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1.0 Voorwoord van de Redactie  

Hoezo nog 20 letters te gaan....? 

Het Griekse alfabet kent 24 letters, van  (alpha) tot  (omega).  

De nu rond warende coronavariant heeft de letter delta, de 4e in het alfabet.  

Dan zouden we misschien nog 20 corona varianten te gaan hebben...?  

Dat geloven wij toch niet ! 

 

Daarom heeft het bestuur besloten om toch weer ledenvergaderingen te gaan 

organiseren. Wel met enkele aanpassingen rekening houdend met de geldende corona 

maatregelen. 

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, 

 
Tijdens onze bestuursvergadering van juni hebben we afgesproken om in het najaar 
onze Algemene Leden Vergadering (ALV) te houden in Joure op 5 oktober en Nieuwegein 

op 6 oktober. 
Als gepensioneerden hebben we allemaal de gelegenheid gehad om ons te laten 

vaccineren tegen het coronavirus, dus geeft dit weer wat meer vrijheid. 
En om nu met zijn allen voor de computer te zitten via zoom en elkaar niet echt 
kunnen spreken, lijkt ons niet gezellig, echter we moeten de bijeenkomst voor de 

aanwezigen wel zo veilig mogelijk houden; daarom heb je een vaccinatiebewijs of een 
herstelbewijs, of ben je anders bereid kort voor de vergadering een testbewijs te 

halen, geef je dan op voor de ALV. Neem een dergelijk bewijs mee naar de 
vergadering, omdat we rekening moeten houden met de mogelijkheid van controle. 
  

Terwijl ik dit schrijf lopen de cijfers weer op, maar we hopen dat dit van tijdelijke aard 
is als ook de jongeren zich laten vaccineren.  

Maar we houden natuurlijk een slag om de arm voor het geval de coronacijfers in het 
najaar de pan uitreizen en het toch niet verantwoord is om bij elkaar te komen. 

 
Jullie kunnen verderop in deze nieuwsbrief lezen, dat we als bestuur toch niet stil 
hebben gezeten en verschillende zaken hebben opgepakt, waaronder het opstellen 

van diverse documenten in het kader van de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen (WBTR). Graag willen we dit nader toelichten op de ALV en ook horen 

of jullie akkoord gaan met de inhoud.  
 
Ook willen we jullie onze aspirant bestuursleden voorstellen, zodat we hen met jullie 

goedkeuring officieel kunnen laten benoemen. 
Tevens nemen wij afscheid van bestuurslid Joke van der Heide-Walda die zich drie 

jaar heeft ingezet voor de VGDE. 
 
Met vriendelijke groet namens het bestuur. 

Foeke de Boer 
 

 

3.2 Jaarverslag 2020 VGDE 

Het Jaarverslag 2020 heeft al inde VGDE Nieuwsbrief  van Maart 2021 gestaan.  

U vindt daar het verslag van de voornaamste aktiviteiten van het bestuur in het 

corona jaar 2020.  

U kunt het ook op de VGDE website weer teruglezen. 

https://www.vgde.nl/eerder-verschenen-nieuwsbrieven/  

 

 

 

 

 

https://www.vgde.nl/eerder-verschenen-nieuwsbrieven/
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3.3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering VGDE 2021 

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 5 oktober 2021 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 6 oktober 2021 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 6 oktober 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 september 2021 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 2021 op 

5 oktober 2021 in Joure en 6 oktober 2021 in Nieuwegein 

Tekenen presentielijst vanaf 10.30 uur  

Aanvang vergadering 11.00 uur 

1. Opening door de dagvoorzitter  

2. Ter goedkeuring aanwezigen: 

2.1    Verslag van de vergaderingen in Utrecht/Joure op 16/17 april 2019 

2.2    Jaarverslag 2019 en 2020 

3. Financiële Verantwoording (Louis Haring) 

         3.1   Resultaten 2019, 2020 en Begroting 2021 

         3.2   Verslag kascommissie 2019 en 2020 

         3.3   Vaststelling contributie 

4. Verslag Belanghebbende Orgaan van de Pensioenkring Douwe Egberts door 

Quirijn Ligtenstein 

5. Gastsprekers : 

In Joure: Michiel Rooij, site-Director Coffee & Tea 

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

6.       Lunch  

Toelichting APF Stap door Brahim Bakayan, Manager Pensioen en Communicatie 

en Gerard Frankema, Directeur Bestuursbureau.          

7. Actuele situatie, beleid, koers en toekomst VGDE; o.a. Huishoudelijk Reglement 

(zie bijlage) en Privacy verklaring  VGDE (zie bijlage), 

Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen (zie Bijlage WBTR) 

door Foeke de Boer 

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

Foeke de Boer  

9.      Rondvraag door Foeke de Boer 

10.    Sluiting  

  

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, 2020 en Begroting VGDE 2021 
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3.7 Verslag Kascommissie Financiële Jaarrekening VGDE 2019, 2020 

Op 28 juli 2020 hebben de leden van de kascommissie de jaarrekening van VGDE 

voor 2019 gecontroleerd en goed bevonden. 

In februari 2020 hebben de leden van de kascommissie de jaarrekening van VGDE 

voor 2020 gecontroleerd en goed gekeurd. 

Deze kascontroles worden bij de ALV 2021 toegelicht. 

 

4.0 Nieuws en mededelingen uit het Belanghebbenden Orgaan 

 
Ontwikkeling van de dekkingsgraad in 2021 
De actuele dekkingsgraad (ADG) laat in de eerste helft van 2021 een mooi stijgende 

lijn zien tot 130.6% per einde juni. De beleidsdekkingsgraad (BDG) volgt die lijn, 
maar wel met enige vertraging (de BDG is het 12-maands gemiddelde van de ADG). 

 
Deze positieve ontwikkeling is te danken aan het beleggingsresultaat en in bijna even 
grote mate aan de stijging van de rente van 0.11% naar 0.45%. 

 

 
 

 
 

Belegd vermogen meer dan 2 miljard euro 
Aan het eind van 2020 bedroeg het belegd vermogen voor het eerst meer dan  
2 miljard euro. En dit terwijl we sinds begin 2017 een gesloten fonds zijn zonder 

premie-inkomsten. Tussen januari 2017 en juni 2021 is het belegd vermogen met  
€ 360 miljoen gegroeid. Toch was het niet mogelijk om in die periode de uitkeringen 

gelijke tred te laten houden met de inflatie en is de achterstand in de toeslagver-
lening verder opgelopen met 2.5%. Ik hoef denk ik niet meer uit te leggen dat dit 
komt door wettelijke voorschriften en het financieel toezicht door de Nederlandse 

Bank.  
Op dit moment begint het erop te lijken dat per 1 januari 2022 weer eens een 

volledige toeslag mogelijk is. De BDG per eind september is daarvoor bepalend.  
We staan er goed voor, maar zoals 2020 heeft laten zien, de situatie kan ook snel 
veranderen. 
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Beleggingsstrategie 
Elk jaar wordt het beleggingsbeleid tegen het licht gehouden en eventueel bijgestuurd 

binnen de band-breedtes van de strategische mix van aandelen en vastrentende 
waarden. Eén keer in de drie jaar wordt deze mix zelf  uitgebreid geanalyseerd in de 
ALM-studie (Asset & Liability Management). Daarbij komen vragen aan de orde zoals: 

- Voldoet de strategische mix van aandelen en vastrentende waarden nog? 
- Is het renterisico voldoende afgedekt? 

- In hoeverre kan de toeslagambitie worden waargemaakt? 
- Hoe groot is de kans op korten in een slecht weer scenario? 
Onlangs is weer zo’n ALM-studie uitgevoerd. De uitkomsten zien er goed uit. 

In een slecht weer scenario is er weliswaar nog steeds een (lage) kans op korten, 
maar in de gunstiger scenario’s wordt de toeslagambitie gerealiseerd en is er zelfs een 

kans op inhaaltoeslagen.  
 

Het roept de vraag op of dit het moment is om risico’s af te bouwen en de 
dekkingsgraad “veilig te stellen”. Het bestuur van STAP en het 
belanghebbendenorgaan zijn het erover eens, dat we het ons kunnen permitteren om 

risico’s af te bouwen, zelfs als dat leidt tot een wat lager beleggingsresultaat.  
Maar we zijn nog in gesprek over hoe en hoe snel dat moet gaan. Na afronding van 

deze discussie worden de conclusies verwerkt in het beleggingsplan voor 2022. 
 
Het Nieuwe Pensioen Contract (NPC) 

Invoering van de nieuwe wet is met 1 jaar uitgesteld tot 1-1-2023.  
STAP heeft al veel voorbereidend werk gedaan. Maar veel details van de nieuwe 

regeling zijn nog niet bekend en daarom is het niet zinvol om nu al uitgebreide 
sommen te maken. Voorlopig is er niet veel te melden.  Bovendien is nog niet  
duidelijk of gesloten fondsen wel over kunnen gaan naar de nieuwe regeling (al zijn er 

geruchten dat dit wel mogelijk wordt). 
 

Door: Wim Bakkers – lid van het belanghebbendenorgaan 
 

 

4.1 Nieuws en mededelingen uit de KNVG 

Nu EEN nationale koepel voor gepensioneerden per 1 januari 2020.     

KNVG en NVOG zijn nu samen 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 Algemene Vergadering van de Koepel Gepensioneerden heeft op 24 maart de 

benoeming van John Kerstens tot voorzitter met applaus bekrachtigd.  

Oud-Tweede Kamerlid en oud-vakbondsvoorzitter John Kerstens is de nieuwe 

voorzitter van de Koepel Gepensioneerden, de grootste seniorenorganisatie van 

Nederland.  

Met de overgang naar een nieuw pensioenstelsel voor de deur hebben de 

https://www.koepelgepensioneerden.nl/
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gepensioneerden in Nederland met hem een voorzitter, die goed bekend is met de 

Haagse politiek en de sociale partners. Oud-vakbondsman John Kerstens is 56 jaar en 

zat tot de jongste verkiezingen in de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid. 

De Koepel Gepensioneerden heeft de afgelopen maanden veel tijd en  aandacht 

besteed aan : Het ouderenbeleid en Het nieuwe Pensioenstelsel. 

Integraal ouderenbeleid 

De ouderen organisaties: ANBO-KBO&PCOB-Koepel Gepensioneerden en NOOM 

hebben op 27.05 bij de informateur Mariette Hamer op aangedrongen dat het nieuwe 

kabinet snel werk moet maken van een integraal ouderenbeleid.  

Genoemd zijn 5 aandachtspunten: 

 Haast maken met de bouw van geschikte woningen voor ouderen in leefbare 

wijken. 

 Koopkracht. Het mag niet zo zijn dat de Corona-crisis op het bordje van de 

senioren komt te liggen. Dus de ouderen via toeslagen compenseren. Geen 

verhoging van de eigen bijdrage in de zorg. 

 Snellere indexatie, er is al 20% achterstand. 

 Ouderen zelfstandig langer laten wonen, optimalisering van de zorg en 

begeleiding. 

 Aanpak , waarbij alle disciplines betrokken moeten worden van, inkomen, 

wonen, welzijn, veiligheid, digitalisering, zorg en zingeving 

Pensioenstelsel  

De K G organiseerde verder een succesvol Webinar over het nieuwe pensioenstelsel. 

Ca 300 deelnemers namen daar aan deel, zo ook de VGDE. 

Centraal stond de uitwerking  van het in 2020 gesloten pensioenakkoord. Voor het 

zover is moet er helaas nog veel werk worden verricht 

8 jaar geleden werd onder Kleinsma de basis gelegd voor het nieuwe stelsel via een 

aangestelde klankbord groep. Daarna kwam minister Koolmees . Ook werden er acties 

gevoerd in november 2019 te Utrecht. De nieuwe pensioenwet zou er komen in 2021. 

Nu is de planning: overgang in 2023 en een realisatie in 2026-2027. 

Aandachtspunten K G , noodzakelijk dat, bij het sluiten van het pensioenakkoord, 

door kabinet, vakbonden en werkgevers gedane belofte van een koopkrachtig 

pensioen in de aanloop naar het nieuwe stelsel,  zal worden waargemaakt.  

Anders is er een verloren generatie gepensioneerden, die na een leven lang werken 

hun pensioen nooit verhoogd hebben zien worden. 

Verder dient de overstap naar een nieuw stelsel eerlijk te gebeuren. Er dient rekening 

gehouden te worden met het feit dat de afgelopen jaren veel pensioengeld van “”oud 

naar jong is gevloeid””. Ook de medezeggenschap van pensioengerechtigden dient 

beter te worden geregeld. Als het over hun pensioenrechten gaat moeten zij kunnen 

meepraten. 

De K G gaat verder meer  druk zetten op het overleg met, ministers, vakbonden en 

werkgevers. Zie verdere info: www.koepelgepensioneerden.nl  

  

http://www.koepelgepensioneerden.nl/
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In een brief van 29.06 aan de Tweede Kamer, heeft de K G een aantal suggesties 

gedaan m.b.t. een betere ouderenhuisvesting en ondersteunt van harte het project 

“”Knarrenhofjes”” (zie www.knarrenhof.nl )   

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: 

 

De heer J.W. van Laar, Amersfoort 

De heer K.Schiere, Joure 
Mevrouw C. Kok, Benschop 

Mevrouw M.C. Timme- Gude, Castricum 
De Heer H.K. Tio, Duivendrecht 
De heer D.H.D. van Tongeren, Joure 

De heer F.N. Szendy, Tiel 
Mevrouw A. Willekes- Kreunen, Joure 

De heer M.J. Schuddeboom, Detmold 
(D) 
De heer H. Voorma, Veenendaal 

De heer G. van Hilten (Bertus), Utrecht 
De heer A. Ekkelboom, Joure 

Mevrouw J.J. Hoogenboom, Rotterdam 
De heer J.J. Snoijink, Lunteren 
De heer F.P.M. Vermeulen, L’Alfaz del Pi 

(E) 
De heer D. Griffioen, Amersfoort 

De heer A.J. Rienstra, Rolde 
De heer H.A. Hendriks, Dordrecht 
De heer F.M. Bogaers, Castricum 

 

De heer A.P. Cromzigt, Beneden-

Leeuwen 
De heer C. Romeyn, Zetten 

Mevrouw C.C. Lutters, Utrecht 
De heer J. van Kooten, Utrecht 
De heer J.A. van der Weijde, Sliedrecht 

Mevrouw H. Timrott- Kok, Rotterdam 
De heer H.F. Oud, Joure 

De heer J. van der Put, Rotterdam 
De heer J.L. Pfundt, Mariaheide 
De heer W.J. Sijpkens, Amstelveen 

De heer A. de Jong, Harkema 
De heer P.M.C. Heil, Purmerend 

De heer R.J. de la Bije, Vorden 
Mevrouw M.B. Korporaal- Touw, Almere 
Mevrouw H. Lagerwaard- den Herder, 

Ridderkerk 
Mevrouw N.C. Hijnen- Evers, Rotterdam 

Mevrouw A.E. van der Poel, Vlaardingen 
Mevrouw A.D. Bouwhuis- van der 
Zweep, Joure 

De heer J.J. Hamstra, Joure

 
Ledenbestand 

Op dit moment telt onze vereniging 1231 leden. 

Sinds de laatste nieuwsbrief van maart 2021 hebben wij de volgende nieuwe leden 
kunnen verwelkomen: 

De heer R. Korevaar, Haren 

De heer J.N. Gorter, St. Nicolaasga                                                                  

 

 

http://www.knarrenhof.nl/
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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 Chris Vroonland :  ledenadministratie@vgde.nl   

Chris 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 Andere Tijden : de Joffers van DE 

 Vroeger, toen alles nog met de hand ging en automatisering nog op gang moest 

komen, kende Douwe Egberts op meerdere plekken kaart systemen met informatie 

over klanten, leveranciers, vertegenwoordigers, personeel, etc.. Namen en adressen 

werden zorgvuldig geregistreerd en bijgehouden, vaak jarenlang door dezelfde 

medewerkster, dikwijls ongetrouwde “juffrouwen” : de “Joffers van DE”. 

Zij zorgden voor tijdige aanlevering van enveloppen met de juiste benaming en 

adressering, wanneer er een mailing of salarisbrief de deur uit moest.  

Misschien kunt u zich er nog wel een paar herinneren. 

Zij waren onmisbaar voor een goede gang van zaken. 

 

Onlangs ontvingen wij het overlijdensbericht van zo’n Joffer, zij was bijna 100 

geworden. Het doet ons genoegen te weten, dat zij nog zo lang van het DE pensioen 

heeft kunnen genieten. Hulde aan de Joffers! 

mailto:ledenadministratie@vgde.nl
mailto:ledenadministratie@vgde.nl
mailto:hrservices@jdecoffee.nl
mailto:douweegberts@stappensioen.nl
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5.3 Wie, Wat, Waar bij VGDE; Colofon 

Bestuurssamenstelling 

Foeke de Boer, Louis Haring, Ben Vos, 

Joke van der Heide – Walda, aspirant Chris 

Vroonland, aspirant Johan van Renswoude 

 

Afvaardiging in Belanghebbenden Orgaan 

Pensioenkring Douwe Egberts bij APF Stap 

Quirijn Ligtenstein en Wim Bakkers. 

 

Afvaardiging in KG 

Thijs Kramer, Hans van der Waard en 

Foeke de Boer. 

 

Klankbordgroep (voorheen Commissie 

Pensioenen en Financiële Commissie)  

ad hoc samenstelling 

 

Commissie Informatie en Communicatie 

Wolter Keers, Hans Meijer, Ben Vos en  

Berry Weber, Chris Vroonland. 

 

Erelid 

Geert Jan Hoekstra 

 

ADRES VGDE 

Secretaris VGDE                                             Ledenadministratie VGDE 

Pinksterbloemstraat 15                                 Aviatik 9 

4221 LN Hoogblokland                                    3769 JK Soesterberg 

Telefoon: 06 513 83 686                                 Telefoon: 06 295 42 501 

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
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6.0  Aanmeldingsformulier bijwonen ALV  VGDE 2021 

Graag vóór 1 september 2021 onderstaand aanmeldingsformulier invullen en 

opsturen naar Ledenadministratie VGDE, Aviatik 9, 3769 JK Soesterberg.  

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 5 oktober 2021 in Joure 

0 woensdag 6 oktober 2021 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 6 oktober 2021 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/
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BIJLAGE : HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

VERENIGING GEPENSIONEERDEN DOUWE EGBERTS 

Artikel 1 naam, zetel en doel  

De vereniging draagt de naam:   

VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN DOUWE EGBERTS 

Zij draagt de initialen: VGDE 

De vereniging heeft haar zetel te Joure , gemeente de Fryske Marren. 

De vereniging heeft als doel de behartiging van de pensioenbelangen van 

pensioengerechtigden van Koninklijke Douwe Egberts en daarmee verbonden 

ondernemingen, die via het algemeen pensioenfonds Stap kring Douwe Egberts hun 

pensioen ontvangen. 

Artikel 2 duur 

De vereniging is opgericht 16 juni 2005 en is aangegaan voor onbepaalde tijd. 

Artikel 3 verenigingsjaar 

Het boekjaar en verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. 

Artikel 4 lidmaatschap 

Pensioengerechtigden van Koninklijke Douwe Egberts en daarmee verbonden 

ondernemingen, die via het algemeen pensioenfonds Stap kring Douwe Egberts hun 

pensioen ontvangen kunnen lid worden. 

Het lidmaatschap is persoonsgebonden en eindigt bij overlijden, opzegging of 

royement.  

De leden worden regelmatig per jaar door middel van een nieuwsbrief over de 

ontwikkelingen op pensioengebied en die van de vereniging geïnformeerd. 

De vereniging heeft een eigen website waarop informatie over de vereniging wordt 

gegeven en nieuwe leden zich kunnen aanmelden, leden kunnen hier ook mutaties 

doorgeven. 

Voor de ledenadministratie wordt van een online ledenadministratieprogramma 

gebruik gemaakt. 

Artikel 5 contributie en bijdrage donateurs 

De contributie voor het volgend jaar wordt vastgesteld door de ALV in het 

voorafgaande jaar. 

De minimale donateursbijdrage moet gelijk zijn aan de jaarlijkse contributie van de  

leden. 

Inning van de contributie vindt voor het grootste deel plaats via automatische incasso 

begin april, de leden die geen machtiging hebben afgegeven worden geacht voor 30 

april de contributie zelf aan de vereniging over te maken. 

Artikel 6 bestuur, samenstelling en tussentijdse vacaturevervulling 

Het bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 personen. 

Bestuurders worden benoemd voor een periode van 3 jaar en kunnen daarna 

herkozen worden, er is een rooster van aftreden door het bestuur opgesteld. 

Nieuwe bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd op  

voordracht van het bestuur, ook kan het bestuur in de periode voorafgaande aan de 

algemene ledenvergadering tijdelijk (1 of meer) aspirant bestuurders  benoemen. 

Functies die minimaal binnen het bestuur vertegenwoordigd zijn: voorzitter, 1e 
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penningmeester en secretaris. 

Het bestuur vergadert in beginsel één keer per maand.  

Met nieuwe bestuurders worden de werkafspraken en ieders functie doorgenomen. 

Besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen, er is geen meervoudig 

stemrecht. Tegenstrijdig belang zal aan de overige bestuursleden worden gemeld.  

Artikel 7 aangaan verplichtingen 

Verplichtingen die worden aangegaan mogen in geld niet meer bedragen dan 100% 

van de contributie inkomsten van het jaar voorafgaande aan de overeen te komen 

verplichtingen. 

Artikel 8 algemene ledenvergadering 

Elk jaar wordt er binnen 10 maanden na afloop van het boekjaar een algemene 

ledenvergadering in de omgeving van Utrecht en Joure gehouden. de leden ontvangen 

hiervoor bijtijds een uitnodiging. 

Bij calamiteiten (bijv. pandemie) of wettelijke beperkingen met betrekking tot 

samenkomsten kan de algemene ledenvergadering online of schriftelijk worden 

gehouden. 

In de algemene ledenvergadering wordt een kascommissie van tenminste 2 personen 

benoemd voor de periode van 2 jaar, getracht wordt de termijn van de leden van de 

kascommissie onderling met 1 jaar te laten overlappen. 

De algemene ledenvergadering dient het jaarverslag, de jaarrekening en de begroting 

volgend jaar goed te keuren. 

Voor de boekhoudkundige verwerking van de financiën wordt van een online 

ledenadministratieprogramma gebruik gemaakt. 

Artikel 9 commissies 

Commissies en werkgroepen kunnen door het bestuur, indien nodig, uit 

bestuursleden, leden en niet leden worden samengesteld.  

De commissies en werkgroepen kunnen zowel permanent als tijdelijk worden 

ingesteld. 

In alle commissies zal tenminste 1 bestuurslid zijn opgenomen en de commissies zijn 

verantwoording schuldig aan het bestuur. 

Artikel 10 toekennen vergoedingen 

Zowel bestuursleden als commissieleden verrichten hun werkzaamheden ten behoeve 

van de VGDE om niet. 

Reiskosten worden vergoed tegen een door het bestuur vast te stellen tarief. 

Vergoedingen  van overige kosten moeten vooraf door het bestuur worden 

goedgekeurd.  

Artikel 11 externe afvaardigingen 

Het bestuur benoemt en ontslaat afgevaardigden in externe besturen en commissies  

namens de VGDE. 

 

Artikel 12 wettelijke verplichtingen 

De vereniging dient te voldoen aan de wet bestuur toezicht rechtspersonen per 1-7-

2021 en aan de vereisten van de algemene verordening gegevensbescherming. 

Aldus goedgekeurd op de algemene ledenvergaderingen van 5 oktober 2021 te Joure 

en op 6 oktober 2021 te Nieuwegein. 



 
 

VGDE Nieuwsbrief 17-2 

16 
 

BIJLAGE : WET OP DE PRIVACY 

 

Privacyverklaring VGDE 

De Vereniging Gepensioneerden Douwe Egberts (VGDE) is de belangenvereniging voor 

pensioengerechtigden van Koninklijke Douwe Egberts en daarmee verbonden 

ondernemingen die, via het Algemeen Pensioenfonds STAP Kring Douwe Egberts, 

pensioen ontvangen. 

De VGDE verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen registeren als lid van onze 

vereniging en hanteert hierbij de wettelijke kaders zoals beschreven in de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

De volgende persoonsgegevens kunnen door ons worden verwerkt: 

- Voor- en achternaam 

- Geslacht 

- Geboortedatum 

- Adresgegevens 

- Telefoonnummer 

- Mobiel telefoonnummer 

- E-mailadres 

- Bankrekeningnummer 

- Betaalwijze 

Waarom hebben wij uw gegevens nodig: 

VGDE legt uw gegevens vast om te registeren dat u lid bent van onze vereniging en 

voor het zenden van informatie over o.a. onze vereniging, algemene ontwikkelingen 

op pensioengebied, onze vertegenwoordiging in het belanghebbende orgaan (BO) van 

het Algemeen Pensioenfonds Stap Kring Douwe Egberts, en de dekkingsgraden van 

onze kring. 

Tevens hebben wij uw gegevens nodig voor het innen van de contributie en het 

monitoren van de contributie. 

Delen gegevens met andere partijen: 

VGDE deelt uw persoonlijke gegevens in het ledenadministratieprogramma alleen voor 

de nieuwsbrief per post en aanmeld/mutatie-gegevens in de database van de website 

van de VGDE. 

De partijen waarmee uw gegevens worden gedeeld: 

 Ledenadministratieprogramma – uw persoonsgegevens 

 Drukkerij – uw naam, geslacht en adresgegevens voor nieuwsbrief per post 

 Database website – aanmeld/mutatie-formulieren en tijdelijk de aanmeldgegevens 

voor uw bezoek aan de Algemene Ledenvergadering (ALV). 

Voor het plaatsen op de website van eventuele foto’s gemaakt tijdens een ALV wordt 

in die ALV om toestemming gevraagd. 
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Hoe lang bewaren wij uw gegevens: 

VGDE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het doel te 

realiseren waarvoor ze zijn verzameld. Na opzegging of kennisgeving van overlijden 

worden uw persoonsgegevens in het ledenadministratieprogramma gearchiveerd en 

binnen 3 maanden na het verstrijken van het kalenderjaar uit het online 

ledenadministratieprogramma en de website database verwijderd. 

Beveiliging: 

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelingen om misbruik van, en 

ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken.  

Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen waarmee alle informatie tussen u en 

onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert. 

Wij zorgen ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw 

gegevens en dat deze toegang is afgeschermd. 

Mocht u het idee hebben dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er 

aanwijzingen van misbruik zijn, neemt u dan contact met ons op. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen en te 

beperken, om u als lid te kunnen registeren hebben wij echter bepaalde 

persoonsgegevens uiteraard nodig.  

U kunt een verzoek tot inzage, correctie en bezwaar richten aan de ledenadministratie 

(zie e-mailadres en telefoonnummer hieronder). 

Ook kunt u via de website www.vgde.nl  wijzigingen van uw persoonsgegevens 

doorgeven via het mutatieformulier. 

Contact: 

Secretaris VGDE                                               Ledenadministratie VGDE 

Telefoon: 06-513 83 686                                   Telefoon: 06-295 42 501 

E-mail : secretaris@vgde.nl                               E-mail : ledenadministratie@vgde.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vgde.nl/
mailto:secretaris@vgde.nl
mailto:ledenadministratie@vgde.nl
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BIJLAGE : WET BESTUUR TOEZICHT RECHTSPERSONEN (WBTR)  

Ingediend in 2016, goedgekeurd 11 december 2020 

Treedt in werking 1 juli 2021 

Doel van de Wet:  

• De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen voorziet in maatregelen om de kwaliteit  

   van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen te verbeteren.  

Het gaat om verenigingen en stichtingen van klein tot groot, dus van 

beroepsorganisaties tot gezelligheids- en sportverenigingen.  

Dat kan in onder meer de zorg, het onderwijs, de woningbouw, de muziek- of de 

goede doelensector zijn.  

Het grootste gedeelte van de wet treedt op 1 juli 2021 in werking. 

Statutenwijzigingen zijn noodzakelijk. 

 

Waarom WBTR 

Bij verenigingen, stichtingen en VvE’s gaat alles veelal in goed onderling vertrouwen 

en is van toezicht, verantwoording en controle vaak geen of nauwelijks sprake. 

WBTR is bedoeld om wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van 

positie en andere ongewenste activiteiten binnen besturen te voorkomen. 

Door de overkoepelende organisaties is een standaardvoorbeeld van een dergelijk 

Stappenplan WBTR opgesteld waarvan aangesloten verenigingen (zoals de onze) 

tegen een gereduceerd tarief gebruik van kunnen maken: 

De stappen zijn verdeeld in de volgende hoofdstukken:  

Goed Bestuur – Hoofdelijke aansprakelijkheid – Tegenstrijdig belang –Afwezigheid 

bestuur – Meervoudig stemrecht – Toezicht – Bindende voordracht – Raadgevende 

stem – Statutenwijziging 

Op onze website vindt u de uitwerking door het bestuur van deze stappen. 

Deze uitwerking zal in de komende Algemene Ledenvergadering nog nader worden 

toegelicht. 


