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1.0 Voorwoord van de Redactie  

ZOU HET DAN TOCH NOG ALLEMAAL GOED KOMEN... 

“Kan ik eindelijk weer de kassière van de supermarkt gewoon verstaan, nu ze geen 

mondkapje meer op hoeft; een beetje liplezen helpt toch wel een boel...”   

Ja, met het opheffen van coronaregels, zal dat nu toch ook wel gauw dichterbij 

komen. 

Gelukkig hebben Bestuur en Commissies VGDE in deze lockdown periode niet stil 

gezeten, en kunnen wij u op papier weer het nodige vertellen. 

Maar ook mondeling en in levende lijve kunt u op de komende Algemene 

Ledenvergadering weer het laatste nieuws horen en weer helemaal bijgepraat worden.  

 

In deze Nieuwsbrief leest u daar al meer over. 

Wij kijken naar u uit op de ALV en wensen u natuurlijk veel leesplezier met deze 

VGDE Nieuwsbrief. 
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3.0 Nieuws en mededelingen van het Bestuur 

3.1 Bericht van de Voorzitter 

Gelukkig gaat het steeds beter met de coronamaatregelen en zijn er intussen meer 

vrijheden bekend gemaakt. Een goed teken voor onze ledenvergaderingen (ALV’s), die 

op 5 (Nieuwegein) en 6 (Joure) april zijn gepland, zodat we elkaar weer vrijer kunnen 

ontmoeten. 

In het belanghebbendenorgaan (BO) zal dit jaar Quirijn Ligtenstein aftreden; Quirijn 

heeft aangegeven zich niet meer herkiesbaar te stellen. Hij vindt, dat na een 

betrokkenheid van 30 jaar bij ons pensioenfonds /-kring, het goed is om het stokje 

over te dragen. 

Als aspirant lid draait Louis Haring al mee in het BO, als VGDE dragen wij hem dan 

ook voor als kandidaat voor het BO. Alle gepensioneerden krijgen of hebben hierover 

een brief van Stap ontvangen.   

Quirijn bedankt voor jouw inzet in het Pensioenfonds Douwe Egberts en de 

pensioenkring Douwe Egberts bij Stap; tijdens onze ALV’s komen we hier op terug, 

Quirijn zal dan de presentatie namens het BO verzorgen. 

 

In het Platform Toekomstbestendigheid Pensioenfondsen hebben we regelmatig 

overleg omdat we vinden dat ook gesloten fondsen in ieder geval de mogelijk zouden 

moeten krijgen om te kunnen invaren in het nieuwe pensioenstelsel. 

In maart staat weer een vervolggesprek gepland, hopelijk kunnen we hierover iets 

meer meedelen in de ALV‘s van 5 en 6 april. 

Met vriendelijke groet,  namens het bestuur,  Foeke de Boer 

 

3.2 Jaarverslag VGDE 2021 

Wederom was het afgelopen jaar 2021 een jaar dat beheerst werd door Covid 19 met 

nieuwe varianten als Delta en Omikron. Lockdowns gedurende het 1e halfjaar, meer 

vrijheden en tot slot half december opnieuw een lockdown. 

De eerste zes maanden kon het bestuur niet bij elkaar komen en moesten wij via 

Teams en Zoom vergaderen. Door een aantal nieuwe ontwikkelingen op het gebied 

van wetgeving waren wij gedwongen om ons als bestuur te verdiepen in de Wet 

Bestuur Toezicht Rechtspersonen (WBTR), die per 1-7-2021 van kracht werd. Deze 

wet verscherpt het toezicht op verenigingen en stichtingen met als doel een beter 

bestuur en een betere controle op het financieel gebeuren en de verantwoording 

binnen de vereniging en stichting.  

Iedere vereniging groot of klein moet aan de nieuwe wet voldoen, zo ook de VGDE. 

Om inzicht te krijgen wat hiervoor nodig is, heeft de overkoepelende organisatie van 

gepensioneerden een stappenplan ontwikkeld en Webinars over het onderwerp 

gegeven, de VGDE heeft zich voor 2021 en 2022 hierop geabonneerd. 

Het stappenplan bestaat uit 10 stappen en moet in de laatste stap leiden tot een 

wijziging van de statuten, deze moeten binnen 5 jaar notarieel worden aangepast.  

Via een aantal online sessies, heeft het bestuur dit plan doorlopen en een uitwerking 

van de WBTR gemaakt; dit moet een wijziging in de statuten makkelijker en mogelijk 
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maken. In de algemene vergadering van oktober is voor de aanzet van een 

statutenwijziging akkoord geven. 

Tevens bleek dat het Huishoudelijk Reglement (HHR) uit 2010 sterk verouderd was en 

eveneens aangepast moest worden; ook bleek een Privacyverklaring in het kader van 

de algemene verordening gegevensverwerking noodzakelijk te zijn.  

Zowel de uitwerking WBTR, het Huishoudelijk Reglement en de Privacyverklaring zijn 

nu op onze website VGDE.NL terug te vinden. Het HHR is door de ALV in oktober 

goedgekeurd, maar zal mogelijk nog moeten worden aangepast. 

In 2021 zijn wij vanaf 1 januari van start gegaan met het online ledenprogramma 

Conscribo, waarin de gegevens van de leden worden geregistreerd en tevens de 

incasso en de betalingen van de niet incasso-leden worden vastgelegd en verwerkt. 

Dit heeft niet tot noemenswaardige problemen geleid en de inning van de contributie 

is sneller verlopen dan voorgaande jaren, mede door het kunnen aanmanen van 

achterstand via mail. 

Om de vertegenwoordiging in het Belanghebbendenorgaan van ons pensioenfonds 

Stap Kring Douwe Egberts in de toekomst te kunnen waarborgen heeft Louis Haring 

met succes een opleiding hiervoor gevolgd en is hij als aspirant lid aangetreden in het 

BO. 

Met betrekking tot de nieuwe pensioenwet die in 2026/2027 van kracht wordt, is 

afgelopen jaar ook weer veel te doen geweest. Door het bestuur is er een brief 

gezonden naar minister Wouter Koolmees inzake het probleem van de toetreding van 

gesloten fondsen, hetgeen momenteel nog niet mogelijk is. 

De algemene ledenvergaderingen konden in april gedurende de lockdown niet plaats 

vinden, maar gelukkig zagen wij nog kansen voor de 2e helft van het jaar en kon op 5 

en 6 oktober in Joure en Nieuwegein de vergadering toch plaatsvinden. Door Covid-19 

was een toegangscontrole op de QR-code noodzakelijk en waren er minder leden 

aanwezig (ongeveer 95 leden op beide vergaderingen). De algemene vergadering 

heeft 2 aspirant bestuurders tot bestuurders benoemd. 

Besloten is om de algemene vergadering 2022 vast te stellen op 5 april Nieuwegein en 

6 april in Joure, waarbij in 2022 Joure de formele vergadering zal zijn. Gekeken wordt 

of de presentatie door JDE in 2022 vervangen kan worden door iets anders i.v.m. de 

korte tussentijd. 

De contributie voor 2022 is door het bestuur en de algemene vergadering vastgesteld 

op € 15,00. Het aantal leden daalde van 1276 op 1-1-2021 naar 1217 op 31-12-2021 

als gevolg van overlijden (-58), opzegging  (-9) en nieuwe leden (+8). Het dalend 

aantal leden baart het bestuur zorgen en daarom is besloten in 2022 een flyer te laten 

ontwerpen en een ledenwerfactie te starten, mogelijk met verspreiding door Stap 

onder de pensioengerechtigden. 

Ook is gesproken over de mogelijkheid of de Website aantrekkelijker gemaakt kan 

worden en de toegang tot de nieuwsbrieven op de site alleen toegankelijk gemaakt 

kan worden voor leden; verder overleg en actie in 2022. 

 

 



 
 

VGDE Nieuwsbrief 18-1 
 

4 
 

De ontwikkeling van de dekkingsgraad van ons pensioen was gunstig en eindigde op 

124,1 voor de beleidsdekkingsgraad, waardoor per 1-1-2022 de pensioenen met  

2,57 % voor het eerst in lange tijd konden worden verhoogd. 

Het boekjaar is positief afgesloten met een resultaat van € 3.036,80, dit is o.a. het 

gevolg van lagere kosten jaarvergaderingen door minder deelname leden en het 

online vergaderen door het bestuur en commissie. Het vermogen per 31-12-2021 

bedraagt € 47.973,50  

Bestuur VGDE  

 

3.3 Uitnodiging en aanmelding 

       voor de Algemene Ledenvergadering VGDE 2022 

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. U bent van harte welkom op locatie naar keuze. 

Regio Midden/Zuid: dinsdag 5 april 2022 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; 

Na afloop is er nog gelegenheid voor gezellig samenzijn. 

Regio Noord:  woensdag 6 april 2022 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; 

Na afloop is er nog gelegenheid voor gezellig samenzijn. 

De vergadering van 6 april in Joure 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.  

===================================================== 

Aanmelden : Om organisatorische redenen vragen wij u om u vóór 20 maart 2021 

aan te melden. Dit kunt u doen, met opgave van de locatie en eventuele dieetwensen,  

door het invullen van het daarvoor bestemde formulier op de 

         website      www.vgde.nl/aanmelden-ledenvergadering  

 of een email te sturen aan ledenadministratie@vgde.nl  

         of telefonisch bij de Ledenadministratie VGDE  : 06 295 42 501 

http://www.vgde.nl/aanmelden-ledenvergadering
mailto:ledenadministratie@vgde.nl
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3.4 Agenda voor de Algemene Ledenvergadering VGDE 2022 op 

 5 april 2022 in Nieuwegein en 6 april 2022 in Joure 

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 5/6 oktober 2021 

2.2    Jaarverslag 2021 

3. Financiële Verantwoording (Louis Haring) 

         3.1   Resultaten 2021 en Begroting 2022 

         3.2   Verslag kascommissie 2021  

         3.3   Vaststelling contributie 2023 

4. Toelichting APF Stap  

door Brahim Bakayan, Manager Pensioen en Communicatie en 

Gerard Frankema, Directeur Bestuursbureau.          

5.      Lunch 

6.      Gastspreker : Donald van Kollem,  Voor-Morgen 

7.      Belanghebbenden Orgaan (BO) : Quirijn Ligtenstein 

8. Actuele situatie VGDE door Foeke de Boer 

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

Foeke de Boer  

10     Rondvraag door Foeke de Boer 

11.    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 2020, 2021 en Begroting VGDE 2022 

        

 

Resultatenoverzichten en begrotingen 2022 2021 2021 2020

begroting werkelijk begroting werkelijk

Baten

Contributie van leden voor dit jaar 18.225,00 18.420,00 19.000,00 19.455,00

Contributie van leden voor volgend jaar 90,00 255,00

Donaties leden en contributieverschillen 0,00 -1,52

Ontvangen rente 0,00 4,23 0,00 3,46

Totaal baten 18.225,00 18.514,23 19.000,00 19.711,94

Lasten

Contributie Koepel 2.300,00 2.038,40 2.000,00 1.742,00

Kosten ledenvergaderingen 9.000,00 5.282,29 9.000,00 0,00

Publiciteit 5.000,00 4.779,21 5.000,00 4.791,46

Ledenwerving 2.500,00 0,00 0,00 0,00

Opleiding 0,00 0,00 0,00 0,00

Kosten bestuur en commissies 5.000,00 3.039,21 6.000,00 2.624,18

Overige (bank)kosten 500,00 338,32 500,00 303,69

Totaal lasten 24.300,00 15.477,43 22.500,00 9.461,33

Exploitatiesaldo -6.075,00 3.036,80 -3.500,00 10.250,61

Aantal betalende leden dit jaar 1.215           1.228           1.297           

Aantal betalende leden volgend jaar 1.215           1.228           

Eigen vermogen per 31 december 47.973,50 44.936,70

Banksaldo op 1 januari

   rekening courant 936,70 851,82

   spaarrekening 44.000,00 33.834,27

   rekeningen totaal 44.936,70 34.686,09

   exploitatiesaldo 3.036,80 10.250,61

Banksaldo op 31 december 47.973,50 44.936,70

Banksaldo op 31 december uitgesplitst

   rekening courant 973,50 936,70

   spaarrekening 47.000,00 44.000,00

Totaal 47.973,50 44.936,70

0,00 0,00

Het eigen vermogen van de vereniging bedroeg op 31 december 2021 € 47.973,50

dat is inclusief het positieve resultaat over boekjaar 2021 van € 3.036,80

Financiële jaarrekening van de Vereniging van Gepensioneerden Douwe Egberts 

voor 2021 en begroting voor 2022
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3.7 Bewindvoering 

 

Inhakend op het onderwerp van de gastspreker op deze VGDE ALV 2022 

hebben wij gemeend het persoonlijke verhaal van Wolter Keers hierna in deze 

Nieuwsbrief op te moeten nemen. 

Oh, moet dat zo....? 

Na een periode van toenemende mantelzorg was er ruim een jaar geleden toch het 

moment gekomen, dat mijn vrouw opgenomen moest worden op een besloten 

afdeling van een zorginstelling in de buurt. 

Zo was ik al bekend geraakt met instanties voor de daarvoor benodigde 

indicatiestelling (Centrum Indicatiestelling Zorg), het aanvragen van zorg vanuit Wet 

Langdurige Zorg (WLZ) later Wet Zorg en Dwang (WZD), het aanvragen van hulp 

vanuit Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), en het vaststellen van de eigen 

bijdrage via het Centraal Administratie Kantoor (CAK). 

Na bijna 50 jaar in gemeenschap van goederen samen gewoond te hebben, is nu ruim 

een jaar apart geen probleem; ik ga elke dag naar haar toe en dan hebben we zo 

gezellige momenten samen. 

 

Toen bleek, dat er achter de instelling gebouwd zou gaan worden, was ik daar 

eigenlijk best wel in geïnteresseerd en heb mij op een mooi appartement op de 

begane grond ingeschreven. Een week later bleek, dat ik het kon kopen !  

Nou, daar gaan we weer het nodige regelen : voorlopig koopkontrakt, hypotheek, 

notaris, etc., geen onbekende zaken. 

Maar , zou mijn vrouw dit wel mogen onderteken...  

Natuurlijk had ik daar al wel rekening mee gehouden en voordat zij opgenomen werd 

hadden we al een verklaring opgesteld, dat, wanneer zij wilsonbekwaam zou worden, 

ik al haar zaken zou regelen; dit was door ons allebei ondertekend, evenals door onze 

beide kinderen.  

De notaris vroeg al snel naar een (levens) testament. Dat hadden wij niet, want we 

zijn in gemeenschap van goederen getrouwd en het door ons opgestelde dokument 

voor wilsonbekwaamheid zou dit toch mogelijk moeten maken.  

Nee dus, zei de notaris, zo’n dokument is niet rechtsgeldig. 

Ik moest dus echt door een (kanton)rechter als bewindvoerder voor haar deel van ons 

vermogen worden benoemd... 

Vooruit dan maar. 

Eerst moest de wilsonbekwaamheid van mijn vrouw worden vastgesteld. 

Huisarts, medische staf van de zorginstelling, CIZ zijn hier allemaal niet voor 

bevoegd. Hiervoor heb je een Specialist Ouderengeneeskunde nodig; via de 

Vereniging van Specialisten Ouderenzorg (Verenso) kun je zo’n specialist bij jou in de 

buurt vinden.  

Deze komt dan – tegen betaling-  vaststellen of je partner wilsonbekwaam is, welke 

verklaring dan door de notaris wordt geaccepteerd; helaas niet door mijn verzekering, 

kosten eigen rekening...  

Met deze verklaring kon ik naar de dichtstbijzijnde Rechtbank om daar Bewindvoering 

voor mijn vrouw aan te vragen. 
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De procedure neemt bij de ene Rechtbank meer tijd in beslag dan bij de andere; 

gelukkig heeft mijn notaris daarbij goed kunnen adviseren. Ook bleek, dat ik geen 

bewindvoering hoefde aan te vragen voor het volledige vermogen van mijn vrouw, 

maar ook kon volstaan met beperkte bewindvoering voor alleen de koop van het 

appartement, de verkoop van ons huidige huis en het regelen van de financiering van 

deze huizen. Ook is het verstandig om meteen ook “mentorschap” aan te vragen voor 

beslissingen over niet-vermogens kwesties. 

Met deze benoeming tot bewindvoerder van mijn vrouw kon ik nu de koopakte en 

hypotheek afsluiten en bij de notaris laten vastleggen. Ik teken voor mijzelf en als 

bewindvoerder voor mijn vrouw.  

Wel ben je er dan nog niet mee klaar... 

Je moet hiervoor eenmaal per 5 jaar een evaluatie bewindvoering bij de Rechtbank 

indienen, waarin de ontwikkelingen van de bezittingen tot uiting komt, en jaarlijks de 

stand van je beider vermogen door middel van een boedelbeschrijving aangeven. 

Ja, zo moet dat dus, als je geen (levens)testament hebt, maar al jaren lang gewoon 

getrouwd  in gemeenschap van goederen leeft.... 

 

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 in 2021 met maar liefst 18.2 punten gestegen, van 
116.6% aan het begin van het jaar tot 134.8% per 31 december.  
De beleidsdekkingsgraad (BDG) liep op van 108.5% naar 129.0%.  

Een mooie ontwikkeling die te danken is aan een stijging van de rente in 2021 en in 
nog grotere mate aan het behaalde rendement op beleggingen. 

Sinds november zijn de financiële markten weer onrustig (inflatie, omicron, Oekraïne), 
wat terug te zien is in het verloop van de ADG (in november omlaag, in december 
omhoog en in januari weer omlaag).  

 
Overigens is de daling in november mede het gevolg van de toeslagverlening van 

2.57%. Met een tevreden gevoel kondigde ik in de vorige nieuwsbrief die 
toeslagverlening aan. Sindsdien is de inflatie flink toegenomen en lijkt het erop dat we 
toch weer koopkracht inleveren. Maar met de mooie dekkingsgraad van dit moment is 

er een goede kans dat ook volgend jaar een toeslagverlening mogelijk zal zijn. 
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Inhaaltoeslag 0.21% 

Van de in 2012 gemiste toeslag zal een klein gedeelte alsnog worden “ingehaald”.  
De inhaaltoeslag bedraagt 0.21%. Daarbij wordt gekeken naar de hoogte van de 
pensioenaanspraken per einde 2012 en de inhaaltoeslag wordt alleen toegekend aan 

wie in 2012 de toeslag ook werkelijk gemist heeft. Dat vergt het nodige uitzoekwerk. 
Daarom vindt de eerste uitkering pas plaats in februari. Daarbij wordt ook een 

nabetaling over januari meegenomen. Medio februari zal STAP hierover per brief 
communiceren. 
Voor een mogelijke inhaaltoeslag per 1-1-2023 tellen alleen de gemiste toeslagen van 

de laatste 10 jaren mee, dus vanaf 1-1-2013. Voor die periode bedraagt de totale 
“achterstand” voor de gepensioneerden 6.31%.  

 
Ontwikkeling aantal deelnemers 
Het aantal deelnemers is in 2021 licht 

afgenomen, met name onder de 
“slapers” (nog niet gepensioneerd 

maar wel pensioenaanspraken 
opgebouwd bij STAP-DE): 
 

Afscheid Quirijn Ligtenstein 
Per 1 april 2022 eindigt voor Quirijn de zittingstermijn in het BO.  

Quirijn is vele jaren in de pensioenwereld actief geweest o.a. 15 jaar als directeur van 
DEPF. Na zijn pensionering is hij, tot aan de overdracht aan STAP per 1-4-2018, 
voorzitter geweest van het bestuur van DEPF en vanaf de overdracht voorzitter van 

het BO bij STAP/DE. Al met al een periode van bijna 30 jaar waarin hij heeft 
bijgedragen aan het reilen en zeilen ons pensioenfonds. 

Quirijn heeft aangegeven het nu tijd vinden om te stoppen en plaats te maken voor 
een “nieuwe generatie”. Hij laat het fonds achter in blakende gezondheid 
(dekkingsgraad 134.8% per einde 2021!). 

Het BO is Quirijn zeer erkentelijk voor de manier waarop hij zijn rol vervuld heeft en 
vindt het jammer dat hij besloten heeft te stoppen. Gelukkig staat in de persoon van 

Louis Haring een geschikte  opvolger klaar. Louis heeft een uitgebreide opleiding over 
pensioenen afgerond, is sinds een jaar aspirant-lid van het BO en wordt door het 
bestuur van de VGDE voorgedragen als kandidaat voor het BO. Uiteraard kunnen er 

vanuit de gepensioneerden tegenkandidaten worden voorgedragen. STAP zal hierover 
per brief communiceren en indien nodig een verkiezing organiseren. 

 
Het nieuwe pensioen contract (NPC) 

Via de Koepel van Gepensioneerden wordt druk uitgeoefend op de politiek om ook 
voor gesloten fondsen de overgang naar het nieuwe contract mogelijk te maken. 
Tot nu toe is daar niet in voorzien.  

Het is nog even wachten op het wetsvoorstel. Maar al wel duidelijk is dat deelnemers 
in de toekomst meer te kiezen hebben (bijv. opname van een bedrag ineens bij 

pensionering, vaste of variabele uitkering). Tijdens een studiemiddag hebben de leden 
van alle BO’s bij STAP besproken, welke vorm van begeleiding STAP daarbij zou 
moeten aanbieden aan de deelnemers. De conclusies van de studiemiddag vormen 

voor STAP het uitgangspunt voor de opzet van de keuzebegeleiding. 

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

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

BDG 108,5% 108,9% 110,1% 112,3% 114,5% 116,5% 118,5% 120,4% 122,1% 124,1% 126,2% 127,4% 129,0%

eind 2020 eind 2021

arbeidsongeschikten 96                  85                  

slapers 5.064            4.865            

gepensioneerden 4.391            4.419            

9.551            9.369            
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4.1 Nieuws en mededelingen uit de Koepel Gepensioneerden (KG)  

 

De KG heeft  de afgelopen maanden veel tijd besteed aan o.m. de volgende 

onderwerpen:  

Pensioenakkoord 

De overgang naar het nieuwe pensioenstelsel kan nadelig zijn voor ouderen vanaf ca. 

40 jaar. De groep zal in het nieuwe contract minder pensioen op kunnen bouwen dan 

onder de oude contracten. De sociale partners zullen in overleg met de fondsen een 

compensatie regeling moeten uitwerken. 

De nieuwe regelingen moeten ingaan uiterlijk 1 januari 2026.  

Zie voor meer informatie www.koepelgepensioneerden.nl 

Zorg Welzijn en Wonen 

De commissie ZWW heeft gekozen voor 3 thema’s, die zij bij de overheid en sociale 

partners ter tafel gaat brengen: 

~ Preventie: Meer oog voor preventie mogelijkheden in de eigen leef – en 

woonomgeving. Langer zelfstandig wonen, gezonde voeding. 

~ Derde levensfase: Voorbereiding op ouder worden, woonvorm voor ouderen 

stimuleren, speciale ouderenzorg. 

~ Integrale benadering van Welzijn, Wonen en Zorg. 

Koopkracht 

Koopkracht wordt als volgt  gedefinieerd: het netto inkomen van een huishouding, dat 

vrij besteedbaar is. De commissie heeft zich tot doel gesteld de koopkracht van de 

groep gepensioneerden krachtiger te ondersteunen door: het nauwlettend volgen van 

de ontwikkelingen die effect hebben  op de koopkracht, met name die voor 

gepensioneerden en senioren. Het aangeven van primaire oorzaken van 

onevenwichtige ontwikkelingen van  de koopkracht en de daaruit af te leiden haalbare 

alternatieven voor een beter koopkracht perspectief voor gepensioneerden en 

senioren.  

Gesloten fondsen 

De KG heeft bij de politiek aangedrongen om een oplossing te vinden voor de 

zogenaamde gesloten fondsen. Dat zijn fondsen waar geen premie meer binnenkomt, 

maar die wel beschikken over vermogen, dat bestemd is voor gepensioneerden en 

slapers. Omdat bij dergelijke fondsen geen werkgever meer betrokken is, is het 

volgens de wetgeving niet mogelijk om over te stappen naar het nieuwe 

pensioenstelsel. De koepel van gepensioneerden  is daar volstrekt niet mee eens.  

Alle partijen zoeken naar een oplossing om die vervolgens in het wetsvoorstel, dat 

naar verwachting in april naar de Tweede Kamer gestuurd wordt, op te nemen. 

De KG die zich voor deze zaak zeer heeft ingespannen, ziet dit als een behaald 

succes, daar deze mogelijkheid aanvankelijk niet aanwezig was. Er is dus nog genoeg 

werk aan de winkel! 

Zie ook www.koepelgepensioneerden.nl             Hans van der Waard 

http://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 voorbije maanden ontvingen wij bericht van het overlijden van: 

Mevr. J.M.E. Jaeger-Knaven,  

                          Huis ter Heide 
De heer J.H. Vreeswijk, Doorn 

De heer C. Alberts, Joure 
De Heer W.A. Zeldenthuis, Joure 
De heer C. Boone, Amerongen 

Mevr. A.G. Wolf-Rood, Scherpenzeel 

Mevr. S. Gorter-Greidanus, Joure 
De heer P. den Herder, Putten 

Mevr. J. Karels, Capelle aan den IJssel 
De heer P. Boltjes, Harderwijk 
Mevr. H.A.M. Nas-Willems, Nijmegen 

Ledenbestand 
Sinds de laatste nieuwsbrief van december 2021 hebben wij de volgende nieuwe leden 

kunnen verwelkomen: 

J. van Velthoven, Hillegom                              De heer J.P. Kingma, Sneek   
Mevr. M. den Herder, Putten                            De heer W. Bosch, Utrecht 

Op dit moment telt onze vereniging 1218 leden. 
 

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). 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  

mailto:ledenadministratie@vgde.nl
mailto:ledenadministratie@vgde.nl
mailto:hrservices@jdecoffee.nl
mailto:douweegberts@stappensioen.nl
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5.2  Contributie 2022 

Voor de leden, die een automatische incasso hebben afgegeven, zal half maart, indien 

uw E-mailadres bij ons bekend is, per E-mail een vooraankondiging worden 

verzonden. De contributie zal eind maart of begin april via automatische incasso 

worden afgeschreven.  

De leden, die de contributie nog zelf overmaken, worden verzocht deze voor 30 april 

over te maken op: 

Bankrekening NL11RABO0111485061 t.n.v. Vereniging van Gepensioneerden DE, 

onder vermelding van de postcode en het huisnummer. Bedrag € 15,00. 

De leden, die de contributie nog zelf overmaken zouden een automatische incasso 

kunnen overwegen; u maakt het ons en uzelf makkelijker, de incasso kan altijd 

binnen 60 dagen worden gestorneerd (teruggeboekt) als u het er niet mee eens bent. 

Mocht uw huisadres of E-mailadres inmiddels zijn veranderd en u heeft dit nog niet 

gemeld, dan wordt u vriendelijk verzocht dit even aan de ledenadministratie door te 

geven. In het kader van de privacywet krijgen wij van JDE en Stap pensioenfonds 

geen informatie hierover. 

 

5.3 Uitgave volgende VGDE Nieuwsbrief 

De volgende Nieuwsbrief kunt u juli 2022 verwachten. 

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, Louis 

Haring (aspirant lid). 

Afvaardiging in KG : Thijs Kramer, Hans van 

der Waard, 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

