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1.0

Voorwoord van de Redactie

FEESTDAGEN....???
Je zou het niet zeggen, maar de Feestdagen staan voor de deur...
Terwijl de wereld (maar ook hier vlakbij huis) bol staat van onrust, geweld, onvrede
en klimaat invloeden, en gepensioneerden zich afvragen of er gekort moet worden op
hun pensioen en indexatie ver weg lijkt te zijn, zouden wij eigenlijk alweer vooruit
moeten kijken naar een vredig Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar...
Maar, zoals U van ons gewend bent, proberen wij in de Nieuwsbrief toch nuchter te
blijven en ons te concentreren op alleen die dingen, die op dit moment voor ons van
belang zijn, zoals de dekkingsgraad van ons pensioenfonds en de bundeling van
krachten voor een sterke vertegenwoordiging van onze belangen bij de overheid.
U leest erover in deze nieuwsbrief met bijdragen van ons Bestuur, Commissies en
Vertegenwoordigers; zij praten u bij over de stand van zaken.
Legt u krant en journaal met het boze wereldnieuws even terzijde en leest u rustig
deze laatste VGDE Nieuwsbrief van het jaar. Wij wensen u natuurlijk veel leesplezier
en vooral ook Prettige Feestdagen!
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3.0

Nieuws en mededelingen van het Bestuur

3.1

Bericht van het VGDE Bestuur

Beste leden van de VGDE.
Het jaar 2019 is bijna alweer verleden tijd.
Er is dit jaar heel veel te doen geweest over de pensioenen.
Er is weliswaar een pensioenakkoord gekomen maar er zijn ook nog steeds veel
onduidelijkheden.
Worden de pensioenen wel geïndexeerd of moet er worden gekort omdat
dekkingsgraden niet voldoende hoog zijn?
Nu staat ons pensioenfonds er nog wel redelijk goed voor, maar in de pers denk je wel
eens alles gaat nu verkeerd.
Via onze landelijke organisatie KNVG/NVOG proberen we meer invloed te krijgen in de
pensioengesprekken. Zij zitten ook in de klankbordgroep om het pensioenakkoord
verder uit te werken.
Als VGDE ondersteunen wij de KNVG/NVOG financieel om e.e.a. goed onder de
aandacht te brengen. De landelijke vergaderingen bezoek ik zoveel mogelijk samen
met Hans van der Waard en Thijs Kramer.
Als alles goed gaat is de fusie tussen KNVG-NVOG-KBO-Brabant, FASv op 1 januari
een feit en gaat dan onder de naam Koepel Gepensioneerden (KG) verder.
Verder kijken we ook naar de toekomst om ons Belanghebbende Orgaan (BO) goed te
kunnen blijven bemensen met VGDE-ers.
Daarvoor is een opleiding nodig en STAP is bereid om een opleidingsbudget hiervoor
beschikbaar te stellen.
Namens het bestuur van de VGDE is Ben Vos naar de bijeenkomst van STAP over
communicatie geweest, waarin onder meer is gesproken om te proberen de
communicatie te verduidelijken op hun website.
We zijn ook alweer bezig met onze ledenvergaderingen voor te bereiden die in Joure
op 14 april en in Nieuwegein op 15 april plaats vinden.
Ook doe ik nogmaals het verzoek om bestuursleden voor de VGDE.
Dus ben je bereid om je in te zetten voor de VGDE meld je dan aan.
Tot hiertoe een paar zaken waar we als bestuur mee bezig zijn.
Wij wensen jullie goede Kerstdagen en een voorspoedig 2020 toe.
Met vriendelijke groeten namens het bestuur.
Foeke de Boer

3.2

Bijzondere Bestuursvergadering

Eénmaal per jaar vergadert het Bestuur met leden van de klankbordgroep.
Enkele punten uit deze bijzondere VGDE vergadering, gehouden op 25 juli 2019:
Wim Bakkers hield een presentatie over het Jaarverslag van Stap Pensioenkring
Douwe Egberts 2018.
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Er was echter nog niet veel te vergelijken omdat Stap nog maar net opgestart is. Voor
volgend jaar hebben we graag weer een presentatie over het Jaarverslag van Stap.
De contacten en ervaringen met Stap zijn goed.
Samen met onze BO-vertegenwoordigers zal het bestuur de komende tijd de
mogelijke effecten van het pensioenakkoord en verdere ontwikkelingen daaromtrent
op gesloten fondsen volgen.
We namen afscheid van Hans Meijer als bestuurslid, en bedankten hem voor het vele
werk dat hij heeft gedaan voor de VGDE. Gelukkig gaat hij wel door met de
commissie communicatie en de ledenadministratie. Hier zijn we heel blij mee.

3.3

Nieuws en mededelingen vanuit het Belanghebbenden Orgaan
Pensioenfonds Douwe Egberts

De rente, het beleggingsrendement en de dekkingsgraad
Aan het einde van september stond de dekkingsgraad op 110.4%. Dat is flink lager
dan de 115.0% aan het begin van het jaar. Grootste boosdoener is de gedaalde rente:
in december 1.33% en in september nog maar 0.34%. Het fraaie
beleggingsrendement van 13.7% over de eerste 9 maanden van 2019 heeft het
negatieve effect van de rente niet helemaal kunnen goedmaken.
Indexatie
Bepalend voor het toekennen van indexatie is de beleidsdekkingsgraad (het
gemiddelde van de laatste 12 maanden) aan het einde van september. Die stond
toen op 115.3%. Het bestuur van STAP moet nog een besluit nemen, maar de
verwachting is dat we per 1 januari 2020 een gedeeltelijke indexatie krijgen.
Communicatie
In het voorjaar van 2019 heeft STAP de deelnemers van alle aangesloten kringen om
een oordeel gevraagd over de communicatie vanuit STAP. Het BO is verheugd over de
positieve response van de DE-deelnemers. Maar er zijn altijd verbeterpunten. STAP
gaat in de nieuwsbrieven meer aandacht geven aan de individuele
keuzemogelijkheden van deelnemers en aan het partnerpensioen. Ook wordt een
deelnemerspanel opgezet (het BO heeft hierover nog geen terugkoppeling
ontvangen).
Bijscholing BO-leden
In september heeft STAP voor de BO’s van alle kringen een themadag georganiseerd
met als agenda: actualiteiten op pensioengebied, uitwerking van STAP’s aanpak van
maatschappelijk verantwoord beleggen en een voorproefje van de nieuwe
communicatie-opzet waarin de deelnemer centraal staat.
Daarnaast hebben de BO-leden van kring DE zich aangemeld voor SPO perform, een
digitale leeromgeving, die ons in staat stelt om op elk gewenst moment kennis bij te
spijkeren.
Continuïteit van het BO
Het bestuur van de VGDE heeft gemeld twee kandidaten te hebben, die bereid zijn
t.z.t. de huidige BO-leden op te volgen.
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STAP en het BO hebben met instemming gereageerd op deze mededeling en nemen
binnenkort een besluit over opleidingstraject, aspirant BO-lidmaatschap en budget.
Nieuwe toetreders bij STAP
Twee kleine pensioenfondsen (totaal belegd vermogen € 300 miljoen) hebben gemeld
zich aan te willen sluiten bij een multi-clientkring van STAP. Dat is goed voor de
soliditeit van STAP, maar verdere groei blijft nodig.
Wim Bakkers – lid van het belanghebbendenorgaan

3.4 Nieuws en mededelingen uit de Koepel Nederlandse
Verenigingen Gepensioneerden (KNVG)
Het is bijna zo ver!!
Nog een paar maanden te gaan en de fusie van de KNVG en NVOG is per 1 januari
2020 een feit. De nieuwe organisatie gaat dan samen door als ” Koepel
Gepensioneerden”. In een apart programma van aanpak zal worden vastgelegd hoe
de nieuwe organisatie in de markt zal worden gezet en hoe de Koepel
Gepensioneerden (KG) kan inspelen op de actualiteit van de dag.
De leiding van de nieuwe organisatie zal voorlopig bestaan uit de 2 huidige voorzitters
van de KNVG en NVOG, totdat een nieuwe voorzitter is gevonden.
Op 10.10.2019 hebben de gezamenlijke seniorenorganisaties ANBO, KBO, PCOB,
KNVG, NVOG, NOOM en FNV-CNV senioren, een niet mis te verstane brief gestuurd
aan Minister W. Koolmees. In deze brief uiten deze organisaties hun grote
teleurstelling over de inhoud van het memo “Planning en uitwerking Pensioenakkoord"
dat de minister aan de Tweede Kamer stuurde (zie www.knvg.nl).
Zij vinden dat er in het memo van de minister grote onduidelijkheden en
onvolledigheden staan en hebben daar gedetailleerd op gereageerd.
De organisaties vragen de minister op korte termijn een schriftelijke bevestiging te
sturen van de eerder gedane toezeggingen en afspraken over de wijze waarop zij
zouden worden betrokken bij de uitwerking van het Pensioenakkoord.
De KNVG en NVOG hebben in overleg met de overige seniorenorganisaties besloten
om het gemeenschappelijke standpunt ” Geen kortingen” te ondersteunen met een
actie via radio spots. Alle genoemde partijen doen mee en dragen financieel bij.
Tenslotte hebben wij met genoegen kennisgenomen van de brief die een grote groep
prominenten op 13 oktober 2019 heeft gestuurd aan de Fractievoorzitters van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zij doen een oproep om de strakke en strenge
pensioenregels meer in lijn te brengen met de werkelijkheid. Buffers en rekenrente
lijken in politiek Den Haag namelijk belangrijker dan een goed pensioen!!
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3.5

Toelichting Kortingen en Toeslagverlening

Zoals uit het voorgaande ook al blijkt, wordt er veel gesproken over mogelijke
kortingen op de pensioenen en over kostendekkende premie. Hoe zit dat nu bij ons?
Afgelopen maand heeft Stap Pensioenkring Douwe Egberts een besluit genomen over
toeslagverlening 2020. Deze is afhankelijk van de beleidsdekkingsgraad - het
gemiddelde van de actuele dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden - van het
Pensioenfonds. Wanneer de beleidsdekkingsgraad per eind september 110 % is of
meer, mag er toeslag verleend worden; deze was eind september 2019 115,3 %, dus
er kan een toeslag verleend worden. Eind september was de actuele dekkingsgraad
van ons pensioenfonds 110,4 %.
Door de aanhoudende lage rentestand staan bij veel pensioenfondsen de
dekkingsgraden onder druk. In een aantal gevallen zelfs zoveel, dat er bij die
pensioenfondsen misschien gekort zal moeten worden op de pensioenuitkeringen.
Dit is bij ons gelukkig niet het geval en zal vermoedelijk ook niet zo gauw aan de orde
zijn. Ook is er sprake van, dat diegenen, die nog pensioen aan het opbouwen zijn
(zoals bv, DE-ers bij Pensioenfonds Grafische Bedrijven (PGB)) te weinig pensioen
opbouwen met de premies, die zij betalen. Ook hier geldt, dat de rekenrente, die
verplicht gehanteerd moet worden, te laag is door de huidige rentestand. Dit drukt
ook op de dekkingsgraad. Dit speelt niet bij ons pensioenfonds, omdat wij nu een
gesloten fonds zijn, waar geen pensioen meer in wordt opgebouwd.
Ouderenbonden en pensioen verenigingen proberen wel meer druk uit te oefenen op
de regering om in ieder geval tijdelijk een verruiming te verkrijgen van de regels,
waaraan pensioenfondsen zich moeten houden; door de lage rente waarmee gerekend
moet worden, komen pensioenfondsen in problemen, terwijl er wel voldoende
middelen zijn. VGDE steunt deze initiatieven via KNVG/ NVOG (zie hiervoor).
Onze vertegenwoordigers in het Belanghebbenden Orgaan bij Stap volgen hierbij de
koers van Stap, waar meerdere pensionfondsen in zijn ondergebracht.

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.A. Hoogland, Vianen
De heer M.H. van der Sloot,
Heerhugowaard
De heer Y. Waterlander, Joure
De heer S. Mol, Koog a/d Zaan
De heer P.C.J. Swinkels, Baarn
Mevrouw W.G. Schenk- de Rijke,
Wieringerwerf
De heer S. van der Sloot, Zutphen
De heer T. Rijpkema, Joure
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Mevrouw M.J.A. Baks- Hoefnagel,
Malden
Mevrouw A.A. Kuijer- Schindeler,
Opheusden
Mevrouw T.L. Stegenga- Houtsma,
Joure
De heer J.R. Mulder, Zeist
Mevrouw G.J.H. Bulter, Houten
De heer L. Schuring, Zeist
De heer P. Hooghiemstra, Joure
De heer R. Postma, Heerenveen

4.2

Ledenbestand

Op dit moment telt onze vereniging 1347 leden.
Sinds de laatste nieuwsbrief van juli 2019 hebben wij de volgende nieuwe leden
kunnen verwelkomen:
De heer A.D. Vermeij, Amsterdam
Mevrouw A.E.M. van Bremen, Maarssen
De heer F.P.M. Vermeulen, L’ Alfaz del
Pi (Spanje)
De heer C.P.G. Beek, Steenwijk
De heer E.C. Nijs, Zevenbergen
Mevrouw H.N.M. Mol- Jurjens, Koog a/d
Zaan
Mevrouw A.M. van der Sloot- Ulrich,
Zutphen
De heer T.M. Boersma, Joure
De heer M. Kurver, Maarssen

Mevrouw P. de With- van Sandwijk,
Harmelen
De heer W.F.H. Huibers, Heinsberg
(Duitsland)
De heer G. de Jong, Joure
De heer J.T. Rijpkema, Terherne
De heer A. Feenstra, Akkrum
De heer G. Bergsma, Tjalleberd
Mevrouw C.H.J.M. HooghiemstraHoogveld, Joure
De heer J.J.M. van Aalzum, Joure
De heer L. Vaartjes, Echtenerbrug

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 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

Algemene Ledenvergaderingen 2020

Het Bestuur heeft de data voor de Algemene Ledenvergaderingen 2020 al vastgesteld
op dinsdag 14 april 2020 in Joure en op woensdag 15 april 2020 in het Veerhuis in
Nieuwegein. De uitnodiging hiervoor kunt u in maart 2020 verwachten (zet het vast in
uw agenda).

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.
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De Stichting 10 September 1960 heeft dit jaar €50.000 euro geschonken aan Terre
des Hommes. Het gaat naar het project Kampala dat als doel heeft een einde te
maken aan seksuele exploitatie van kinderen. De aanpak bestaat eruit slachtoffers te
ondersteunen en ze onder meer op te leiden voor een vak.

4.5

Uitgave volgende VGDE Nieuwsbrief

U kunt de volgende nieuwsbrief in maart 2020 tegemoet zien.

4.6

Wie, Wat, Waar bij VGDE

Bestuurssamenstelling
Foeke de Boer, Louis Haring, 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

COLOFON
Redactie:
Hans Meijer, Wolter Keers
Teksten:
Wolter Keers, Hans Meijer, Foeke de
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Ereleden
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ADRES VGDE
Secretaris VGDE
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wenst u

Prettige Kerstdagen

en een voorspoedig

2020
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