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1.0 Voorwoord van de Redactie  

CORONATIJD... 

Geen Algemene Ledenvergaderingen, geen bruiloften en partijen, geen museum of 

theaterbezoek, geen sportwedstrijden, niet of nauwelijks (familie) bezoek, af en toe 

kinderen en kleinkinderen, eenzaamheid... 

Alleen naar de supermarkt, een wandelingetje, al of niet met de hond, een autoritje, 

als het kan even de natuur in... 

Wel steeds je mondkapje meenemen... 

 

 

 

 

 

 

 

Gelukkig hebben Bestuur en Commissies VGDE niet stil gezeten.  

In deze Nieuwsbrief praten wij u weer bij. 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 Jaarverslag VGDE 2020 

Beste leden, 

Uw en ons jaar werd gekenmerkt door CORONA. 

Op alles heeft dit virus invloed gehad: 

- Het niet doorgaan van de ledenvergaderingen. 

- Bestuursvergaderingen op afstand. 

- Dekkingsgraden. 

- Wel en wee van leden en hun families. 

- Eenzaamheid door gebrek aan contacten. 

- Wel Pensioenakkoord, maar geen discussiemogelijkheid met leden. 

- Financiële situatie VGDE. 

- Fusie landelijke pensioenorganisaties. 

Ledenvergaderingen 

De ledenvergaderingen werden, vanwege de kwetsbare leeftijdsgroepen en de Lock 

down-maatregelen, verzet na het najaar en inmiddels naar 2021. Ook de goedkeuring 

van verslagen, budgetten en voorgedragen benoemingen konden daardoor niet op de 

gebruikelijke wijze plaatsvinden. 

Bestuursvergaderingen 

Het bestuur heeft aanvankelijk fysiek vergaderd op 1,5 meter afstand en later in het 

jaar via video met gebruikmaking van programma’s als Whatsapp en Teams.  

Ondanks deze belemmeringen zijn we erin geslaagd om onze vergaderingen zo goed 

als mogelijk onder deze omstandigheden ‘normaal’ te laten doorgaan. 

Het bestuur is vooralsnog in afwachting van hun officiële benoeming uitgebreid met de 

aspirant leden Johan van Renswoude en Chris Vroonland. 

Even voorstellen nieuwe (aspirant) bestuursleden: 

Mijn naam is Johan van Renswoude 74 jaar, getrouwd , 2 dochters en 3 kleinkinderen 

en woonachtig in Veenendaal sinds december 2019. 

Ik ben sinds 2006 met pensioen en heb 42 jaar bij Douwe Egberts in verschillende 

functies gewerkt, o.a. afdeling transportmiddelen, bedrijfsbureau koffie, interne 

accountant dienst, administrateur Decaf en de laatste 15 jaar als management 

accountant bij DE-Professioneel voor o.a. DE Horeca, Laurentis, Cafe finesse en het 

Customer Care Center.  

Binnen het bestuur  van VGDE ben ik aspirant bestuurslid en tevens 2e 

penningmeester. Als 2e penningmeester ben ik belast met het innen en verwerken 

van de contributie in het online programma Conscribo; tevens ben ik samen met 

Berry Weber de beheerder van het programma. 

Een werkgroep van het bestuur heeft samen met Hans Meijer en Berry Weber 

uitgezocht met welk software pakket onze incasso’s en ledenadministratie beter zou 

kunnen worden gestroomlijnd. Het resultaat daarvan heeft ertoe geleid dat de 

ledenadministratie en het verwerken van de contributies per 1 januari zijn omgezet 

naar het online programma Conscribo. 
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Mijn naam is Chris Vroonland. 

Ik ben 68 jaar en ben eind december 2019 met pensioen gegaan. 

Ik heb bijna 32 jaar bij JDE gewerkt. 10 jaar bij R&D voor koffie en thee en de rest op 

de financiële afdeling. Ook ben ik actief geweest in de Ondernemingsraad van KDE. 

En nu ben ik gevraagd om in het bestuur van de VGDE zitting te nemen. Nu nog als 

aspirant bestuurslid. Op termijn zal ik verantwoordelijk worden voor de 

ledenadministratie. Ik hoop een wezenlijke bijdrage aan de vereniging en daarmee 

aan de belangen van alle leden te kunnen leveren. 

Dekkingsgraden 

Het bestuur volgt maandelijks de dekkingsgraden van zowel STAP Pensioenkring 

Douwe Egberts als van PGB. 

Voor wat betreft Pensioenkring Douwe Egberts bij STAP zit na een grote dip in het 

begin van de pandemie de huidige dekkingsgraad nu weer op ongeveer dezelfde stand 

als december 2019 (dec 2019: 117,6% / dec 2020:116,6%).  

De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de dekkingsgraden in de afgelopen 12 

maanden) is door de dip in 2020 wel omlaag gegaan. 

Wel en wee van leden en hun families 

Van diverse leden hebben we vernomen, dat het Corona virus haar tol heeft geëist. 

Helaas hebben wij dit jaar veel te vaak stil moeten staan bij overleden leden. 

Ons ledental in dit jaar is met ongeveer 5% gedaald. 

Eenzaamheid en contactgebrek 

Veel van onze leden hebben door het verblijf in zorg- en verpleeghuizen, of alleen 

thuis, hun familie nauwelijks gezien. Ook het afwezig zijn van ledenvergaderingen 

maakte het contact met oud collega’s onmogelijk. 

Pensioenakkoord 

In juni 2020 hebben het kabinet en sociale partners overeenstemming bereikt over de 

hoofdlijnenuitwerking van het pensioenakkoord uit 2019. Het pensioenakkoord bevat 

een breed pakket aan maatregelen om het pensioenstelsel te moderniseren.  

Het kabinet heeft gelegenheid gegeven met reacties te komen op het voorstel. Deze 

internetconsultatie liep tot 12 februari 2021. Onze vereniging heeft hiervan gebruik 

gemaakt, lees hierover later meer in deze Nieuwsbrief. Ook ons Belanghebbende 

Orgaan heeft samen met STAP hierop gereageerd. Zo is er ook nog veel onduidelijk 

wat e.e.a. zal gaan betekenen voor gesloten fondsen, zoals het onze.  

Wij houden samen met ons Belanghebbende Orgaan de komende ontwikkelingen 

nauwlettend in de gaten. 

Het bestuur had graag samen met STAP de mogelijke invloed (veel is nog onduidelijk) 

van het Pensioenakkoord op de pensioenen van onze leden mondeling willen 

toelichten en bediscussiëren met onze leden, hetgeen echter door Corona in 2020 

helaas niet mogelijk was. Uiteraard zullen we hier alsnog op een volgende 

ledenvergadering ruim aandacht aan gaan geven. 

Financiële positie VGDE 

De financiële positie van onze VGDE is mede door het niet doorgaan van de 

ledenvergaderingen zeer gezond te noemen. 
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Fusie landelijke pensioenorganisaties 

Op 1 januari 2020 is de fusie van de KNVG en NVOG tot Koepel Gepensioneerden 

afgerond. Er zijn 53 nieuwsbrieven verschenen die u o.a. via een link op de site van 

de VGDE kunt lezen. 

De Koepel Gepensioneerden heeft verschillende overleggen met minister Koolmees 

over het pensioenakkoord gehad om voor de gepensioneerden tot goede afspraken te 

kunnen komen. 

Een bestaand pensioenstelsel wijzigen is een gigantische klus. Om een voor alle 

belanghebbenden goed systeem te smeden,  is behalve  heel veel tijd ook uiterste 

zorgvuldigheid nodig.   

Aan de nu voorliggende wetsvoorstellen voor de uitwerking van het pensioenakkoord 

moet volgens Koepel Gepensioneerden daarom nog flink worden gesleuteld voordat zij 

hieraan instemming kunnen geven.  

Deze overleggen gaan ook in 2021 verder door.    

Belanghebbenden Orgaan (BO) 

Wim Bakkers is namens de gepensioneerden herbenoemd in het BO.  

 

Bestuur VGDE 

 

3.2 Actuele situatie VGDE   

Beste leden van de VGDE 

Het nieuwe jaar is alweer een paar maanden onderweg (waar blijft de tijd). 

Als bestuur van de VGDE hebben we dan ook alweer een paar video-vergaderingen 

gehouden via Teams. Het is jammer dat het niet fysiek kan maar het is onder de 

gegeven omstandigheden een goed alternatief. 

Vorig jaar hadden we nog een kleine indexatie van ons pensioen maar dit jaar kon dit 

helaas door een te lage dekkingsgraad niet. 

De AOW werd wel iets verhoogd maar dit is onvoldoende gebleken om de inflatie 

volledig te compenseren, waardoor onze koopkracht verder zal dalen. 

We blijven ons dit jaar dan ook via de Koepel Gepensioneerden (KG) inzetten om te 

kijken naar mogelijkheden voor aanpassing van de rekenregels, waardoor een 

indexatie van onze pensioenen in de toekomst hopelijk eerder mogelijk zal worden. 

Via de KG hebben we middels het Platform Toekomstbestendigheid Pensioenfondsen 

regelmatig contact met andere pensioenverenigingen, die ook in een gesloten fonds 

zitten, net als de pensioenkring Douwe Egberts. 

In het nieuwe wetsvoorstel, dan wel memorie van toelichting, staat dat gesloten 

fondsen niet kunnen invaren in het nieuwe pensioenstelsel per 2026.  

Dit platform heeft in een overleg via Zoom ideeën hierover met elkaar afgestemd en 

van gedachten gewisseld. Gerard Frankema Directeur bestuur bureau Stap was hier 

ook bij uitgenodigd. 
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Wij (als VGDE) gaan via de KG, maar ook via het platform, hier aandacht voor vragen. 

U vindt de brief, die wij aan  de minister gestuurd hebben, op pagina 7 van deze 

Nieuwsbrief (cursief). 

  

Verderop kunnen jullie lezen dat ons ledental gestaag daalt door het overlijden van 

leden en een geringe aanwas, per 1 januari 2021 zijn het er 1274. 

We willen dan ook in samenwerking met de Communicatie Commissie mogelijkheden 

onderzoeken om meer leden te werven; wellicht hebben jullie ook ideeën hoe we dit 

het beste zouden kunnen doen. We horen dan ook graag suggesties hiervoor.  

Ook willen we uiteraard het liefst dit jaar weer onze Algemene Ledenvergaderingen 

organiseren, echter vanwege de corona perikelen zal dit in ieder geval nog niet in het 

voorjaar kunnen maar hopelijk kunnen deze in het najaar alsnog plaatsvinden.  

Maar eerst moeten we met elkaar beschermd zijn tegen het coronavirus. 

Voor de ALV krijgen jullie t.z.t. tijdig een uitnodiging.  

Op de website van Stap pensioenkring Douwe Egberts staat dat het voorlopige 

rendement op de beleggingsportefeuille over geheel 2020 op 6.9% is uitgekomen. 

Hierdoor stijgt het belegd vermogen per 31 december 2020 boven de € 2 miljard.  

Het is voor het eerst dat het belegd vermogen van de pensioenkring boven de 2 

miljard uitkomt. 

Wet Bestuur en toezicht rechtspersonen 

Door de Eerste en Tweede Kamer is een nieuwe wet (WBTR) aangenomen, die invloed 

heeft op de gang van zaken bij verenigingen en per 1 juli 2021 van kracht wordt. 

De wijzigingen die de wet teweeg brengt zullen in de statuten moeten worden 

opgenomen. De belangrijkste wijzigingen betreffen o.a. 

 

- de takenvervulling van het bestuur 

- aansprakelijkheid bestuurders 

- tegenstrijdig belang bestuursleden 

- afwezigheid een of meer bestuursleden 

- meervoudig stemrecht bestuur 

- toezicht op beslissingen en administratie   

Door het bestuur wordt dit de komende maanden verder uitgewerkt en wijzigingen in 

de statuten zullen t.z.t. in een Algemene Ledenvergadering aan de leden worden 

voorgelegd. 

 

Met vriendelijke groeten namens het bestuur,  

Foeke de Boer 
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4.0 Nieuws en mededelingen uit het Belanghebbenden Orgaan (BO) 

Door: Wim Bakkers – lid van het Belanghebbenden Orgaan 

 
Ontwikkeling van de dekkingsgraad in 2020 

In 2020 is de rente gedaald van 0.66% aan het begin van het jaar naar 0.11% aan 
het eind van het jaar. Dat is slecht voor de dekkingsgraad.  
Maar dankzij een beleggingsrendement van 6.9% is de actuele dekkingsgraad (ADG) 

toch nog op 116.6% geëindigd. Dat is maar 1%-punt lager dan aan het eind van 
2019. Covid-19 heeft er wel toe geleid dat de ADG lange tijd veel lager is geweest. 

Dat is terug te zien in het 12-maands gemiddelde (BDG) dat geëindigd is op 108.5%. 
 
In januari 2021 is de ADG verder gestegen naar 118.0% vooral dankzij een hogere 

rente. 
 

 
 

 
 

Beleggingsplan 2021 
Het BO heeft samen met het bestuur van STAP het beleggingsbeleid van het 

afgelopen jaar geëvalueerd en gekeken of voor 2021 aanpassingen nodig zijn. 
Uitgangspunt hierbij was de verwachting dat de economische onzekerheden (virus, 

steunmaatregelen, rente) nog wel even zullen aanhouden.  
De conclusie was dat de beleggingsportefeuille goed is ingericht en niet hoeft te 
worden aangepast. Wel is ervoor gekozen om de afdekking van het renterisico te 

verhogen met als doel de dekkingsgraad beter te beschermen. 
In de loop van 2021 zal extra aandacht worden gegeven aan invulling van het MVB-

beleid (Maatschappelijk Verantwoord Beleggen). 
De eerder aangekondigde stappen om de beheerskosten nog iets te verlagen zijn 
inmiddels uitgevoerd. 

 
Het Nieuwe Pensioen Contract (NPC) 

Op 18 december 2020 heeft minister Koolmees een toelichting op het wetsvoorstel 
gepubliceerd. Veel was al bekend, maar tegelijkertijd moet nog veel verder worden 
uitgewerkt. Plan is om de nieuwe wet  in te laten gaan op 1-1-2022.  

Duidelijk is dat gesloten fondsen zoals STAP-kring DE, niet verplicht zijn om over te 
gaan naar het nieuwe contract. Maar nu is er weer onduidelijkheid of zij wel mogen 

overgaan. STAP heeft er bij de minister op aangedrongen dat gesloten fondsen zelf de 
keuze moeten kunnen maken. 

dec-19 jan-20 feb-20 mrt-20 apr-20 mei-20 jun-20 jul-20 aug-20 sep-20 okt-20 nov-20 dec-20 jan-21

ADG 117,6% 113,7% 107,5% 100,5% 103,0% 104,9% 106,5% 106,5% 110,3% 108,2% 109,1% 115,3% 116,6% 118,0%

BDG 114,8% 114,6% 113,6% 112,2% 110,9% 110,0% 109,4% 108,8% 109,1% 108,9% 108,5% 108,6% 108,5% 108,9%

95,0%

100,0%

105,0%

110,0%

115,0%

120,0%

Ontwikkeling dekkingsgraad

ADG BDG
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STAP is bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe contract.  
In een volgende fase worden, samen met de bestaande klanten, berekeningen 

gemaakt van de verwachte pensioenen in het oude en het nieuwe contract.  
Doel is om per 1-7-2023 een concept-besluit te kunnen nemen over wel of niet  
overstappen. Dat gaat dus nog wel even duren. 

 

4.1 Nieuws en mededelingen uit de Koepel Gepensioneerden 

(voorheen KNVG) 

De Koepel Gepensioneerden (KG) in Corona tijd.  

Het virus Covid 19.  houdt ons allemaal in de greep. 

Zo ook bij de Koepel Gepensioneerden (KG) .  

De Corona-problematiek heeft er toe bijgedragen, dat een groot aantal 

aandachtspunten en acties niet optimaal door de KG behandeld c.q. doorgesproken 

kunnen worden met de betreffende instanties. Veel vergaderingen en discussies 

worden nu digitaal gevoerd en onderwerpen worden daardoor onvolledig en met 

vertraging bestudeerd. Toch heeft de KG een aantal actiepunten onder de aandacht 

van het kabinet c.q. de gepensioneerden gebracht via een aantal persberichten en 

publicaties. Daarbij dient opgemerkt te worden, dat door het terugtreden van het 

Kabinet  en de Corona, bepaalde wetsontwerpen en beslissingen niet uitgevoerd 

worden.. 

Met betrekking tot het Nieuwe pensioenstelsel is er nog veel werk aan de winkel om 

voor alle belanghebbenden een goed systeem te smeden. Het dossier telt ruim 200 

pagina’s en het gaat om 2 miljoen gepensioneerden en om meer dan het dubbele 

aantal mensen dat pensioen opbouwt.   

In een brief van de KG aan Minister Koolmees van 18.02 verzoekt de KG dringend de 

Minister rekening te houden met de gesloten pensioenfondsen.  De  focus van het 

nieuwe stelsel is namelijk meer  gericht  op pensioenfondsen met actieve opbouw.  

Indien het wenselijk is, dat ook voor de  bestaande pensioenen bij gesloten 

pensioenfondsen de nieuwe financiële  spelregels zullen gaan gelden, zal er een 

afwijkende juridische constructie gemaakt moeten worden.  

E.e.a. wordt verder door de KG in deze brief toegelicht; ook VGDE had deze brief naar 

de minister gestuurd : 

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Dhr. W. Koolmees 

Postbus 90801 

2509 LV Den Haag 

Geachte heer Koolmees, 

In de Memorie van Toelichting (MvT) op het wetsontwerp Nieuw Pensioenstelsel 

schetst u de hoofdlijnen van een nieuw pensioenstelsel en de maatregelen, die nodig 

zijn voor de overstap op dat nieuwe stelsel. De focus daarbij is gericht op 

pensioenfondsen met actieve opbouw. Er is echter ook een categorie fondsen waarop 

dit niet of slechts gedeeltelijk van toepassing is, in het bijzonder geldt dit voor 

gesloten pensioenfondsen. In de MvT wordt op blz 69 in voetnoot 79 de bijzondere 

positie van gesloten pensioenfondsen genoemd,”  



 
 

VGDE Nieuwsbrief 17-1 
 

8 
 

Indien het wenselijk is dat ook voor de bestaande pensioenen bij gesloten 

pensioenfondsen de nieuwe financiële spelregels zullen gaan gelden, zal er een 

afwijkende juridische constructie gemaakt moeten worden”. Wij vragen nadrukkelijk 

uw aandacht hiervoor en zullen dit hieronder toelichten. 

Het aantal pensioenfondsen is de afgelopen jaren fors teruggelopen; vooral is dit te 

zien bij de ondernemingspensioenfondsen. Waren er in 2000 nog meer dan 1000 

pensioenfondsen, in 2020 zijn het er minder dan 200, waarbij bij een behoorlijk aantal 

fondsen de toekomstbestendigheid/levensvatbaarheid serieus ter discussie staat. 

Er zijn diverse oorzaken te noemen, zoals: pensioen als arbeidsvoorwaarde wordt 

door de werkgever niet meer als corebusiness  gezien, het aantal actieve deelnemers 

loopt terug als gevolg van fusie en splitsing van de onderneming en ook niet te 

vergeten de toenemende eisen van wet -en regelgeving. Inmiddels is een groot aantal 

(meestal gesloten) fondsen bij een Algemeen Pensioenfonds  of ander pensioenfonds 

ondergebracht. Andere pensioenfondsen hebben bewust gekozen om zelfstandig voort 

te bestaan of oriënteren zich op toekomstig te maken keuzes, mede in het licht van de 

komende wetgeving. Het aantal gesloten pensioenfondsen zal naar verwachting de 

komende jaren verder toenemen. 

Daarom vragen wij uw  bijzondere aandacht voor de specifieke positie van de gesloten 

pensioenfondsen die er nu al zijn en die er in verband met het beoogde nieuwe stelsel 

ongetwijfeld bij zullen komen. De verenigingen van gepensioneerden van veel van 

deze gesloten fondsen zijn leden van onze organisaties. In het huidige systeem onder 

het FTK regime blijven is veelal niet een aantrekkelijk alternatief voor deze fondsen. 

Inmiddels is toch in brede kring de overtuiging, dat het huidige FTK niet meer 

functioneel is, dat is immers ook de hoofdreden om op een ander stelsel over te gaan, 

de MvT laat daarover ook geen misverstand bestaan. Het is onze overtuiging dat ook 

de belanghebbenden van deze fondsen recht hebben op adequate regelgeving om in 

de toekomst te kunnen indexeren bij een goed rendement. 

Wij verzoeken u in de komende wetgeving te verankeren, dat gesloten fondsen net als 

reguliere fondsen, ervoor kunnen kiezen in te varen in het nieuwe stelsel.  

Wel denken wij daarbij aan speciale en eenvoudige regelgeving, zoals ook vermeld in 

voetnoot 79 op bladzijde 69 van de MvT, een en ander dus toegespitst op het karakter 

van een gesloten fonds. Voorts is ons voorstel om bij gesloten pensioenfondsen, gelet 

op de afwezigheid van sociale partners, het Belanghebbendenorgaan/het 

Verantwoordingsorgaan de rol te geven van counterpartner van het Bestuur van het 

fonds. Op deze wijze wordt naar onze mening aangesloten op de hoofdlijnen in het 

Wetsontwerp. 

Gaarne brengen wij dit onder uw aandacht en verzoeken u dit in de verdere 

ontwikkeling van uw activiteiten ter zake te betrekken. 

Met hartelijke groet, 

VGDE Vereniging Gepensioneerden Douwe Egberts 

APF Stap Pensioenkring Douwe Egberts  
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Er worden tal van acties door de KG voorbereid zoals 

gezamenlijk, met collega-seniorenorganisaties,  druk uit oefenen, het organiseren van 

internet-verkiezingsbijeenkomsten en het voorbereiden van radiospotjes. 

Toch is er al het een en ander bereikt zoals:  

Wij, de KG, waren geen onderhandelingspartij in het overleg,  nu wel.  

Geen kortingen bij een dekkingsgraad (DG) van 90%, was 104%,  

Uitzicht op volledige indexatie  bij 105% , was 130%. 

Verder heeft de KG problemen en onderwerpen  onder de aandacht gebracht zoals : 

Help mijn bank gaat dicht. Snellere vaccinatie ouderen. 

En onder druk van de KG heeft de minister haar standpunt heroverwogen en  alsnog 

ingestemd met het toepassen van leeftijdsgroepen als niet medisch selectiecriterium 

bij schaarst IC capaciteit.  

De grootste kluif blijft:  Het  nieuwe pensioenstelsel;  er is dus nog veel werk aan de 

winkel ! 

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  

Op de eerste plaats moeten wij u informeren over een fout in het overzicht van 
overleden leden in de vorige nieuwsbrief van december 2020: 

Daar stond vermeld, dat de heer J.H. de Wit uit Veenendaal zou zijn overleden; dat is 
niet juist, de heer De Wit leeft nog steeds. Onze excuses voor deze fout! 

In de voorbije maanden ontvingen wij bericht van het overlijden van: 

Mevrouw H.H.M. Boeijen- Asselbergs, 
Oss 

De heer P.M. Rodriques, Rotterdam  
De heer P.C. Tito, Houten  
Mevrouw A.A.M. Kamphuis- Ebbing, 

Deventer  
De heer A.J. van de Hoef, Bodegraven  

Mevrouw M. Verkerk, Odijk  

 
De heer P. Huizeling, Veenendaal  

Mevrouw G.G.N. van der Zee- ten 
Oever, Odijk  
De heer S. van Leeuwen, Veenendaal  

De heer C. Fok, Geervliet  
De heer A. Waterlander, Joure  

De heer J.M. Voorberg, Bosch en Duin  
De heer W.H. van Oostrum, Vianen 

Ledenbestand 

Op dit moment telt onze vereniging 1274 leden. 

 

 

 

https://www.koepelgepensioneerden.nl/
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Sinds de laatste nieuwsbrief van december 2020 hebben wij de volgende nieuwe leden 
kunnen verwelkomen: 

De heer P. Jansen, Hoevelaken  
Mevrouw J. Sinnema- Schotanus, Lemmer  
Mevrouw M.J. Spiekman, Bodegraven 

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 o.a.) uw Kerstpakket)          hrservices@jdecoffee.nl  

        of JDE 

            Vleutensevaart 35 

            3532AD Utrecht  

            Tel.: 030-297 9111 

 

Stap (voor uw pensioen)                    douweegberts@stappensioen.nl  

        of Stap Pensioenkring Douwe Egberts 

            Europaweg 27 

            9723 AS Groningen 

        of Postbus 5061 

            9700 GB Groningen 

            Tel.: 050-582 7950 

 

mailto:ledenadministratie@vgde.nl
mailto:ledenadministratie@vgde.nl
mailto:hrservices@jdecoffee.nl
mailto:douweegberts@stappensioen.nl
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5.2 Contributie 2021 

Ledenadministratie en contributie. 

Zoals wij in onze nieuwsbrief van december 2020 al vermelden, hebben wij in het 4e 

kwartaal 2020 de gegevens van de leden en de financiële gegevens overgezet naar 

het online ledenadministratie programma Conscribo. 

Het schaduwdraaien en testen van het programma is succesvol verlopen en per 1 

januari 2021 officieel in gebruik genomen.  Vanuit het onlineprogramma kunnen wij 

de ledenadministratie en de inning en verwerking van de contributie beter monitoren. 

Het enige wat voor de leden verandert is dat wij nu de mogelijkheid hebben aan de 

leden met een E-mailadres een vooraankondiging van de automatische incasso te 

verzenden en voor de leden die de contributie zelf nog overmaken een herinnering per 

mail vanuit het programma kunnen zenden. 

Uit onze gegevens blijkt dat van ongeveer 30 % van de leden het E-mailadres 

onbekend is; gaarne vragen wij deze leden, indien zij een E-adres hebben, het aan 

ons door te geven zodat de communicatie makkelijker wordt. 

Tevens is gebleken dat ongeveer 40 % van de leden, die de contributie zelf 

overmaken, deze vergeten op tijd over te maken. 

Wij willen deze leden vragen om een automatisch incasso te overwegen, waardoor u 

het voor uzelf en ons makkelijker maakt; indien u het met de incasso niet eens bent, 

kunt u deze laten terugboeken (storneren). 

De automatische incasso-opdracht zal in de 1e week van april naar de bank worden 

gezonden, wij vragen de leden die zelf de contributie overmaken dit voor 30 april 

2021 te doen. 

De contributie 2021 bedraagt 15 € en kan worden overgemaakt op bankrekening: 

NL11RABO0111485061 t.n.v. Vereniging Gepensioneerden DE, onder vermelding van 

uw postcode en huisnummer. 

 

5.3 Uitgave volgende VGDE Nieuwsbrief 

De volgende Nieuwsbrief kunt u juli 2021 verwachten. 
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5.4 Wie, Wat, Waar bij VGDE; Colofon 

Bestuurssamenstelling 

Foeke de Boer, Louis Haring, Ben Vos, 

Joke van der Heide – Walda, Chris Vroonland, 

Johan van Renswoude 

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                                             Ledenadministratie VGDE 

Pinksterbloemstraat 15                                 Schovenhorstweide 7    

4221 LN Hoogblokland                                    5709 SG Helmond 

Telefoon: 06 531 83 686                                 Telefoon: 0492- 831969 

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

COLOFON 

Redactie:  

Hans Meijer, Wolter Keers 

Teksten: 

Wolter Keers, Hans Meijer, Foeke de 

Boer, Wim Bakkers, Thijs Kramer, 

Hans van der Waard Chris Vroonland, 

Johan van Renswoude  

Redactieadres 

Redactie Nieuwsbrief VGDE 

redactie@vgde.nl 

  

mailto:secretaris@vgde.nl
mailto:ledenadministratie@vgde.nl
mailto:redactie@vgde.nl

