenoemde ‘batig liquidatiesaldo’) is eind november 
overgeboekt naar Stap Pensioenkring Douwe Egberts. 

 
Overige ontwikkelingen in pensioenland 2018: 

•  Slecht jaar voor beleggingen, waardoor opnieuw druk is ontstaan op de  
   dekkingsgraden van pensioenfondsen per einde jaar. 
•  Het kabinet heeft in 2018 getracht een pensioenakkoord te bereiken met de sociale  

    partners via de SER. Het overleg is op 20 november 2018 gestaakt zonder een  
    akkoord. 

•  Trend vermindering aantal pensioenfondsen zet zich ook dit jaar voort. 
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3.3   Aandachtspunten VGDE 2019 

Een van de doelstellingen van het bestuur is om te monitoren, hoe de kosten en 
vermogensbeheer van de STAP organisatie zich verhoudt met het voormalige JDE 
fonds en tot andere fondsen. Hiervoor moeten wij wachten op het eerste jaarverslag 

van STAP. In de loop van dit jaar zal het bestuur zich oriënteren op mogelijke 
opleidingen, mede gezien het belang van continuïteit van de toekomstige bezetting 

van het BO door iemand uit onze groep, alsmede het op gelijk niveau kunnen 
communiceren met onze afgevaardigden en vertegenwoordigers van STAP. 
 

Ten slotte blijft het een zorg om nieuwe bestuursleden te vinden voor de VGDE. 

 

3.4   Actuele situatie, beleid en koers VGDE door Foeke de Boer 

Hallo leden van de VGDE, 
De tweede nieuwsbrief van 2019 ligt weer bij jullie op de mat of is via de mail 
toegestuurd. Hierin het verslag van de ledenvergaderingen in Nieuwegein en Joure, 

waar we twee gezellige en informatieve dagen hebben gehad. 
Veel oud collega’s hebben elkaar weer eens gezien en gesproken en hebben 

herinneringen kunnen ophalen.  
 
Tijdens de vergadering kwam de vraag of de nieuwe fabriek in Joure bezichtigd kon 

worden. Hier komen wij in het najaar op terug; leden, die in Joure gewerkt hebben, 
krijgen hier een uitnodiging voor. 

 
De fusie tussen de KNVG en NVOG neemt toch meer tijd in beslag en zal naar 
verwachting 1 januari 2020 rond zijn. 

 
Iedereen, die de petitie “Niet korten, wel indexeren. Geen pensioenakkoord zonder 

gepensioneerden” heeft getekend : hartelijk dank daarvoor. 
Deze pensioenpetitie is op 4 juni aan de vaste Tweede Kamer commissie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid (SZW) overhandigd. 

 
Wij doen het de komende maanden even rustig aan en gaan van de zomer genieten! 

Dit wensen wij jullie ook allemaal toe. 
 
Namens het bestuur, Foeke de Boer 

 

3.5   Nieuws uit het Belanghebbenden Orgaan bij STAP,  

   pensioenkring DE 

Herstelplan en dekkingsgraad 

Aan het einde van 2018 was het eigen vermogen van pensioenkring DE een fractie 

lager dan het Vereist Eigen Vermogen. STAP moest daarom vóór 1 april bij De 

Nederlandse Bank een herstelplan indienen voor onze pensioenkring.  

Dit plan laat zien, dat het vereiste vermogen ruimschoots binnen de gestelde termijn 

van 10 jaar wordt bereikt. Kortingsmaatregelen of beleidsaanpassingen zijn daarom 

niet nodig. 
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In de eerste maanden van 2019 liet de actuele dekkingsgraad een schommelend 

beeld zien. Per eind april was de actuele dekkingsgraad 119.5% (eind december 

115%) en de beleidsdekkingsgraad 119.0% (eind december 119.9%). (Gedeeltelijke) 

indexatie per 1-1-2020 blijft daarmee in beeld. 

Op verzoek van het belanghebbendenorgaan heeft STAP toegezegd om op de website 

meer toelichting te gaan geven bij de ontwikkeling van de dekkingsgraad. 

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) 

STAP is ervan overtuigd dat maatschappelijk verantwoord beleggen positief bijdraagt 

aan het risico/rendementsprofiel van de beleggingsportefeuille. 

De ondernemingen waarin wordt belegd worden periodiek getoetst op duurzaamheid.  

Daarnaast wordt op voorhand gekozen voor uitsluiting van bepaalde bedrijven en 

landen en wordt een actief stem- en dialoogbeleid gevoerd. 

In het kader hiervan heeft STAP zich aangesloten bij een aantal initiatieven ter 

bevordering van lange-termijn aandeelhoudersbetrokkenheid en rapportage over 

uitgebrachte stemmen (nu ook wereldwijd) en uitvoering van het MVB-beleid.  

Brexit 

Op het moment van schrijven is het nog steeds niet duidelijk of er een Brexit komt en 

hoe die eruit zal zien. Samen met vermogensbeheerder TKPI heeft STAP verschillende 

scenario’s uitgewerkt en voorbereidingen getroffen om negatieve gevolgen zoveel 

mogelijk te beperken.  

Jaarverslag 

Het jaarverslag 2018 van STAP en pensioenkring DE is bijna gereed. In de juni-

nieuwsbrief van STAP zal daar waarschijnlijk meer over te lezen zijn. 

 

Wim Bakkers – lid van het Belanghebbenden Orgaan. 

 

3.6   Nieuws en mededelingen uit de Koepel Nederlandse 

       Verenigingen Gepensioneerden (KNVG) 

 

De afgelopen periode zijn er tal van belangrijke pensioenonderwerpen aan de orde 

geweest. Het zijn zogezegd hectische tijden in pensioenland.  

Allereerst de Pensioenpetitie van de gezamenlijke organisaties KNVG/NVOG.  

 

De petitie met als titel 

“Niet korten, wel indexeren. Geen pensioenakkoord zonder gepensioneerden”  

is door 45.588 personen ondertekend en vervolgens op 4 juni aangeboden aan de 

Tweede Kamer. 

In deze petitie eisen de gepensioneerden actief en evenwichtig betrokken te worden in 

het Pensioenakkoord en de uitwerking daarvan. 
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De onderstaande CBS-illustratie is overgenomen van de KNVG en geeft een duidelijk 

beeld van de teleurstellende landelijke koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolgens is het Pensioenakkoord volop in het nieuws geweest. Het polderoverleg 

lijkt erin geslaagd te zijn om, net op tijd, het langverwachte akkoord rond te hebben. 

De bal ligt nu bij de leden van de vakbonden. Hun instemming is noodzakelijk en de 

uitslag wordt medio juni verwacht.  

De details van het akkoord zijn nog niet echt bekend en heel veel zaken moeten nog 

nader worden uitgewerkt. Via onderstaande link komt u bij een samenvatting van het 

SER-advies en kunt u meer algemene informatie over het (principe-)akkoord lezen 

http://www.knvg.nl/media/1810152/naar-een-nieuw-pensioenstelsel-

publieksversie.pdf   

Tenslotte is er een doorbraak te melden in de voorgenomen fusie van onze KNVG met 

de NVOG. Op 5 juni is, in een gezamenlijke bijeenkomst in Culemborg, door de leden 

unaniem ingestemd met een fusie per 1 januari 2020.  

Na een lange intensieve voorbereiding is dus het eindelijk zover. Het is gelukt om 

overeenstemming te bereiken op alle belangrijke onderwerpen, van missie en visie tot 

naamgeving, statuten, werkwijze, commissies, financiën, contributie, bestuur.  

De nieuwe organisatie zal groter en sterker zijn, maar wil vooral slagvaardig blijven.  

Het samengaan zal voor de KNVG leden geen, of tot enkele centen beperkte, extra 

contributiekosten met zich meebrengen. 

De verdere voorbereiding van de fusie zal in de komende maanden afgerond worden. 

Uiteraard houden wij u daarvan op de hoogte. 

 

 

http://www.knvg.nl/media/1810152/naar-een-nieuw-pensioenstelsel-publieksversie.pdf
http://www.knvg.nl/media/1810152/naar-een-nieuw-pensioenstelsel-publieksversie.pdf
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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 J. Boven, Heerenveen 

Mevrouw A.C. van Gilst, Rotterdam 

De heer A. Klijnsma, Joure 

De heer A.P. Koolschijn, Wassenaar 

De heer J. Beuckens, Langweer 

Mevrouw E.J. Hanen- Ritte, Leusden 

De heer H.H. Veenstra, Joure 

De heer W. Bonthuis, Houten 

De heer E. Zeldenthuis, Joure 

Mevrouw A.E. van de Weerthof, 

Amerongen 

De heer W.A. ten Brummelhuis, Joure 

Mevrouw J.A. de Vlas- Hofer, Joure 

De heer P.A.J.M. Smetsers, Nieuwegein 

De heer A.G. Oud, Joure 

De heer A.S.B. van Oostrum, Zeist 

Mevrouw M.J. van ’t Padje- van ’t Veer, 

Wormer 

De heer H.L. Haven, Joure 

De heer J.A. Leurs, Elst     

Mevrouw J. Pieksma- van Schagen, 

Joure 

De heer T. Wijnja, Oppenhuizen 

De heer H.J. van Rooy, Cuijk 

De heer A.K. Voogt, Lopik 

Mevrouw W.A. van den Broek- Jansen, 

Breda 

De heer C. Sinterniklaas, Rotterdam 

De heer J.H. Prudon, Munstergeleen 

Mevrouw A. van de Molen- Post, Joure 

De heer B. G. Muurling, Joure 

De heer L.M.A. Schalks, Voorschoten 

Mevrouw M.M. Langen- Bomer, 

Driebergen 

De heer H.J.G. Kooijmans, Zeddam 

De heer J.W. Bodt, Zuidwolde 

De heer A.W. van der Meulen, 

Leeuwarden 

De heer J.W. Vonk, Huizen 

De heer E.S. Bosma, Joure 

 

Ten slotte een rectificatie van de vorige nieuwsbrief van maart 2019: 

Daar staat bij de overleden personen genoemd: 

De heer B.H. Kleinsma, Sint Nicolaasga, dat moet zijn De heer B.H. Klijnsma. 

4.2   Ledenbestand 

Op dit moment telt onze vereniging 1350 leden 

Sinds de laatste nieuwsbrief van maart 2019 hebben wij de volgende nieuwe leden 

kunnen verwelkomen: 

Mevrouw G. Beuckens- van der Land, Langweer 
Mevrouw H.T. Veenstra- Romkema, Joure 

De heer H. Benedictus, Joure 
De heer J. van Berkum, Ens  

De heer P.T. Roorda, Joure 
De heer T. de Joode, Swifterband 
De heer L.M. ter Haar, Schijndel 

De heer J.M. Gijsbers, Roggel 
De heer H.G.W.M. van Rooijen, Veghel 
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De Commissie Informatie en Communicatie initieert zelf en voor zover mogelijk in 

samenwerking met APF Stap verschillende ledenwerfacties, maar kan ook uw steun 

goed gebruiken. 

 

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! 

 

4.3   Uitgave volgende VGDE Nieuwsbrief 

U kunt de volgende nieuwsbrief in december 2019 tegemoet zien 

4.4   Wie, Wat, Waar bij VGDE 

Bestuurssamenstelling 

Foeke de Boer, Louis Haring, Hans Meijer, 

Ben Vos, Joke van der Heide - 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 – 831 969 

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