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1.0 Voorwoord van de Redactie  

02022020, 20022020, 22022020 of 29022020... 

Nee, dit zijn geen codes voor het coronavirus, maar waren enkele geschikte data voor 

een bijzonder moment of gebeurtenis in dit schrikkeljaar, met weer eens een dag 

extra. Misschien heeft u ook wel iemand in uw omgeving, die juist op zo’n dag wil 

trouwen of graag precies op die dag een nakomeling op de wereld wil zetten. In ieder 

geval gemakkelijk om te onthouden. 

De uitwerking van het Pensioenakkoord staat wel voor dit jaar op de agenda, maar 

precieze data zijn hiervoor nog niet te geven.  

VGDE heeft van dit verschijnsel geen gebruik kunnen maken en heeft de komende 

Algemene Ledenvergadering gewoon vastgesteld op 14-4-2020 in Joure en 

15-4-2020 in Nieuwegein. Geen bijzondere datum dus, maar wel een belangrijke dag. 

Het is weer de hoogste tijd om bijgepraat te worden over de VGDE activiteiten van het 

afgelopen jaar en plannen voor de toekomst. 

In deze Nieuwsbrief leest u alles over deze 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 Bericht van de Voorzitter 

Beste leden van de VGDE 

Alweer een nieuw jaar 2020, hoe zal dit verlopen voor ons als gepensioneerden?  
Een lichtpuntje is dat onze pensioenen met 0,88% geïndexeerd konden worden bij 

Stap pensioenkring DE.   
In 2020 zal het in 2019 overeengekomen pensioenakkoord nader worden uitgewerkt 
door een stuurgroep en zullen de resultaten daarvan naar verwachting in de zomer 

met de Tweede Kamer worden gedeeld. 
 

Gepensioneerden zitten in de hoek waar de klappen vallen. Omdat jullie lid zijn van de 
VGDE kunnen we jullie belangen behartigen. 
En dat niet alleen via het Algemeen Pensioenfonds Stap kring Douwe Egberts maar 

ook op landelijk niveau.  Daarom zijn we blij te kunnen melden dat er een fusie heeft 
plaatsgevonden tussen de koepel waarbij wij als VGDE zijn aangesloten, de KNVG, 

met de NVOG. 
 
De nieuwe Koepel Gepensioneerden (KG) is de grootste seniorenorganisatie van 

Nederland en vertegenwoordigt direct 300.000 gepensioneerden en indirect alle 3 
miljoen gepensioneerden in ons land. Via deze koepel spannen wij ons in om de 

ondermijning van onze pensioenen te stoppen. We bewerken middels de koepel 
politieke partijen en de opinie.  
Met name de lage rekenrente, die moet worden gehanteerd, is ons een doorn in het 

oog omdat hierdoor de pensioenen al vele jaren niet volledig geïndexeerd kunnen 
worden en bij de meeste pensioenfondsen helemaal niet. 

Door als VGDE sterker te staan, roepen we jullie op om oud-collega’s, die nog geen lid 
zijn, dit wel te maken.  
 

Als bestuur zijn we vanaf januari alweer bezig met onze ledenvergaderingen op 14 en 
15 april. We hopen jullie daar te mogen begroeten en informatie over ons 

pensioenfonds te geven en ook komen er weer vertegenwoordigers van JDE, die ons 
meenemen in de ontwikkelingen binnen het bedrijf. Het beloven daardoor weer 

interessante, maar ook zeker gezellige dagen te worden.  
 
Ook zijn we nog steeds opzoek naar versterking van het bestuur van de VGDE, 

dus heb je interesse, bel met Foeke de Boer 0646713496. 
 

Met vriendelijke groet namens het bestuur 
Foeke de Boer 
 

3.2 Jaarverslag 2019 VGDE 

Het bestuur VGDE bestaat uit Foeke de Boer, Louis Haring, Joke van der Heide-Walda, 

Ben Vos. Hier volgt een kort overzicht van de voornaamste activiteiten in 2019 : 

• Het bestuur is het jaar begonnen met het organiseren van de 

jaarvergaderingen in Utrecht en Joure. Zij werd ondersteund door Cees van 

Baaren als dagvoorzitter. 

• Tijdens de vergadering in Joure is er een verzoek gekomen voor een rondleiding 

van de vestiging, die later in het jaar voor 150 personen met veel inzet van 

leiding en medewerkers heeft plaats gevonden. 
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• Ben Vos is naar de bijeenkomst over communicatie van Stap geweest. Hier 

bleek dat de Pensioenkring DE al verder is dan de andere kringen bij Stap.  

Op de website van Stap staat ook een verwijzing om lid te worden van de 

VGDE.  

• Stap heeft op haar website als belangrijkste nieuwigheid een filmpje gezet over 

de verschillende dekkingsgraad definities. Tevens over wat er gebeurt ten 

aanzien van korten of indexeren als gevolg van een lage of hoge 

dekkingsgraad. 

• Onze Communicatie en Publiciteit commissie heeft weer een aantal mooie 

Nieuwsbieven uitgebracht. 

• 2018 was een jaar zonder contributie bijdrage van de leden, in 2019 is 

contributie betaling weer hervat. Dit gaf nogal wat moeilijkheden, omdat als je 

een jaar geen contributie int, de automatische incasso niet meer werkt. 

Maar door veel inzet van onze financiële mensen is het toch weer gelukt.  

De contributie voor 2020 is vastgesteld op hetzelfde bedrag als 2019, € 15,--. 

• De klankbordgroep is in de zomer bij elkaar gekomen om van gedachten te 

wisselen met het bestuur. Besloten is wel om de klankbordgroep voortaan 

voorafgaand aan de jaarvergaderingen bij elkaar te roepen. De eerstvolgende 

bijeenkomst is gepland voor 12 maart 2020. 

• Een mogelijke her instelling van een pensioencommissie wordt niet verder 

uitgevoerd. 

• In het jaarlijks overleg met het Belanghebbendenorgaan (BO) is overlegd om 

kandidaat leden op te leiden voor het BO. En om ze ook als aspirant leden toe 

te laten tot de vergaderingen om de continuïteit van deze belangrijke 

vertegenwoordiging voor onze gepensioneerden te waarborgen. 

Louis Haring en Ben Vos volgen hiervoor een opleiding. De kosten van de 

opleiding van 1 kandidaat worden door STAP DE-kring betaald. 

• Er heeft een verbetering van de ledenwerving plaatsgevonden door reclame 

voor de VGDE te maken via het Stap magazine en de Stap website. 

• Het bestuur heeft met enthousiasme kennisgenomen van de indexering van de 

uitkeringen. 

• 2019 is het jaar waarin de Pensioen koepels KNVG NVOG zijn gefuseerd tot KG 

Koepel Gepensioneerden. Leden van het bestuur hebben zowel deze 

fusiebesprekingen als bijeenkomsten bijgewoond. 

• 2019 was ook het jaar van het Pensioenakkoord dat nog nader moet worden 

uitgewerkt in 2020. 

• Ook in 2020 is het bestuur nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden. 

• Als bestuur hebben we 8x vergadering gehad meestal bij JDE in Utrecht.  

Het bestuur ziet het jaar 2020 met vertrouwen tegemoet. 

 

 

 

 

 

 



 
 

VGDE Nieuwsbrief 16-1 

4 
 

 

3.3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering VGDE 2020 

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 Noord: dinsdag 14 april 2020 Joure. 

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

Inloop en tekenen presentielijst: 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 15 april 2020 Nieuwegein. 

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

Inloop en tekenen presentielijst: 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 15 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 – 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 2020 op 

14  april 2020 in Joure en 15 april 2020 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 16/17 april 2019 

2.2    Jaarverslag 2019 

3. Financiële Verantwoording (Louis Haring) 

         3.1   Resultaten 2019 en Begroting 2020 

         3.2   Verslag kascommissie 2019 

         3.3   Vaststelling contributie 

4. Toelichting APF Stap door Brahim Bakayan 

Manager Pensioen en Communicatie 

5. Verslag Belanghebbende Orgaan van de Pensioenkring Douwe Egberts door 

Quirijn Ligtenstein 

6.     Lunch 

7. Gastsprekers; 

In Joure: Jos van Wilsum, site-Director Coffee & Tea 

In Nieuwegein: John Brands, General Manager C&T Retail 

8. Actuele situatie, beleid, koers en toekomst VGDE door Foeke de Boer 

9.      Samenstelling, benoemingen en afscheid bestuursleden, danken sprekers door 

Foeke de Boer  

10.    Rondvraag door Foeke de Boer 

11.    Sluiting door Cees van Baaren 

  

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/#  

  

http://www.haske-joure.nl/
http://www.tveerhuis.nl/
https://www.google.nl/maps
https://9292.nl/
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3.6 Financiële Jaarrekening VGDE 2019 en Begroting VGDE 2020 

 

   

Resultatenoverzichten en begrotingen 2020 2019 2019 2018

begroting werkelijk begroting werkelijk

Baten

Contributie van leden 19.500,00 19.935,00 20.700,00 45,00

Donaties leden en contributieverschillen 0,63 -100,00

Ontvangen rente 0,00 4,03 0,00 9,94

Totaal baten 19.500,00 19.939,66 20.700,00 -45,06

Lasten

Contributie KNVG/NVOG 2.000,00 1.976,25 2.500,00 1.758,75

Kosten ledenvergaderingen 9.000,00 7.423,53 9.500,00 8.390,84

Publiciteit 4.500,00 4.129,73 4.000,00 3.586,16

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

Kosten bestuur en commissies 6.500,00 4.732,20 6.500,00 6.279,36

Overige (bank)kosten 500,00 304,94 500,00 173,34

Totaal lasten 22.500,00 18.566,65 25.000,00 20.188,45

Exploitatiesaldo -3.000,00 1.373,01 -4.300,00 -20.233,51

Aantal betalende leden 1.329 1.380

Eigen vermogen per 31 december 2019 2018

werkelijk werkelijk

Banksaldo op 1 januari

   rekening courant 482,84 1.726,29

   spaarrekening 32.830,24 51.820,30

   rekeningen totaal 33.313,08 53.546,59

   exploitatiesaldo 1.373,01 -20.233,51

Totaal 34.686,09 33.313,08

Banksaldo op 31 december

   rekening courant 851,82 482,84

   spaarrekening 33.834,27 32.830,24

Totaal 34.686,09 33.313,08

Het eigen vermogen van de vereniging bedroeg op 31 december 2019 € 34.686,09

dat is inclusief het positieve resultaat over boekjaar 2019 van € 1.373,01

Financiële jaarrekening van de Vereniging van Gepensioneerden Douwe 

Egberts voor 2019 en begroting voor 2020
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dec-18 jan-19 feb-19 mrt-19 apr-19 mei-19 jun-19 jul-19 aug-19 sep-19 okt-19 nov-19 dec-19 jan-20

ADG 115,0% 116,7% 119,0% 117,3% 119,5% 114,7% 114,5% 113,2% 106,8% 110,4% 113,8% 114,5% 117,7% 114,0%

BDG 119,9% 119,4% 119,3% 119,1% 119,0% 118,5% 118,1% 117,4% 116,2% 115,3% 114,9% 114,6% 114,8% 114,6%

100,0%

105,0%

110,0%

115,0%

120,0%

125,0%

Ontwikkeling dekkingsgraad

ADG BDG

4.0 Nieuws en mededelingen uit het Belanghebbenden Orgaan 

Ontwikkeling dekkingsgraad in 2019 
In de eerste vier maanden van het jaar steeg de actuele dekkingsgraad (ADG) en eind 
april werd een top van 119.5% bereikt. Maar toen begon de rente weer te dalen en in 

augustus bereikte de ADG een dieptepunt op 106.8%. Vervolgens herstelde de rente 
zich weer enigszins en in het laatste kwartaal van het jaar gingen de aandelenkoersen 

stevig omhoog. De ADG eindigde het jaar op 117.7%, toch nog iets boven de stand 
aan het begin van het jaar. 
 

De beleidsdekkingsgraad (BDG) is het 12-maands gemiddelde van de ADG. Een 
besluit om wel/niet een toeslag te verlenen is afhankelijk van de hoogte van de BDG 

op de peildatum (door het toeslagbesluit te baseren op de BDG wordt voorkomen dat 
de toeslag gebaseerd wordt op een toevallige uitschieter in de ADG).   
Maar hoe dan ook, de BDG is niks anders dan het gemiddelde van de laatste 12 ADG-

metingen en dat gemiddelde daalde gedurende het hele jaar. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

In januari 2020 daalde rente weer sterk en ook de aandelenkoersen gingen omlaag. 

Met als gevolg dat ook de ADG weer omlaag ging naar 114.0%. 
 

Beleggingsrendement 2019 en Beleggingsplan 2020 
2019 was een goed beleggingsjaar. Er werd een rendement behaald van 16% op het 
totaal belegde vermogen (26.9% op zakelijke waarden, 9% op vastrentende waarden 

en 1.4% op valuta- en renteafdekking).   
Maar resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.  

De handelspolitiek van Trump blijft grillig, de Brexit is een feit, maar hoe die er 
uiteindelijk uitziet is nog onduidelijk en nu is er ook nog het coronavirus bijgekomen. 

Al vorig jaar is een voorzichtiger koers voor het beleggingsbeleid uitgezet. En nu is 
besloten om die koers ook in 2020 aan te houden (voor de liefhebbers: strategisch 
gewicht return portefeuille 48%, matching portefeuille 52%). 

 
In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen is besloten om bedrijven met 

een aanzienlijk belang in oliewinning uit teerzanden op de uitsluitingslijst te plaatsen. 
 
Door: Wim Bakkers – lid van het belanghebbendenorgaan 

 
Wim Bakkers zal voor een 2e zittingstermijn in het Belanghebbenden Orgaan 

Pensioenkring Douwe Egberts bij Stap worden voorgedragen. 
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4.1 Nieuws en mededelingen uit de KNVG 

Nu EEN nationale koepel voor gepensioneerden per 1 januari 2020.     

KNVG en NVOG gaan samen en worden Koepel Gepensioneerden    

 

De Koepel Gepensioneerden (website : https://www.koepelgepensioneerden.nl/) 

vertegenwoordigt meer dan 150 organisaties van gepensioneerden, alsmede KBO-

Brabant en de Federatie van Algemene Senioren Verenigingen (FASv).   

De Koepel Gepensioneerden K G gaat met volle kracht de Haagse pensioendiscussie 

aan.  De VGDE is aangesloten bij de Koepel Gepensioneerden.  

”Vanaf nu komen wij, gepensioneerden, aan tafel zitten”  

Senioren voelen zich bij grote politieke pensioenbesluiten buiten spel staan.  

Er wordt wel over, maar niet met de 3,3 miljoen 65-plussers beslist, is de aloude 

klacht. Daarom zijn per 01.01.2020 de KNVG en de NVOG gefuseerd en is de Koepel 

Gepensioneerden (KG) gelanceerd. De K G is daarmee in één klap de grootste 

senioren- organisatie in Nederland met meer dan 300.000 aangesloten senioren en 

gepensioneerden, en indirect de spreekbuis van alle meer dan 3,3 miljoen 

gepensioneerden. 

Hoogste tijd dat wij echt een vinger in de pap krijgen. Het is onbegrijpelijk dat de 

sociale partners nog steeds in de Sociaal Economische Raad (SER) onderhandelen 

over drastische en wellicht dramatische aanpassing van het complete pensioenstelsel, 

zonder daarbij vertegenwoordigers van de senioren direct te betrekken. En dat terwijl 

ons Nederlandse pensioenstelsel als beste van de wereld wordt beschouwd.  

Ter illustratie: begin februari stond bijgaande hartenkreet als ingezonden brief in de 

krant: 

“FONDS kan het bijna niet goed doen” 

Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PZW) is een van de fondsen die er ’slecht voor 

staan’. Aan de premies kan het niet liggen: in 2019 werd er 4 miljard aan pensioenen 

uitgekeerd en aan premies kwam er anderhalf keer zoveel binnen. 

Het vermogen van PZW bedraagt op dit moment ca. 250 miljard euro.  

Het rendement op het belegde vermogen bedroeg over de eerste 9 maanden van 

2019 18.8%, dat is 44 miljard. Lees even terug wat PZW aan pensioenen per jaar 

uitkeert. 

We worden bewust vals voorgelicht door onze regering, want bovenstaande getallen 

kent men. Als dit ‘er slecht voor staan’ betekent, hoe moet het dan een fonds nog 

lukken om er goed voor te staan?” 

De Koepel Gepensioneerden wil een kennis-gedreven organisatie zijn en spreekbuis en 

aanspreekpunt voor heel gepensioneerd Nederland, ook in de SER. 

De VGDE zal zich, als aangesloten vereniging, inzetten om dat doel te bereiken.  

https://www.koepelgepensioneerden.nl/
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Natuurlijk ligt het accent van de Koepel op de pensioenbelangen van 

gepensioneerden. Maar de laatste jaren is steeds duidelijker geworden, dat er ook 

meer gerichte aandacht nodig is voor de ontwikkelingen in zorg, welzijn en wonen. 

Waar mogelijk zal de Koepel ook op die terreinen voor de belangen van 

gepensioneerden en andere senioren opkomen. 

Wij houden u op de hoogte. 

Met groet, Hans van der Waard  Thijs Kramer  

 

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: 

 

Mevrouw A. van Capelle- Frank, Kampen 

Mevrouw R.A. Riesselmann- v.d. Assem, Den Haag 

De heer A. Enter, Assen 

De heer S. Zeldenthuis, Joure 

De heer G.B.D. van Schaik, Wormerveer 

Mevrouw A. Kleinveld- v.d. Wilt, Kockengen 

De heer R. Metzelaar, Rotherfield (UK) 

De heer H. Wolters, Heerenveen       

Ledenbestand 
Op dit moment telt onze vereniging 1338 leden. 

Sinds de laatste nieuwsbrief van december 2019 hebben wij de volgende nieuwe leden 
kunnen verwelkomen: 
 

De heer G. Bazuin, Joure 
De heer J.H. Hoekstra, Joure 

De heer M.K. Bakker, Vegelinsoord 
De heer A. Bos, Nieuwegein 
De heer W. Steinfort, Zeist 

De heer J.H. de Regt, Joure 
De heer G.J. Nesselaar, Nieuwegein 

De heer J.P. Mazure, Den Haag 
                                                                   

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 

DEPF 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 

mailto:ledenadministratie@vgde.nl
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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. 

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 2020 

De contributie voor het jaar 2020 bedraagt onveranderd  Euro 15,--  en zal in april 

per automatische incasso worden geïnd.  

Wie geen automatische incasso machtiging heeft afgegeven aan VGDE, wordt verzocht 

de contributie over te maken naar NL11 RABO 0111 4850 61 t.n.v. Vereniging 

Gepensioneerden DE, onder vermelding van postcode en huisnummer.  

 

 
  

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, Louis Haring, 

Ben Vos  

Redactieadres 

Redactie Nieuwsbrief VGDE 

redactie@vgde.nl 

  

5.3 Wie, Wat, Waar bij VGDE; Colofon 

 

Bestuurssamenstelling 

Foeke de Boer, Louis Haring, 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  
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6.0  Aanmeldingsformulier bijwonen ALV  VGDE 2020 

Graag vóór 1 april 2020 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 14 april 2020 in Joure 

0 woensdag 15 april 2020 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 15 april 2020 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: 

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

