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1.0 Voorwoord van de Redactie
Er gloort hoop aan de horizon…..
“Langzaam en anders keren wij weer terug in de hedendaagse werkelijkheid” stond
er in ons laatste voorwoord. Echter werden we opnieuw geconfronteerd met een 2e
corona golf. Je kan geen talkshow kijken op de tv of het gaat over Covid-19. Soms
wordt je er corona moe van. Maar naar het schijnt gaat het nu de goede kant op. Het
aantal besmettingen loopt terug en het belangrijkste is dat er een vaccin in aantocht
is.
Mogen en kunnen we elkaar komend jaar dan weer ontmoeten op een van de ALV’s?
Dat zou een mooi vooruitzicht zijn als we u in de Nieuwsbrief van maart hiervoor
kunnen uitnodigen of eventueel later in het jaar.
Legt uw krant en journaal met het nieuws over Corona, de nasleep van de
verkiezingen in Amerika e.d. 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 de Voorzitter
Beste leden van de VGDE
Het jaar 2020 loopt alweer naar het eind.
Dit jaar dat door het coronavirus ons maatschappelijk leven en ook de hele
maatschappij voor een groot deel tot stilstand heeft gebracht zullen we met elkaar
nooit vergeten.
Geen onbezorgde vakanties in het buitenland en ook het familiebezoek werd veelal tot
een minimum beperkt. Velen hebben hierdoor wel Nederland als vakantieland
herontdekt.
De economie heeft grote klappen gekregen waardoor de dekkingsgraden van de
pensioenfondsen die eind vorig jaar nog gestaag stegen weer flink zijn teruggezakt.
Ons pensioenfonds staat er op basis van de laatste informatie nog redelijk goed voor
zodat kortingen op dit moment nog niet dreigen.
Over het vorige jaar overeengekomen pensioenakkoord is al door veel groepen
gediscussieerd.
Punten hiervan zijn:
• Het nieuwe pensioenstelsel moet eerder perspectief bieden op een koopkrachtig
pensioen. In goede tijden gaan pensioenen eerder omhoog, maar in slechte tijden ook
eerder omlaag.
• Het stelsel moet transparanter en persoonlijker zijn;
• Het stelsel moet beter aansluiten bij de ontwikkelingen in de maatschappij en op de
arbeidsmarkt
Door de Koepel van Gepensioneerden (KG) wordt regelmatig met minister Koolmees
gesproken.
Dit heeft geresulteerd dat er begin november een brainstormsessie georganiseerd is
met sociale partners, ouderen- en jongerenorganisaties en het ministerie.
Als lid van de KG proberen we ook om voor ons als gepensioneerde een goede
uitgangspositie te krijgen bij het ingaan van het nieuwe akkoord.
Dit houdt natuurlijk ook in dat er na jaren van geen indexatie toch weer
nadrukkelijker gekeken zou moeten worden naar een mogelijkheid tot indexatie.
U kunt de ontwikkelingen hierover o.a. lezen op de site van de KG of de VGDE
Onze Algemene Ledenvergadering (ALV) heeft door het coronavirus ook niet kunnen
plaatsvinden.
In oktober heeft u hierover nog een brief of e-mail ontvangen.
De reacties hierop waren allemaal instemmend, bedankt hiervoor.
Toen ik dit schreef waren de maatregelen allemaal al weer verder aangescherpt en dit
zal naar verwachting nog wel een hele tijd gaan duren.
Mogelijk zullen we de ALV hierdoor voor volgend jaar naar het najaar moeten
verplaatsen. Maar daar komen we uiteraard nog wel tijdig bij u op terug.
De vergaderingen van het bestuur hebben we veelal via WhatsApp gehouden.
We zijn verheugd dat we 2 leden bereid hebben gevonden om voorlopig als aspirant
bestuursleden toe te treden tot het bestuur.
Dit zijn Chris Vroonland en Johan van Renswoude.
We hopen hen op onze volgende ALV aan u voor te stellen zodat ze tijdens die
vergadering officieel in het bestuur gekozen kunnen worden.
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Het bestuur heeft besloten om met het online programma Conscribo de
ledenadministratie te automatiseren, met o.a. als doel de contributie ( de
automatische incasso en betalingen van de leden) te stroomlijnen. Hierdoor kunnen
wij de contributie beter monitoren en tevens zowel de ontvangsten als de uitgaven
boekhoudkundig verwerken.
De automatische incasso’s zijn jarenlang door André van der Hoef verzorgt, maar door
ziekte moest hij helaas hiermee stoppen.
Hans Meijer en ik zijn bij hem op bezoek geweest en hebben hem hiervoor hartelijk
bedankt voor zijn jarenlange inspanning.
Ons erelid en medeoprichter Henk Kramer is helaas dit jaar overleden. Verschillende
(oud)bestuursleden zijn naar de begrafenisplechtigheid geweest om hem onze laatste
eer te bewijzen.
Wij zijn veel dank aan Henk verschuldigd voor zijn inzet voor de VGDE.
Verderop leest u meer hierover in het In Memoriam.
Ons ledental loopt langzaam iets terug, veroorzaakt door de vele wel of niet aan het
coronavirus gerelateerde overlijdens. Onze gedachten gaan uit naar hun naasten en
wij wensen hen veel sterkte bij de verwerking hiervan.
Naar aanleiding van een oproep in de nieuwsbrief van Stap hebben zich gelukkig ook
wel weer nieuwe leden aangemeld.
Maar voor iedereen de oproep kom je oud-collega’s tegen vraag hen om lid te worden
van de VGDE.
Want het is natuurlijk hoe meer leden, hoe beter we via de KG onze stem kunnen
laten horen.
Wij wensen jullie goede Kerstdagen en een voorspoedig 2021 toe.
En tot slot “We moeten elkaar beschermen”.
Met vriendelijke groeten namens het bestuur.
Foeke de Boer

3.2 In memoriam Henk Kramer
Onze erevoorzitter Henk Kramer is op woensdagmiddag 12
augustus jl. overleden.
Hij overleed thuis in Sneek te midden van zijn vrouw Nan en zijn
kinderen. Henk werd 87 jaar oud.
Bij DE zat Henk zijn arbeidzaam leven “in de Tabak”. Hij had in
1952 zijn gymnasium diploma behaald en daarna de militaire
dienstplicht vervuld. Na overleg met zijn vader, die toen hoofd
inkoop tabak was, is Henk in 1956 bij DE begonnen en daar is hij steeds gebleven. Hij
kreeg een grondige opleiding bij allerlei afdelingen en kwam uiteindelijk op de
inkoopafdeling ruwe tabak. Na diens pensionering volgde Henk zijn vader op. Dat was
een baan met veel buitenlandse reizen.
Vele jaren later, in de zeventiger jaren, werd Henk CEO van de hele tabaksdivisie.
Dat was na het vertrek naar Jacobs in Zurich van Arie Kok. Die functie heeft Henk tot
zijn vervroegde pensionering in 1991 vervuld.
Toen rond 2003 de indexering van pensioenen niet meer een automatisme bleek te
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zijn, ook niet bij het DE pensioenfonds, kwam Henk met het idee een vereniging van
gepensioneerden op te richten.
Het doel was de gepensioneerden een stem te geven zowel bij het pensioenfonds als
in de politiek
Er werd een voorlopig bestuur gevormd en in 2005 werd de vereniging opgericht. Dit
werd een groot succes. In korte tijd waren er meer dan duizend leden!
Niet alleen in tabak maar ook op het gebied van pensioenzaken bleek Henk een grote
deskundigheid te hebben! Als voorzitter van onze VGDE was hij pleitbezorger van
meer inspraak in het bestuur van ons DE pensioenfonds. Dat leidde uiteindelijk ook tot
zijn benoeming in het bestuur van de stichting. Daar was hij als ex DE manager echt
op zijn plaats. Scherpzinnig, vasthoudend en deskundig! Hij had tijdens en na zijn
bestuursperiode diverse contacten met politici, waaronder Pieter Omtzigt. Velen zullen
zich Pieter Omtzigt nog wel herinneren tijdens een van de VGDE ledenvergaderingen.
Als gepensioneerden zijn wij Henk veel dank verschuldigd. Hij heeft onze belangen
steeds voortreffelijk behartigd. Wij wensen Nan en hun kinderen veel sterkte en mooie
herinneringen aan hem toe.
Geert-Jan Hoekstra, Michiel Hildebrand

4.0 Nieuws en mededelingen uit het Belanghebbenden Orgaan (BO)
Door: Wim Bakkers – lid van het Belanghebbenden Orgaan
Datum: 30 oktober 2020
Ontwikkeling van de dekkingsgraad
Vanaf april liet de actuele dekkingsgraad (ADG) een geleidelijk opgaande lijn zien. In
september is die lijn (tijdelijk?) onderbroken. Voornaamste oorzaak was een daling
van de rente van 0.25% naar 0.15%. De rentedaling sinds het begin van 2020 heeft
ongeveer 10 procentpunten van de ADG gekost.
De verwachting is dat de rente nog langere tijd laag zal blijven, o.a. door de
economische problemen die het gevolg zijn van de covid-19 pandemie. Het is te
hopen dat de rente in elk geval niet verder daalt.
Ontwikkeling dekkingsgraad
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(Geen) toeslagverlening per 1 januari 2021
Voor een toeslagverlening (indexatie) per 1 januari 2021 is de stand van de
beleidsdekkingsgraad (BDG) per einde september bepalend. Op het moment dat ik dit
schrijf heeft het bestuur van STAP nog geen formeel besluit genomen. Maar het
minimumniveau voor toeslagverlening is een BDG van 110%. Aangezien de BDG is
gedaald naar 108.9% zit er dit jaar geen toeslagverlening in. Gelukkig is er ook geen
sprake van kortingen.
Vermogensbeheerkosten
In de afgelopen maanden heeft het BO samen met STAP nog eens kritisch naar de
vermogensbeheerkosten gekeken. Over 2019 bedragen de beheerskosten 0,24% van
het belegd vermogen en daarmee zijn ze in vergelijking met andere fondsen zeker
niet hoog. Toch zijn er nog een paar mogelijkheden gevonden om deze kosten nog
iets te verlagen. In oktober is de beleggingsportefeuille hierop aangepast.
Aanpassing levensverwachting
Het Koninklijk Actuarieel Genootschap heeft de prognosetafel 2020 met de
gemiddelde levensverwachting gepubliceerd. In vergelijking met de vorige prognose
uit 2018 stijgt de gemiddelde levensverwachting nog wel, maar minder snel.
Verwerking van de nieuwe prognose (in oktober) heeft een positief effect op de
dekkingsgraad (ADG) van ongeveer 2 procentpunten.
Samenstelling BO
Met genoegen meld ik dat Elvin van de Hoek, op voordracht van de ondernemingsraad
van JDE, per 1 april 2021 wordt herbenoemd als lid van het BO.
Het nieuwe pensioenstelsel
In de zomer hebben het kabinet en de sociale partners overeenstemming bereikt over
een herziening van het pensioenstelsel. Er moeten nog veel punten van het nieuwe
pensioenstelsel worden uitgewerkt, maar de belangrijkste veranderingen zijn al wel
duidelijk:
• Het fondsvermogen wordt toegerekend (let op: niet uitgedeeld) aan de deelnemers.
Dit “eigen potje” neemt af met de pensioenuitkering en het neemt toe met het
behaalde beleggingsrendement (en met de ingelegde premie, maar dit laatste is
niet van toepassing voor kring DE omdat het een gesloten fonds is zonder premieinleg). Op deze manier beweegt pensioen mee met de financiële markten. In goede
jaren kan het pensioen omhoog, maar in slechte jaren gaat het omlaag.
• Het beleggingsrendement wordt niet meer gelijkelijk verdeeld over alle deelnemers,
maar afgestemd op de risicohouding. De risicohouding wordt bepaald per
leeftijdsgroep, minder risico voor ouderen en meer risico voor jongeren. De opzet is
dat het behaalde rendement eerst wordt gebruikt om de pensioenen van de
ouderen te beschermen en als er dan nog wat overblijft dan krijgen de jongeren
daar meer van dan de ouderen.
• De “doorsneesystematiek” (gelijke premie en opbouwpercentage voor alle
deelnemers) verdwijnt. Actieve deelnemers vanaf 45 jaar gaan erop achteruit en
moeten hiervoor gecompenseerd worden. Hoe is nog niet duidelijk. Gelukkig speelt
dit niet bij kring DE omdat het een gesloten fonds is.
Aanpassing van de pensioenwetgeving moet in 2021 worden afgerond. STAP/kring DE
gaat het komende jaar zorgvuldig onderzoek doen naar een aantal belangrijke
punten:
• Hoe worden de individuele potjes berekend?
5
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• Hoe worden de risicohouding en de toedeling van het beleggingsrendement
bepaald?
• Is het verstandig om het beleggingsbeleid aan te passen?
• Is het voor kring DE gunstig om over te gaan naar het nieuwe stelsel (het lijkt erop
dat gesloten fondsen kunnen kiezen om wel of niet over te gaan)?

4.1 Nieuws en mededelingen uit de Koepel Gepensioneerden
(voorheen KNVG)
Het Corona virus laat ook de KG niet ongemoeid. Veel activiteiten vinden digitaal
plaats en als er vergaderingen zijn, mogen maar een zeer beperkt aantal mensen
daaraan deelnemen. Ondanks deze beperkingen is de KG vol aan de bak.

Op de laatste vergadering is er veel gesproken en gediscussieerd over het “beruchte”
pensioenakkoord en over de aanpak van kwesties welke door KG aan de orde zijn
gesteld, zoals: Reactie van de KG op de brief van minister Koolmees van 28
september 2020, aan de 2e Kamer: Geen onnodige kortingen meer ???
In deze brief geeft de minister aan; de bestaande vrijstellings- regeling voor een jaar
te willen verlengen. De pensioenfondsen hoeven dan niet te korten als de
dekkingsgraad minimaal 90% bedraagt. Een en ander is afhankelijk van de
ontwikkeling van de financiële markten en de bijstelling van de levensverwachting. Na
31 december aanstaande weten wij meer.
Voor verdere technische informatie; zie de website van de KG:
www.koepelgepensioneerden.nl

Opmerkingen van leden over de aanpak van KG: Insteek van de gesprekken met
beleidsontwikkelaars en politici is te soft. KG antwoord daarop: De voornaamste
strategie van de Koepel is om in overleg met hen haar doelen te bereiken, waarbij
compromissen soms onvermijdelijk zijn. De Koepel kan gemakkelijk worden weggezet
als een club die maar 10% van alle gepensioneerden vertegenwoordigt, ongeveer 2,7
miljoen gepensioneerden zijn niet aangesloten bij KG. Antwoord van KG: Het is om
deze reden dat de KG streeft naar samenwerking met de ouderen- bonden zoals, KBO,
PCOB, ANBO en de vakverenigingen, maar ook met vertegenwoordigers van jongerenorganisaties. Om zo sterk mogelijk te staan in het overleg.

Enkele andere activiteiten welke door KG zijn opgestart:
•

•
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In samenwerking met Ministerie van Justitie en Veiligheid doet de KG mee aan
de “Campagne Senioren en Veiligheid” met onderstaande vormen van
criminaliteit in de schijnwerpers: meekijken bij pinnen, babbeltrucs, WathsApp
fraude en phishing mails, ondersteund met filmpjes en spots met onder meer
Kees Hulst, van Hendrik Groen, in de hoofdrol.
Een persbericht in samenwerking met de bestaande senioren-organisaties
verspreid met als thema: Schulden na ingang AOW dwingen tot doorwerken.
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•

Nederland moet waken voor verdere achteruitgang. De politiek is aan zet, 10%
van de alleenstaanden en 21% van de paren, met een negatief vermogen,
werkt door. Doorwerken is vaak de enige optie voor behoud van koopkracht.
Belangrijk onderzoek met als thema: “Zorg om de Zorg” .
Twee belangrijke gegevens uit dit onderzoek:
65+ in 2020: 3,4 miljoen mensen, naar 4,9 miljoen in 2040.
75+ in 2020: 1,4 miljoen mensen, naar 2,6 miljoen in 2040.
85+ in 2020: 0,39 miljoen mensen, naar 0,8 miljoen in 2040.
92% van de 75+ers woont zelfstandig waarvan de helft in een niet geschikte
woonomgeving.

Alhoewel de Corona problematiek soms vertragend werkt, komen de doelstellingen
van de KG: Pensioen, Koopkracht, Zorg- welzijn en wonen, steeds meer in beeld via
allerlei vormen van activiteiten zoals, radioreclame, persberichten, interviews en
overleg met beleidsmedewerkers.

Voor alle verdere informatie over de KG, verwijzen wij U graag naar onze website:
www.koepelgepensioneerden.nl

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 J. Eefting- Rubens, Zierikzee
Mevrouw M.B. van der Linden- van
Dipten, Leiderdorp
De heer J.H. de Wit, Veenendaal
De heer G. Verhaar, Nieuw Lekkerland
Mevrouw M.E. van Beveren- van de
Lugt, Berkel en Rodenrijs
De heer C.A. de Mooij, Ugchelen
De heer J.C.H. van Ballegooyen,
IJsselstein
Mevrouw F.M. Nauta, Rotterdam
Mevrouw M.A. Pruim- Pompert,
IJsselmuiden
Mevrouw A.M. Bakhuis- van Herk,
Rotterdam
De heer J.W. de Groot, Bilthoven
De heer T.A. Sizoo, IJsselstein
De heer C. Schipper, IJsselstein
De heer J.F. Postma, Joure
De heer K. de Jong, Sint Johannesga
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De heer H. Kramer, Sneek
De heer F. Ruiter, Joure
De heer H.J. Brandts, Hilversum
De heer J. Burgers, Leidschendam
Mevrouw A. de Vries- Hornstra,
Oranjewoud
De heer J.C.A. Kolijn, Dordrecht
De heer J.H. van Gerve, Apeldoorn
De heer C.P. van Baarsen, Venray
De heer W.T. Colenbrander, Gendringen
Mevrouw J.J. Bisschop, Apeldoorn
De heer F.W. Kramer, Bergen op Zoom
De heer J. Brinkhuis, Waddinxveen
De heer J. Kuipers, Heerenveen
Mevrouw Kuipers- Kraaij, Rijswijk
De heer J.J.B. de Raaf, Rotterdam
De heer A. Sinnema, Lemmer
De heer J.A. Ter Morshuizen, Harmelen
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Ledenbestand
Op dit moment telt onze vereniging 1286 leden.
Sinds de laatste nieuwsbrief van juli 2020 hebben wij de volgende nieuwe leden
kunnen verwelkomen:
Mevrouw T. Weenink- van Dijk, Soest
De heer C.A.J. Vroonland
De heer A.L. van Aken, Utrecht
De heer A. Nuhn, Amsterdam
Mevrouw J.H.G. Kramer- Hobert, Sneek

De heer F. van Elburg, Zwolle
Mevrouw H. Kolijn- van Vendeloo,
Dordrecht
Mevrouw H, Colenbrander- Keuper,
Gendringen

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
STAP 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) ledenadministratie@vgde.nl
JDE (voor uw Kerstpakket)
of JDE, Vleutensevaart 35
3532AD Utrecht
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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 2021
De contributie voor het jaar 2021 bedraagt onveranderd €15,-- en zal voor de
meesten van u in maart/april per automatische incasso geïnd worden.
Wie echter geen automatische incasso machtiging heeft afgegeven aan VGDE wordt
verzocht de contributie over te maken naar NL11 RABO 0111 4850 61
ten name van:
Vereniging van Gepensioneerden Douwe Egberts
met omschrijving:
Contributie 2021
en uw postcode en huisnummer
Tevens geven wij hen in overweging om voor 2022 (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 maart 2021 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.
Erelid
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, 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
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wenst u

Prettige Kerstdagen

en een voorspoedig

2021
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