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1.0 Voorwoord van de Redactie
Frunnik de Vleermuis...
Dat vermoedelijk een vleermuis, misschien wel Frunnik de geniepige vleermuis, het
hulpje van de schurk Ratbout Rattatoei in de Disney film “De Speurneuzen” (1986),
de hele wereld in zo’n korte tijd plat kon leggen met het in moordend tempo
verspreiden van een voor sommigen dodelijk virus, dat heeft niemand kunnen
bedenken.
Langzaam en anders keren wij weer terug in de hedendaagse werkelijkheid...
Ook wij zijn er door geraakt en hebben onze activiteiten stil moeten leggen.
We hebben elkaar niet kunnen ontmoeten bij de Algemene Ledenvergadering.
Toch hebben wij niet stil gezeten.
Wij zullen u er in deze Nieuwsbrief zo goed mogelijk van op de hoogte brengen en
erbij betrekken.
Wij wensen u natuurlijk een goede gezondheid en weer veel leesplezier met deze
VGDE Nieuwsbrief.
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3.0 Nieuws en mededelingen van het Bestuur
3.1 Bericht van de Voorzitter
Beste leden van de VGDE
In wat een vreemde tijd zitten we tegenwoordig.
De corona houdt ons allemaal bezig, kinderen en kleinkinderen kunnen ons niet
bezoeken en op vakantie gaan gaat ook (nog even?) niet.
Veel mensen uit onze leeftijdsgroep zijn overleden aan het virus.
Bij ons is niet bekend of er ook leden van onze vereniging hierdoor zijn geraakt, dan
wel een familielid of bekende van hun. Maar we leven zeer mee met eenieder die zelf
of iemand in zijn/haar (directe) omgeving heeft, die is getroffen door het corona
virus; heel veel sterkte!
Ook horen we veel over de dekkingsgraden van de pensioenfondsen die onder grote
druk staan door een combinatie van sterk gedaalde aandelenkoersen en lage rente.
Nu kan daar naar het einde van het jaar hopelijk nog veel in veranderen.
Het werken aan de verdere uitwerking van het Pensioenakkoord is, voor zover dat
onder de moeilijke omstandigheden mogelijk is, de laatste tijd toch doorgegaan.
Via de Koepel Gepensioneerden (KG) waar wij als VGDE lid van zijn, krijgen we
gelegenheid om daar inbreng in te leveren.
Via o.a. een link op de website van de VGDE onder Nieuwsbrieven kunnen jullie ook
de nieuwsbrieven en kwartaalberichten van de KG lezen.
Als deze nieuwsbrief in juli verschijnt zal er ongetwijfeld meer bekend zijn.
We zijn als bestuur van de VGDE verheugd, dat Wim Bakkers herbenoemd is als lid
van het Belanghebbenden Orgaan (BO) van de Pensioenkring Douwe Egberts bij
STAP, namens de gepensioneerden.
We zijn ervan overtuigd dat Wim zich opnieuw weer zal inzetten om onze
gepensioneerden in het BO te vertegenwoordigen.
Louis Haring gaat in het najaar beginnen met een hiervoor noodzakelijke opleiding om
op een later tijdstip dan als aspirant BO lid en als toehoorder te kunnen deelnemen
aan de eigen vergadering van het BO. Hierover wordt in december een besluit
genomen door het BO.
Verder hopen we dat het met het corona virus de goede weg opgaat en we weer meer
kunnen reizen en mensen ontvangen en vrijelijk op vakantie kunnen gaan.
Dus mensen een goede zomer en pas goed op elkaar.
Namens het bestuur VGDE,
Foeke de Boer

3.2 Algemene Ledenvergadering VGDE 2020
We hadden net de uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) op 14 en
15 april 2020 de deur uit of we moesten al beslissen om deze niet door te laten gaan,
met de vermelding dat we mogelijk in de loop van het jaar een andere datum kunnen
prikken.
Op grond van artikel 13 van onze statuten dient er jaarlijks tenminste één
algemene ledenvergadering te worden gehouden en wel binnen 10 maanden na afloop
van het boekjaar (dus voor 31 oktober), behoudens verlenging van deze termijn
door de algemene ledenvergadering.
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De huidige inschatting van het bestuur ten aanzien van het corona virus is, dat ook
het later dit jaar houden van een algemene ledenvergadering (ALV), met 2 keer
ongeveer 140 leden in de risicogroep, domweg niet verantwoord zal zijn.
Daarbij komt ook nog eens, dat het op onze gebruikelijke vergaderlocaties niet
mogelijk is om met dergelijke grote groepen de ‘1,5 meter afstand samenleving’
voldoende in acht te nemen.
Het bestuur zal de komende periode de ontwikkelingen rondom het virus nauwlettend
in de gaten houden en aan de hand daarvan op een later tijdstip met een definitief
besluit komen over de nieuwe data, waarbij echter op dit moment onze gedachten
uitgaan naar het verzetten van onze ALV 2020 naar de voor 2021 geplande ALV’s op
13 en 14 april 2021, hetgeen dan in de praktijk zal betekenen, dat we in die
vergaderingen de besluiten over 2 jaar zullen nemen.
Uiteraard zullen we u te zijner tijd hierover nader informeren met een eventueel
algemeen verzoek om akkoord te gaan met een dergelijk uitstel, maar mochten er
leden zijn, die nu al hun bezwaar hiertegen willen uitspreken, dan zouden we dat
gaarne vernemen, zodat we die eventuele bezwaren in onze uiteindelijke
besluitvorming kunnen meenemen.
Onze gezondheid staat voorop (!) en dat zal te allen tijde de doorslag moeten geven
hoe we in deze bizarre tijden met de ontstane situatie het verstandigst om kunnen
gaan.

3.3 Jaarverslag VGDE 2019
In de vorige nieuwsbrief hebben we u reeds geïnformeerd over de financiële
jaarrekening voor 2019 en de begroting voor 2020.
De huidige kascommissie bestaat uit Theo Sluis en Guus Langemeijer.
Zij moeten hun controle van de cijfers voor 2019 nog afronden, maar deze
werkzaamheden hebben vertraging opgelopen, doordat een eerder geplande
samenkomst tussen hen en onze penningmeester, vanwege het afraden van contacten
met niet gezinsleden, is uitgesteld. Getracht zal worden, eventueel op alternatieve
wijze, deze bijeenkomst alsnog zo spoedig mogelijk doorgang te laten vinden.
Door de om en om tweejaarlijkse rotatie zal Theo Sluis na afronding van
eerdergenoemde controle aftreden. Het bestuur wil hem hierbij alvast bedanken voor
zijn werkzaamheden de afgelopen twee jaar.
Voor de komende periode van twee jaar heeft John Jegen zich bereid verklaard om als
nieuw lid toe te treden tot de kascommissie. Hoe e.e.a. formeel geregeld moet gaan
worden, mocht er dit jaar geen ALV meer plaatsvinden, zal door het bestuur nog
nader worden bekeken en ook worden meegenomen in de latere communicatie t.a.v.
de nieuwe data voor de uitgestelde ALV, zie ook 3.2 hiervoor.

3.4 Actuele situatie VGDE (door Foeke de Boer)
De actuele situatie vraagt van het bestuur natuurlijk de nodige aandacht m.b.t. het
laten vervallen van de ALV en de verschuiving ervan naar volgend jaar.
Daarnaast volgt het bestuur, samen met haar afgevaardigden in de Koepel
Gepensioneerden, de uitwerking van het Pensioenakkoord. Een precieze agenda/
routemap is hier nog niet voor beschikbaar.
De relatie met Stap is prima en de lijntjes zijn kort.
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Er komt in de nieuwsbrief speciaal aan de gepensioneerden een oproep om lid te
worden van de VGDE.
Het zoeken naar bestuursleden voor VGDE is een continue activiteit.

4.0 Nieuws en mededelingen uit het Belanghebbenden Orgaan (BO)
Door: Wim Bakkers – lid van het Belanghebbenden Orgaan
Het coronavirus en de uitkering van de pensioenen
STAP volgt de richtlijnen van RIVM en heeft aanvullende maatregelen genomen om de
uitvoering van de bedrijfsprocessen te waarborgen. Ook de uitbestedingspartners
hebben zulke maatregelen genomen. Het BO ontvangt (twee-) wekelijks een update
van STAP over de gang van zaken. Dit betreft de ontwikkelingen op de financiële
markten, maar ook de continuïteit van de bedrijfsvoering.
Het BO stelt tevreden vast, dat zich bij de uitkering van de pensioenen geen
problemen hebben voorgedaan.
Ontwikkeling van de dekkingsgraad
De financiële markten zijn nog
steeds volledig in de ban van het
coronavirus en de sterk gedaalde
olieprijs. In de eerste 4 maanden
van 2020 is de actuele
dekkingsgraad (ADG) gedaald
naar 103.0%, een daling met bijna
15 punten, waarvan 5 punten door
een negatief beleggingsrendement
en bijna 10 punten door een
daling van de rente.
ADG
BDG

apr-19
119,5%
119,0%

mei-19
114,7%
118,5%

jun-19
114,5%
118,1%

jul-19
113,2%
117,4%

aug-19
106,8%
116,2%

Ontwikkeling dekkingsgraad
125,0%
120,0%
115,0%
110,0%

105,0%
100,0%
95,0%
90,0%
apr-19 mei-19 jun-19 jul-19 aug-19 sep-19 okt-19 nov-19 dec-19 jan-20 feb-20 mrt-20 apr-20
ADG

sep-19
110,4%
115,3%

okt-19
113,8%
114,9%

nov-19
114,5%
114,6%

dec-19
117,6%
114,8%

BDG

jan-20
113,7%
114,6%

feb-20
107,5%
113,6%

mrt-20
100,5%
112,2%

apr-20
103,0%
110,9%

Het beleggingsbeleid
Als de rente daalt dan daalt ook de dekkingsgraad.
Pensioenfondsen gebruiken financiële instrumenten om zich te beschermen tegen de
gevolgen van een dalende rente. Maar als de rente stijgt i.p.v. daalt, dan hangt daar
wel een kostenplaatje aan. Daarom dekken de meeste fondsen het risico slechts
gedeeltelijk af. Ook STAP kring DE doet dat en de mate van afdekking is afhankelijk
van de rentestand.
Als de rente al laag is (en de kans op een verdere daling minder groot lijkt), dan
wordt minder afgedekt dan wanneer de rente hoog is. Bij de huidige lage rente zou in
meer stabiele tijden slechts 20% à 25% zijn afgedekt. Omdat de dekkingsgraad nu zo
sterk is gedaald is besloten om de ondergrens van de renteafdekking voorlopig op te
trekken naar 30%. Doel is te voorkomen dat de dekkingsgraad tot onder de kritische
dekkingsgraad zakt (en de pensioenen gekort zouden moeten worden).
Als gevolg van de ontwikkelingen op de financiële markten dreigen sommige
beleggingscategorieën buiten de afgesproken strategische bandbreedtes te raken.
Als zo’n situatie zich voordoet, dan gaat STAP kring DE conform het gestelde in het
beleggingsplan over tot “herbalancering” om de beleggingen weer binnen de
bandbreedtes te brengen. Hierbij wordt goed gelet op het voorkomen van overmatige
transactiekosten.
4

VGDE Nieuwsbrief 16-2
De grote vraag is natuurlijk hoe de wereldwijde economie zich verder ontwikkelt. Veel
hangt af van het beschikbaar komen van een vaccin en medicatie. Op dit moment (25
mei) lijken de financiële markten optimistischer dan de economen van het IMF.
Het jaarverslag 2019
De verdere groei van STAP is in 2019 achtergebleven bij de verwachting.
Op dit moment is de pijplijn met mogelijk nieuwe toetreders goed gevuld, maar de
coronacrisis en het nieuwe pensioenstelsel zorgen voor vertraging.
STAP heeft het jaar afgesloten met een exploitatietekort. Het is een geruststelling dat
Aegon de garantstelling voor de tekorten heeft verlengd tot einde 2024.
Het BO heeft de conceptversie van het jaarverslag en de rapporten van de actuaris en
accountant besproken en van commentaar voorzien. In juni wordt het jaarverslag van
STAP en van kring DE gepubliceerd. Er wordt dan ook een verkorte versie op de
website geplaatst.
Samenstelling van het BO
Zoals u in de nieuwsbrief van STAP heeft kunnen lezen, ben ik namens de
gepensioneerden voor een periode van vier jaar herbenoemd in het BO.
Dit wordt wel mijn laatste zittingsperiode.
Het BO is van plan om Louis Haring (bestuurslid VGDE) volgend jaar, na het volgen
van een gerichte opleiding bij SPO, te benoemen tot aspirant BO-lid. Louis is dan
eerste kandidaat om t.z.t. Quirijn Ligtenstein of mijzelf opvolgen.

4.1 Nieuws en mededelingen uit de Koepel Gepensioneerden
(voorheen KNVG)
De Koepel Gepensioneerden (KG) in Corona tijd.
Als gevolg van de Corona crisis vinden diverse vergaderingen geen doorgang zo ook
de belangrijke Algemene leden vergadering van de KG op 03 juni a.s.
Waarom belangrijk, omdat op deze vergadering verder gediscussieerd zou worden
over het optuigen van de KG organisatie. Achter de schermen is de Koepel echter druk
met allerlei activiteiten, die via videoconferenties plaats vinden. Belangrijke discussies
met bv. de Overheid vinden niet plaats i.v.m. de Corona activiteiten aldaar.
Intern is men echter druk bezig met het zoeken naar een geschikte voorzitter,
vormgeving van de verbinding met de achterban, zowel in deze Corona periode als in
genormaliseerde omstandigheden.
Het duidelijk aangeven waar de Koepel voor staat. Aanwezigheid in de media in
verhouding tot de grootte van de Koepel en het maatschappelijke belang dat de
Koepel vertegenwoordigt.
Samenvattend: Koepel Gepensioneerden moet veel meer zichtbaar zijn als
voorvechter en spreekbuis van de belangen van 300.000 leden en ruim 3 miljoen
andere gepensioneerden.
De commissie Zorg en Welzijn en Wonen (ZWW) heeft juist in deze periode veel oog
voor de bijzonder lastige situatie voor de mantelzorgers, vaak de partners van de
demente ouderen. Er is overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (VWS) over voorstellen en ervaringen.
Verder heeft de ZWW een brief gestuurd aan de minister naar aanleiding van diens
advies: Oud en Zelfstandig in 2030 – een reisadvies, met aandachtspunten als
5
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noodzaak om een landelijke visie op de zorg voor thuiswonende ouderen te
ontwikkelen en de ouderen hierbij te betrekken. Zo ook de broodnodige hervorming
van de bestaande wijze van organiseren van zorg en wonen van ouderen.
Veel werk is ook verzet in het kader van de uitwerking van het Pensioenakkoord.
Voor de KG zijn belangrijke punten, dat het nieuwe contract de mogelijkheden biedt
om de ambitie, 80% van het middelloon, waar te kunnen maken. Meer kansen op
indexering, en dat de gepensioneerden dezelfde voordelen als de andere generatie
hebben en houden. Zie ook het belangrijke verslag in de Telegraaf van 29 februari van
de KG. Ook is de KG actief in de discussie over de rekenrente en afschaffen
doorsneepremie.
Een belangrijke vraag is ook: Als er in de toekomstige besluitvorming veel aan de
pensioenfondsen wordt overgelaten, hoe is dan geborgd, dat de gepensioneerden in
de discussie een echte rol kunnen spelen.
Jullie kunnen op de website van de KG (https://www.koepelgepensioneerden.nl)
volgen hoe de discussie verloopt.
Overleg met Minister Koolmees wordt hierover voortgezet
WORDT VERVOLGD!!

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 J.F. Heijstee, Utrecht
De heer J.F. Oud, Joure
De heer H.Ph. Schöne, Bunnik
De heer P.G. van Angeren, Hilversum
De heer A. Goedhart, Maarssen
Mevrouw E.B.G. Nijholt- Hoffmann,
Joure
De heer R.F. Kraai, Leusden
Mevrouw H.H. Nijeholt- Faber, Joure
De heer L. Schuurman, Joure
Mevrouw G.H. Grasdijk- Busser,
Lunteren
Mevrouw M.L.H. de Looze- van ’t Hoff,
Nijmegen
Mevrouw Z. de Vries, Heerenveen

De heer M. Kurver, Maarssen
Mevrouw A.T. de Bruin- Timman, Rhoon
De heer H. Tiersma, Joure
De heer J. Dijkstra, Joure
De heer N. Schoeman, Nieuwegein
Mevrouw M.G.J. Jacobs- de Langen,
Rotterdam
De heer D. van der Wee, Westervoort
De heer J. van Markesteijn, Utrecht
Mevrouw T. Klaren- Zondervan,
Tjalleberd
De heer H. van Hal, IJsselstein
De heer H. Weenink, Soest
De heer A.M. Verdonk, Utrecht

Ledenbestand
Op dit moment telt onze vereniging 1317 leden.
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Sinds de laatste nieuwsbrief van maart 2020 hebben wij de volgende nieuwe leden
kunnen verwelkomen:
Mevrouw I. Wolters- de Jonge,
Heerenveen
Mevrouw H.M. Heijstee, Utrecht
Mevrouw G.C. Kurver, Maarssen

Mevrouw A. Schoeman- Schroer,
Nieuwegein
Mevrouw H.M. van Markesteijn, Utrecht

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 APF
Stap Pensioenkring Douwe Egberts 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.
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)
JDE (voor uw Kerstpakket)
of JDE, Vleutensevaart 35
3532AD Utrecht
Stap (voor uw pensioen)
of Stap Pensioenkring Douwe
Europaweg 27
9723 AS Groningen
of Postbus 5061
9700 GB Groningen
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5.2 Contributie 2020
De contributie voor het jaar 2020 bedraagt onveranderd Euro 15,-- en is voor de
meesten van u in april per automatische incasso geïnd.
Wie echter geen automatische incasso machtiging heeft afgegeven aan VGDE, en
inmiddels ook nog niet zelf de contributie voor dit jaar heeft overgemaakt, wordt
verzocht de contributie over te maken naar NL11 RABO 0111 4850 61
ten name van:
Vereniging van Gepensioneerden Douwe Egberts
met omschrijving:
Contributie 2020
en uw postcode en huisnummer
Tevens geven wij hen in overweging om voor 2021 (en verder) wel een machtiging
aan VGDE te geven voor automatische incasso van de contributie.
Dit kan via: www.vgde.nl/mutatieformulier

5.3 Uitgave volgende VGDE Nieuwsbrief
De volgende Nieuwsbrief kunt u december 2020 verwachten.

5.4 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 KG
Thijs Kramer en Hans van der Waard.
Klankbordgroep (voorheen Commissie
Pensioenen en Financiële Commissie)
ad hoc samenstelling
Commissie Informatie en Communicatie
Wolter Keers, Hans Meijer, Ben Vos en
Berry Weber.
Ereleden
Henk Kramer en Geert Jan Hoekstra
ADRES VGDE
Secretaris VGDE
Pinksterbloemstraat 15
4221 LN Hoogblokland
Telefoon: 06 513 83 686
Mail : secretaris@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
Redactieadres
Redactie Nieuwsbrief VGDE
redactie@vgde.nl

Ledenadministratie VGDE
Schovenhorstweide 7
5709 SG Helmond
Telefoon: 0492- 831969
Mail : ledenadministratie@vgde.nl

