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1.0  Voorwoord van de Redactie   

Zouden we het nog gaan meemaken... 

Al tijden zijn we nu onder het regime van de Corona maatregelen; telkens denken we 

aan het einde van de tunnel te komen, maar steeds komen er weer nieuwe 

ontwikkelingen op ons af. Hoe lang zullen we dit nog vol moeten houden ? 

Wie het weet mag het zeggen.... 

Ook hopen we al jaren op toeslagverlening. Alhoewel ons pensioenfonds er goed 

voorstaat, is het toch elke keer rond deze tijd weer spannend of deze toeslagverlening 

nu kan plaatsvinden... 

Gelukkig gaan wij in ieder geval ook komend jaar weer Algemene Ledenvergaderingen 

organiseren. Dan bent u weer helemaal bij. 

Leest u daarom met plezier deze laatste VGDE Nieuwsbrief van het jaar.  

Wij wensen u natuurlijk 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 

De tijd gaat snel voorbij en dus loopt 2021 al weer op zijn laatste  benen. 
Het was mooi dat we onze algemene ledenvergadering (ALV) in oktober j.l. konden 
houden, omdat we in een betrekkelijk rustige periode van het coronavirus zaten, maar 

de cijfers vliegen nu weer omhoog terwijl ik dit schrijf. 
Het was fijn om weer bij elkaar te komen en dat we gezellig bij konden praten. 

 
Ons pensioen bij Stap Kring Douwe Egberts staat er goed voor (beleidsdekkingsgraad 
124,1 % eind september) zodat ons pensioen volgend jaar weer geïndexeerd kan 

worden. In de nieuwsbrief van Stap Kring Douwe Egberts, die ook in december 
verschijnt, zal door Stap de indexering voor 2022 bekend worden gemaakt.  

 
Tijdens de ALV hebben we afscheid genomen van Joke van der Heide-Walda als 
bestuurslid en zijn Johan van Renswoude en Chris Vroonland als lid in het bestuur 

toegetreden.  
Ook Hans Meijer is gestopt met de ledenadministratie, wat hij vele jaren voor de 

VGDE heeft gedaan. Hans nogmaals bedankt voor jouw inzet hiervoor. 
De ledenadministratie is door Chris Vroonland overgenomen.   

 
In het nieuwe wetvoorstel pensioenen (2026) kunnen gesloten fondsen nog niet 
intreden; via de Koepel Gepensioneerden (KG) proberen we druk op de Minister van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) uit te oefenen om als gesloten fonds ook 
toe te mogen treden tot het nieuwe pensioenstelsel. 

Op die manier is er meer kans de koopkracht voor ons als gepensioneerden te 
verbeteren. In de nieuwsbrieven en via de website van de KG kunnen jullie volgen hoe 
dit verloopt. 

 
Op de ALV in oktober hebben wij gezegd, dat we in april 2022 weer onze ALV willen 

organiseren. Zet dus de datum alvast in jullie agenda, 5 april in Nieuwegein en 6 april 
in Joure. We hopen dat het coronavirus dan in weer wat rustiger vaarwater is 
gekomen zodat we als van ouds vertrouwd bij elkaar kunnen komen. 

Omdat we natuurlijk nog maar net in oktober 2021 een update van JDE hebben gehad 
willen we hiervoor in de plaats een spreker over een iets ander onderwerp uitnodigen, 

maar hier zijn we nog mee bezig.    
 
Wij wensen jullie, in goede gezondheid, fijne Kerstdagen en een voorspoedig 2022 

toe.  Het coronavirus laait weer op dus pas goed op jezelf en op elkaar.  
 

Met vriendelijke groeten namens het bestuur. 
Foeke de Boer 
 

3.2 Verslag Algemene Ledenvergaderingen 2021 

Algemeen 

Het Corona virus heeft een enorme invloed gehad op de beslissingen van het bestuur 

met betrekking tot het houden en het organiseren van de ledenvergaderingen. 

Na het afblazen van de ALV 2020 en het uitstellen van de ALV 2021 was het eindelijk 

mogelijk om rekening houdend met beschermende maatregelen en afspraken onze 
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toch wel kwetsbare leden op te roepen. 

Los van de voorbereidende gesprekken tussen de dagvoorzitter Cees van Baaren en 

Louis Haring werd op de dag van de vergaderingen nog gesproken met de 

horecamedewerkers over de te volgen procedure ten aanzien van de QR testen. 

Ons standpunt was, dat ter voorkoming van drukte bij de ingang, VGDE de toetsing 

zou doen van de QR-code en legitimatie. Hiermee werd de horeca ontlast en konden 

mogelijke discussies met leden door het bestuur worden opgelost.  

Conclusie was dat op beide vergaderingen er geen problemen zijn geweest en de 

doorloop snel verliep. 

Joure 5 oktober 2021 en Nieuwegein 6 oktober 2021 

1. Opening  

Cees van Baaren opent als vanouds als dagvoorzitter de ALV. 

Hij vraagt aan de aanwezigen om een moment stilte voor de leden, die in de 

afgelopen tijd ons zijn ontvallen. 

Vervolgens geeft hij het woord aan Foeke de Boer als voorzitter VGDE. 

2. Voorzitter 

Foeke verwelkomt de leden en verwijst naar de 1,5 jaar dat Corona ook onze leden in 

haar greep heeft gehad, waardoor vanwege onze kwetsbare leden geen risico kon 

worden gelopen en het alweer 2,5 jaar geleden is, dat we onze vorige ALV hebben 

gehouden. 

3. Huishoudelijk deel 

Cees van Baaren vraagt de vergadering of er vragen zijn over het verslag van 2019. 

Vervolgens gaat hij over tot het laten vaststellen van het verslag van de ALV van 

2019. Tevens doet hij verslag van de activiteiten van het bestuur over de jaren 2019 

t/m 2020, waaronder: 

2018  Geen contributie. 

2019  Pensioenakkoord Koolmees. 

         Rondleiding Koffiefabriek Joure. 

         Verzoek aan Belanghebbendenorgaan (BO) aspirant lid. 

2020  Tijdens Coronaperiode alleen bestuursvergaderingen via Zoom 

         Videoconferencing. 

         Conscribo, pakket voor ledenadministratie en contributie geïntroduceerd. 

         Samengaan belangenverenigingen van gepensioneerden in Koepel  

         Gepensioneerden. 

         Wim Bakkers herbenoemd in BO. 

WBTR Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen ingang 1 juli 2021 

Wij hebben meegelift, op het stappenplan van de Koepel Gepensioneerden. 

- Toelichting 4 ogen principe. 

- Toelichting op afzonderlijke stappen. 

- Geen meervoudige stemmen. 

- Toezicht kascommissie. 

- Geen bindende voordracht. 

- Aspirant bestuursleden. 

Statuten binnen 5 jaar aanpassen. Er waren geen vragen over de WBTR. 
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Huishoudelijk reglement 

Huidige tekst: ledenvergadering bijeenroepen niet meer dan 4 maanden na afloop 

boekjaar wordt veranderd in 10 maanden, mede in verband met Corona. 

Als fysieke ledenvergadering niet haalbaar is, mogelijkheid tot digitale vergaderingen. 

De vraag over de samenhang van WBTR, statuten en huishoudelijk reglement zal in 

overleg met de notaris worden uitgewerkt. 

Er zijn geen vragen en het reglement wordt met applaus goedgekeurd. 

4. Financiële verslag 

Onder verwijzing naar de in de Nieuwsbrief van augustus 2021 gepubliceerde 

financiële jaarverslagen 2019 en 2020 geeft onze penningmeester Louis Haring een 

nadere toelichting op deze cijfers. 

Door Corona was er geen ALV in 2020 en zijn er in dat jaar nagenoeg geen fysieke 

bestuursvergaderingen geweest. Mede als gevolg daarvan liet 2020 een groot batig 

saldo zien van ruim € 10.000,-. 

Ook zichtbaar is, dat wij worden geconfronteerd met een teruglopend aantal leden, 

vandaar dat een speerpunt is om nieuwe leden te werven. 

Verslagen kascommissie werden ter inzage getoond.  

Aangezien er verder geen vragen zijn, wordt gevraagd om het bestuur decharge te 

verlenen voor het gevoerde beleid. 

Dit wordt met applaus verleend.  

5. Kascommissie 

Na 3 jaar neemt Theo Sluis afscheid. 

Het voorstel voor de nieuwe kascommissie is: 

Guus Langemeijer en John Jegen. 

De vergadering gaat akkoord met hun benoeming. 

6. Contributie 

Voorstel voor 2022 € 15.- wordt goedgekeurd. 

7. Presentaties Joure Michiel de Rooij Coffee & Tea en  

         Nieuwegein John Brands General Manager C&T Retail  

Door de beursnotering van JDE Peet’s in 2020 kunnen onderwerpen, die koersgevoelig 

zijn, niet langer met ons worden gedeeld. 

Er werd stilgestaan bij hogere kosten voor grondstoffen, energie en transport. 

Het omgaan met energie op een duurzame wijze zal in de komende maanden veel 

aandacht vragen. 

Het rendement in de koffiefabriek in Joure nam verder toe. 

Door Corona grote vermindering in de afname van de Horeca. 

De Liquid productie uit Amerika komt op termijn weer naar Joure.  

Zowel de toegenomen consumentenvraag naar koffie uit Utrecht als de hoge vraag 

naar thee uit Joure had te maken met de sluitingen van de horeca en het thuiswerk. 

Organisatie principe Golden Circle, Why-How-What.  
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Veel organisatorische problemen door het plannen van thuiswerken en de vraag van 

bedrijven om contractverplichtingen na te leven wat betreft leveringen en onderhoud 

van apparatuur tijdens Corona sluiting op locaties, waar medewerkers door moesten 

werken. 

Begroting 2022 moeilijk in te schatten, verwachting terug naar normaal op 80/85%. 

Presentatie L’Or Barista systeem / Philips Apparaat. 

Geschenken via Blokker.   

8. Samenstelling bestuur, benoemingen en Rooster van Aftreden 

Onder dankzegging voor haar werkzaamheden werd afscheid genomen van Joke van 

der Heide-Walda als bestuurslid.  

De overige bestuursleden hebben zich herkiesbaar gesteld. 

Daarnaast hebben twee kandidaten, Chris Vroonland en Johan van Renswoude, zich 

aangemeld voor een bestuursfunctie. 

Het nieuw samengestelde bestuur werd voorgesteld en met applaus benoemd. 

Het rooster van aftreden werd toegelicht en akkoord bevonden. 

Vanaf 2022 zullen er jaarlijks 1 of 2 bestuursleden aftreden. 

9. Voorzitter VGDE Foeke de Boer  

Toelichting op samenvoeging belangenverenigingen in Koepel Gepensioneerden (KG). 

Mogelijkheid voor gesloten fondsen om mee te kunnen doen in de nieuwe Pensioenwet 

moet nog nader worden uitgewerkt. 

Benoeming Louis Haring als aspirant-lid in BO bij STAP Kring DE. 

Overwogen wordt om op toekomstige ALV’s ook een ander, voor gepensioneerden 

interessant onderwerp, te behandelen. 

10.  Presentatie STAP DE Kring :    Brahim Bakayan 

STAP 5 jaar geleden begonnen, inmiddels 7 kringen en richting 10 miljard belegd 

vermogen. 

Samenstelling Belanghebbendenorgaan (BO) Kring DE: 

- Quirijn Ligtenstein en Wim Bakkers (namens Gepensioneerden) 

- Elvin van den Hoek en Menno Vink (namens gewezen deelnemers) 

- Louis Haring aspirant-lid 

Dekkingsgraad  

Eind 2020 116,6%, Augustus 2021 131,1%  

Beleidsdekkingsgraad 122,1% 

Verwachting beleidsdekkingsgraad september 2021 124,1%, waardoor per 1 januari 

2022 weer indexatie kan plaatsvinden. 

Info CBS prijsindex 2,3%. 

Vraag over inhaalindexatie, is afhankelijk van dekkingsgraad na de normale indexatie.   

11.  Rondvraag 

Er werd afscheid genomen van Hans Meijer als ledenadministrateur en hij werd 

bedankt voor al zijn functies in de VGDE. Hans blijft nog wel lid van de 

communicatiecommissie. 

Volgende ALV in april 2022. Nawoord Cees van Baaren en hij bedankt het bestuur. 

12. Sluiting 
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3.3 Algemene Ledenvergaderingen 2022 

IJs, weer en corona dienende wordt er in Nieuwegein op dinsdag 5 april 2022 een 

VGDE Algemene Ledenvergadering gehouden en woensdag 6 april in Joure. 

In onze volgende Nieuwsbrief zullen we u hierover informeren. 

4.0   Nieuws en mededelingen uit het Belanghebbenden Orgaan (BO) 

Door: Wim Bakkers – lid van het Belanghebbenden Orgaan 
 

Ontwikkeling van de dekkingsgraad in 2021 
De actuele dekkingsgraad (ADG) is sinds juli verder gestegen tot 134.5% per einde 
oktober. Ook de BDG, de beleidsdekkingsgraad (het 12-maands gemiddelde van de 

ADG) is gestegen tot 126.2%. 
De ontwikkeling in november is minder gunstig. Naar verwachting zal de ADG 2 

punten zakken naar ca. 132.5% per eind november. De BDG loopt nog wel verder op 
naar ca. 127.7%. 
 

  
 

 
 
Toeslagverlening (indexatie) 
Voor de toeslagverlening is de BDG per 30 september bepalend. Op die dag stond de 

BDG op 124.1%. Dat is hoog genoeg om per 1 januari 2022 een “volledige toeslag” te 
verlenen. D.w.z. dat de pensioenen met 2,57% worden verhoogd, gelijk aan de 

prijsindex over de periode okt 2020 – sep 2021.  
Het is zelfs mogelijk om per 1 januari een beperkte inhaaltoeslag te verlenen. Van de 

in 2012 gemiste toeslag zal per 1 januari een gedeelte alsnog worden “ingehaald”.  
Die inhaaltoeslag wordt echter alleen toegekend aan wie in 2012 de toeslag ook 
werkelijk gemist heeft. Op dit moment is de exacte hoogte van de inhaaltoeslag nog 

niet bekend. 
 

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) 
STAP heeft middels een enquête onderzocht hoe de deelnemers denken over MVB.  
De DE-deelnemers vinden MVB belangrijk, maar het beleggingsrendement mag niet 

uit het oog worden verloren. Klimaat, gezondheid en duurzame energie worden het 
belangrijkst gevonden. De middelen die STAP zou moeten inzetten zijn: het uitsluiten 

van landen en ondernemingen, het gesprek aangaan met ondernemingen en stemmen 
op aandeelhoudersvergaderingen. 
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Ontwikkeling dekkingsgraad

ADG BDG

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

ADG 109,1% 115,3% 116,6% 118,0% 122,4% 126,6% 129,3% 129,1% 130,6% 128,8% 131,1% 132,6% 134,5%

BDG 108,5% 108,6% 108,5% 108,9% 110,1% 112,3% 114,5% 116,5% 118,5% 120,4% 122,1% 124,1% 126,2%
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Beleggingsplan 2022 
De hoge dekkingsgraad roept de vraag op of dit het moment is om risico’s af te 

bouwen en de dekkingsgraad “veilig te stellen”. Maar het verminderen van risico’s 
leidt tot een lager verwacht rendement. En het is onze ambitie om zoveel als mogelijk 
van de gemiste toeslagen nog in te halen. Besloten is daarom het afbouwen van risico 

nog even uit te stellen. De strategische bandbreedtes voor de verschillende 
beleggingscategorieën (aandelen, hypotheken, staatsobligaties, enz.) worden daarom 

nog niet gewijzigd.  Wel wordt het afdekken van het renterisico een beetje aangepast 
om de dekkingsgraad iets beter te beschermen tegen rentedalingen. 
In het MVB-beleid wordt een extra stap gezet. Bij de belegging in aandelen 

ontwikkelde markten (VS, Europa, Japan) wordt alleen nog belegd in “best  of class” 
ondernemingen: de op MVB-gebied best scorende 25% ondernemingen per sector. 

Doel is niet om risico af te bouwen, maar om een positieve bijdrage aan een goede 
leefomgeving te leveren, terwijl ook nog een iets hoger rendement verwacht wordt. 
Het BO heeft ingestemd met deze aanpassing van het beleggingsbeleid. 

 
Tevredenheidsonderzoek 

Uit het jaarlijkse onderzoek door STAP blijkt, dat de deelnemers in pensioenkring-DE 
met een score van 7.7 tevreden zijn over de dienstverlening door STAP (streefcijfer 
minimaal 7.0). Ook hebben de DE-deelnemers ruim vertrouwen in STAP (score 7.8).  

De strategische bandbreedtes voor de verschillende beleggingscategorieën (aandelen, 
hypotheken, staatsobligaties, enz.) blijven ongewijzigd. 

 
Digitale communicatie 
STAP wil uit kostenoverweging zoveel mogelijk digitaal communiceren met de 

deelnemers (via e-mail en web site). Van de DE-gepensioneerden heeft 60% een  
e-mailadres doorgegeven aan STAP, maar slechts 34% heeft een voorkeur voor 

digitale communicatie aangegeven. Er is dus nog ruimte voor meer digitalisering (en 
kostenbesparing). U kunt u voorkeur aanpassen op de web site van STAP. 
 

Het Nieuwe Pensioen Contract (NPC) 
Invoering van de nieuwe wet staat gepland voor 1-1-2023. In het tijdsplan van STAP 

nemen we uiterlijk 1-1-2024 een besluit over wel/niet overgaan naar het NPC en zo ja 
naar welke van de twee regelingen (het solidaire of het flexibele contract). Ter 
voorbereiding heeft STAP al enkele studiedagen voor BO-leden georganiseerd en er 

zullen er nog meer volgen. STAP ontwikkelt ook een specifiek communicatieplan voor 
de deelnemers om hen inzicht te verschaffen en actief mee te nemen in het totale 

besluitvormingsproces. Binnenkort wordt  een onderzoek gedaan naar de 
risicobereidheid van de deelnemers. 

 
Nieuwe deelnemers STAP 
STAP verwelkomt twee nieuwe pensioenkringen (GE Nederland per 1 sep en X per 1 

jan). Het totaal belegd pensioenvermogen bij STAP groeit daardoor tot ca. € 9.5 
miljard. Dit verbetert de financiële basis van STAP en verstevigt de marktleiderspositie 

onder de algemeen pensioenfondsen (APF’s). 
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4.1  Nieuws en mededelingen uit de Koepel Gepensioneerden 

(voorheen KNVG) 

      
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).  

Ondanks beperkingen opgelegd door de Coronasituatie , heeft de KG in brede kring de 

aandacht gevestigd op het bestaan van de gesloten pensioenfondsen. 

Ook ons pensioenfonds, ondergebracht bij STAP is een gesloten fonds. 

Nederland kent inmiddels een groot aantal gesloten fondsen, dat zijn dus  Fondsen, 

die geen actieve deelnemers meer kennen en waarvoor dus ook geen premie meer 

wordt afgedragen. 

Door kabinet, vakbonden en werkgevers wordt nauwelijks aandacht besteed aan deze 

fondsen. 

De KG wil daar  verandering in aanbrengen en heeft aangedrongen op een afzonderlijk 

overleg,  met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,  over deze 

gesloten fondsen.  

De KG heeft een persbericht laten uitgaan met als onderwerp: ”Achterblijven 

koopkracht gepensioneerden is onaanvaardbaar”. 

Nog steeds bungelen gepensioneerden onder aan de koopkrachtlijstjes. 

Al jaren leveren ze aan koopkracht in en ook volgend jaar zit  er geen verbetering in.  

De ouderenorganisaties ANBO-KBO, PCOB, KG, en NOOM vinden dit onaanvaardbaar, 

omdat veel gepensioneerden zolang ze pensioen krijgen nog nooit een verhoging 

hebben gehad.   

De KG heeft 3 eisen bij de uitwerking van het pensioenakkoord aan de Kamer 

gestuurd.  Op grond daarvan wil de Kamer, dat de seniorenorganisaties een grotere 

rol gaan spelen bij de uitwerking van dit akkoord. 

De eisen zijn: 

* niet pas met ingang van het nieuwe stelsel in 2026 – 2027 indexeren, maar zo snel  

   mogelijk. 

* bij overstap naar het nieuwe stelsel rekening houden, dat de pensioenen al  

   jarenlang niet zijn verhoogd. 

* meer zeggenschap van gepensioneerden in de aanloop naar het nieuwe stelsel 

   en daarna. Het is hun geld!! 

Deze eisen zijn neergelegd bij ministerie, vakbonden, werkgevers en Tweede Kamer. 

In een motie werden deze eisen door de Kamer aangenomen.  

Behalve de FvD, deze stemde tegen. 

Een mooi succesje, ook omdat de motie de minister oproept seniorenorganisaties 

serieuzer bij het pensioenakkoord te betrekken.  

Voor verdere informatie zie www.koepelgepensioneerden.nl 

https://www.koepelgepensioneerden.nl/
http://www.koepelgepensioneerden.nl/
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5.0  Nieuws en mededelingen van de Commissie Informatie en  

  Communicatie 

5.1  Ledenadministratie 

 

In memoriam  
In de afgelopen maanden ontvingen wij bericht van het overlijden van de volgende 
personen: 

De heer W.T. Hoogendoorn, LOPIK 
De heer H.G. Keuls, ZEIST 

Mevrouw N.G. Kuindersma – 
Wijngaarden, JOURE 
De heer P. Lap, JOURE 

De heer J. Oosterloo, JOURE 

Mevrouw J.M. Potijk – Poepjes, ST. 
NICOLAASGA 

Mevrouw J.E. Stuve, AMSTERDAM 
De heer N.P.G. Tummers, HARMELEN 
De heer U. Venema, JOURE 

De heer Ph. Weggeman, VEENENDAAL 

Ledenbestand 

Op dit moment heeft onze vereniging 1225 leden. 

Sinds de laatste nieuwsbrief hebben zich 4 nieuwe leden aangemeld: 

De heer W, van der Krabben, 
ZEVENAAR 

Mevrouw L. Lamboo CULEMBORG 
De heer J.A. de Ridder, HOUTEN 

De heer A.G.C.M. van der Schoot, 
ARCEN 

De heer B. Pasman, PUTTEN 

 

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 

soms een 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).  

mailto:ledenadministratie@vgde.nl
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Het is dus belangrijk, dat u eventuele adreswijzigingen of e-mailadres veranderingen 

doorgeeft aan 

VGDE (voor de Nieuwsbrief VGDE) ledenadministratie@vgde.nl   

JDE (voor uw Kerstpakket)            hrservices@jdecoffee.nl  

        of JDE, Vleutensevaart 35 

        3532AD Utrecht 

Stap (voor uw pensioen)               douweegberts@stappensioen.nl  

        of Stap Pensioenkring Douwe Egberts 

        Europaweg 27 

        9723 AS Groningen 

        of Postbus 5061 

        9700 GB Groningen  

5.2  Contributie 2022 

Het afgelopen jaar is gebleken, dat er nogal eens bij het zelf overmaken van de 
contributie wordt vergeten om de postcode en het huisnummer bij de overschrijving  

te vermelden. Dit geeft veel zoekwerk omdat een aantal namen zoals o.a.: de Boer, 
de Jong, Bos en Bosma veelvuldig voorkomen en het zoeken op naam soms wel 15 

mogelijkheden oplevert, die 1 voor 1 moeten worden bekeken, voordat de juiste 
persoon is gevonden. 
Bij verhuizing wordt niet altijd het juiste adres en de bijbehorende postcode door 

gegeven, waardoor het zoeken op de nieuwe postcode geen resultaat oplevert en er 
ook hier op naam moet worden gezocht. In het kader van de wet op de privacy 

krijgen wij van derden geen informatie over adreswijziging of overlijden, zodat wij u 
of uw nabestaanden vragen om dit aan onze ledenadministratie door te geven. 
 

Tevens zijn er nog altijd leden die vergeten om voor 30 april de contributie over te 
maken; het nalopen hiervan kost in verhouding veel tijd t.o.v. de leden die een 

incassomachtiging hebben afgegeven of wel op tijd betalen .  
Nogmaals het verzoek aan een ieder, die de contributie zelf overmaakt, om een 
automatische incasso te overwegen; u maakt het ons een stuk makkelijker.  

Dit kan via: www.vgde.nl/mutatieformulier 
Indien u het niet eens bent met de incasso kunt u deze binnen 60 dagen eenvoudig 

terug laten boeken. 
 
De contributie voor 2022 is door de algemene ledenvergaderingen van 5 en 6  

oktober j.l. vast gesteld op € 15,00 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 voor 30 april 2022 over te maken naar  
NL11 RABO 0111 4850 61  

ten name van:  Vereniging van Gepensioneerden Douwe Egberts  
met omschrijving:  Contributie 2022 

                             en vermelding van uw postcode en huisnummer 

 

5.3  Uitgave volgende VGDE Nieuwsbrief 

De volgende Nieuwsbrief kunt u maart 2022 verwachten.  

 

mailto:ledenadministratie@vgde.nl
mailto:hrservices@jdecoffee.nl
mailto:douweegberts@stappensioen.nl
http://www.vgde.nl/mutatieformulier
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5.4  Wie, Wat, Waar bij VGDE; Colofon 

Bestuurssamenstelling 

Foeke de Boer, Louis Haring, Ben Vos, 

Chris Vroonland, Johan van Renswoude 

Afvaardiging in Belanghebbenden Orgaan 

Pensioenkring Douwe Egberts bij APF Stap 

Quirijn Ligtenstein en Wim Bakkers. 

Aspirant lid Louis Haring 

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, 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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       wenst u    

Prettige Kerstdagen  

                               

                             

                       en een voorspoedig 

           2022                                    


