
 

Nieuwsbrief 
Jaargang 18 - nr. 2 

Juli 2022 

 

1.0  Voorwoord van de Redactie  

Andere Tijden... 

Klimaat veranderingen, overstromingen, droogte, stikstofmaatregelen, 

boerenprotesten, regionale oorlogen, personeelstekorten, asielzoekers, corona 

maatregelen, huizenprijzen, woningzoekenden, me-too zaken, schietpartijen...het zijn 

andere tijden dan wij gewend waren... 

 

Gelukkig zullen wij ons in deze Nieuwsbrief niet met deze problematieken 

bezighouden, maar, zoals u van ons gewend bent, richten wij ons op de belangrijkste 

zaken rond onze pensioenen. Die betreffen vooral indexatie besluiten en het invaren 

in het nieuwe Pensioenstelsel.  

Nu gaan we weer een mooie zomer tegemoet  

Wij wensen u weer veel leesplezier met deze VGDE Nieuwsbrief ! 
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3.0  Nieuws en mededelingen van het Bestuur 

3.1  Bericht van de Voorzitter 

Beste leden van de VGDE, 

Hierbij de tweede nieuwsbrief van het jaar. 

We hebben in april weer onze ledenvergaderingen gehouden waarvan het verslag in 

de deze nieuwsbrief is te lezen. 

Omdat de ledenvergaderingen daarvoor nog maar kortgeleden hebben 

plaatsgevonden, hadden we deze keer geen sprekers van JDE uitgenodigd, 

maar de heer Donald van Kollem van Voor-Morgen over De Digitale Wilsverklaring. 

Daarnaast is er door het bestuur aandacht gegeven aan de gevaren voor oplichting en 

zijn er verschillende filmpjes over dit onderwerp gepresenteerd. 

Dit viel goed in de smaak bij de aanwezigen. 

Volgend jaar zijn we wel weer van plan om iemand van JDE uit te nodigen om iets 

over de laatste ontwikkelingen van het bedrijf te vertellen. 

We willen wel bij jullie onder de aandacht brengen dat er deze keer nogal veel 

mensen, die zich hadden opgegeven, zonder nader bericht toch niet zijn gekomen. 

Dat brengt voor de vereniging veel onnodige kosten mee, omdat je wel voor het 

aantal opgegeven mensen moet betalen. 

Quirijn Ligtenstein heeft de presentatie namens het Belanghebbendenorgaan (BO) 

voor de laatste keer gedaan omdat hij, na ruim 30 jaar directe betrokkenheid bij onze 

pensioenen, het BO gaat verlaten. Nogmaals bedankt Quirijn voor jou inzet in ons 

Pensioenfonds. 

Het is de bedoeling dat Louis Haring de vacature in het BO, die hierdoor ontstaat zal 

gaan vervullen. 

Via de Koepel Gepensioneerden (KG) blijven we ons inzetten om in de nieuwe 

pensioenwet de mogelijkheid voor indexatie te verbeteren, te streven naar een 

eerlijke verdeling van de pensioenpot en serieuze medezeggenschap bij de beslissing, 

om wel of niet naar het nieuwe stelsel over te gaan (“invaren”).  

Hierover hebben jullie via de mail een oproep over gehad om de petitie te 

ondertekenen. Op de site van de KG is hier veel meer over te lezen. 

Ons ledenaantal loopt de laatste tijd snel achteruit en we hopen dat we met extra 

aandacht richting de doelgroep met o.a. een nieuwe flyer weer meer nieuwe leden te 

krijgen. Jullie kunnen daar natuurlijk ook aan mee helpen door oud-collega’s op de 

VGDE te attenderen om lid te worden. 

We wensen jullie allemaal een mooie zomer. 

Een vriendelijke groet, 

Namens het bestuur, 

Foeke de Boer 
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3.2 Verslag Algemene Ledenvergaderingen 2022 

Verslag Algemene Ledenvergaderingen (ALV’s) VGDE op 5 en 6 april 2022 

Algemeen 

De ledenvergaderingen gestart in Nieuwegein en daarna Joure zijn dit jaar weer bijna 

als van voor de Corona. 

In tegenstelling tot de aanmeldingen voor Nieuwegein zijn er 90 van de aangemelde 

120 leden inderdaad gekomen. Dit is een veel groter verschil dan in voorgaande 

jaren. Slechts enkele hebben zich afgemeld. Deze grote afwijking tussen de 

aanmeldingen en de opkomst is ook in Joure het geval. 

De opkomst is daardoor bijna gelijk aan de opkomst van de ALV’s in 2021 aan het 

eind van Corona met de controle/test problematiek. 

Verwelkoming van de leden gebeurde deels met een box en deels met een gemeende 

handdruk. 

1. Opening 

De vergadering wordt als vanouds geopend door de dagvoorzitter Cees van Baaren en 

allereerst is er gevraagd om een minuut stilte voor de overleden leden. 

Tevens wordt verzocht om de telefoon op stil te zetten en om toestemming om foto’s 

te kunnen maken voor de website en de nieuwsbrief. 

Daarnaast wordt erop gewezen, dat dit jaar de formele vergadering in Joure wordt 

gehouden. 

2.1. Verslag vergadering ALV ‘s 5 en 6 oktober 2021 

Het verslag van de ALV’s van 5 en 6 oktober 2021 in Nieuwegein en Joure, zoals 

afgedrukt in de Nieuwsbrief, werd zonder opmerkingen goedgekeurd.  

2.2. Jaarverslag 2021 

Foeke verwelkomt de leden en doet verslag van de werkzaamheden van het bestuur 

gedurende het afgelopen jaar 2021. 

Belangrijkste punten: 

- Ledenadministratie via Conscribo 

- Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 

- Toehoorder en opleiding Louis Haring als aspirant lid voor  

         Belanghebbendenorgaan (BO) 

- Vergaderen deels via teams door Corona 

- Voorbereidingen Nieuwe Pensioenwet 

- Mogelijkheid tot indexering Pensioenen 

Het verslag wordt met applaus goedgekeurd. 

3. Financiën 

Louis Haring legt verantwoording af voor de financiële zaken. 

Resultaten 2021 en begroting 2022, afgedrukt in de Nieuwsbrief. 

Geen aanmerkingen van de aanwezige leden 

- Verslag Kascommissie 2021 wordt gepresenteerd op scherm. 

- Het verzoek om het bestuur decharge te verlenen wordt met algemene  

         instemming verleend. 
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- Als nieuw Kascommissie lid voor de aftredende Guus Langemeijer wordt 

         Joep van den Bosch benoemd. 

- De contributie voor 2023 wordt vastgesteld op € 15.-.  

4. Presentatie STAP Pensioenkring Douwe Egberts 

De presentatie wordt verzorgd door Brahim Bakayan, Manager Pensioen en 

Communicatie bij STAP. 

- Beleggingsbeleid 

- Financiële situatie STAP Pensioenkring Douwe Egberts 

- Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) 

- Renteontwikkeling  

- Invaarmethodes Nieuwe Pensioenwet 

- Uitbreiding STAP met nieuwe Pensioenkringen. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar de presentatie op de VGDE website. 

De leden kunnen ook zelf regelmatig de website bezoeken van STAP Kring Douwe 

Egberts voor de actuele ontwikkelingen. 

5. Verslag Belanghebbendenorgaan (BO)  

De presentatie wordt gedaan door de voorzitter Quirijn Ligtenstein. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar de presentatie op de VGDE website  

LUNCH 

6. Babbeltruc video RABOBank 

Korte humoristisch filmpje via Youtube over de babbeltruc per telefoon. 

7. Voor Morgen 

De presentatie inzake wilsonbekwaamheid wordt gegeven door Donald van Kollem van 

de organisatie Voor Morgen. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar de presentatie op de VGDE website.  

8. Video Veilig Bankieren RABOBank 

Videopresentatie via Youtube van de Rabobank over verschillende vormen van fraude.  

9. Samenstelling benoemingen bestuursleden door Foeke Boer 

Dit jaar gaat het nieuwe rooster van aftreden in waarmee het bestuur rekening houdt 

met een roulerend drie jaar lidmaatschap van het bestuur, zodat niet het gehele 

bestuur in 1 keer moet worden vervangen. 

Het rooster van aftreden wordt toegelicht. 

Ben Vos treedt af en wordt door de aanwezigen herkozen. 

10. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) 

In verband met de WBTR, waarin we in de vorige ALV’s al aandacht aan hebben 

besteed, zullen Statuten en Huishoudelijk Reglement de komende periode worden 

besproken met de notaris en daarna worden voorgelegd aan de ALV’s in 2023. 

11. Ledenwerving 

Foeke de Boer gaat in op het dalend aantal leden door voornamelijk overlijden en de 

in ontwikkeling zijnde nieuwe flyer om meer leden te krijgen. 

Het ligt in de bedoeling deze flyer via Stap aan de pensioengerechtigden van de 

Pensioenkring Douwe Egberts te verspreiden. 
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12. Videopresentatie meekijken met pinnen Rijksoverheid 

Korte videopresentatie via Youtube over meekijken bij pinnen. 

13. Toekomst ALV 

Deze keer is de inbreng van Douwe Egberts vervangen door een presentatie van 

derden, in de toekomst zullen mogelijk meer presentaties van derden worden 

georganiseerd.  

Volgend jaar zal ook Douwe Egberts weer worden gevraagd een presentatie te 

verzorgen. 

Op de vraag hoe de ALV’s anders kunnen worden georganiseerd zijn geen nieuwe 

ideeën naar voren gebracht. 

14. Afscheid Quirijn Ligtenstein 

Na een lange periode als afgevaardigde in het Belanghebbendenorgaan van de 

Pensioenkring en in het oude Pensioenfonds DE heeft Quirijn te kennen geven om het 

stokje aan een ander te willen overdragen. Quirijn wordt bedankt voor zijn jarenlange 

enorme en deskundige inzet en zal als vertegenwoordiger van de 

pensioengerechtigden worden opgevolgd door Louis Haring in het 

belanghebbendenorgaan. 

15. Rondvraag en sluiting 

De vergaderingen worden met een rondvraag afgesloten waarna nog gelegenheid is 

om wat te drinken en na te praten. 
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4.0   Nieuws en mededelingen uit het Belanghebbenden Orgaan  

Het Belanghebbenden Orgaan (BO) bij STAP pensioenkring DE 

Door: Wim Bakkers – lid van het belanghebbendenorgaan 
 

Ontwikkeling van de dekkingsgraad 
De actuele dekkingsgraad (ADG) is gestegen van 134.9% aan het begin van het jaar 
naar 138.1% per 31 mei. De beleidsdekkingsgraad (BDG) liep op van 129.0% naar 

133.3%.  
Het verloop van de dekkingsgraad is het resultaat van twee tegengestelde 

ontwikkelingen: enerzijds een sterke stijging als gevolg van de oplopende rente, 
anderzijds een sterke daling als gevolg van een negatieve beleggingsrendement.  
Tot en met april was het beeld per saldo positief, maar in mei/juni is het positieve 

rente-effect niet meer voldoende om de daling van de beleggingen goed te maken. De 
ADG per eind juni zal een paar punten gezakt zijn. 

 
 

 
 

 
 

Beleggingsbeleid 
De bestrijding van de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne hebben tot een hoge 

inflatie geleid. Beleggingen in onroerend goed en risicovolle leningen aan bedrijven 
geven doorgaans bescherming in tijden van hoge inflatie. STAP vindt de verwachte 
opbrengsten daarvan nog niet opwegen tegen de extra risico’s en belegt nog niet in 

deze categorieën.  
Overigens heeft onze kring al vóór de prijsstijgingen bijna 10% van het vermogen 

belegd in inflatie gerelateerde staatsleningen. Deze presteren bij hoge inflatie beter 
(minder slecht) dan normale staatsleningen. (Ter info: rendement jan-mei 2022 op 
normale staatsleningen -18.3% en op inflatie gerelateerde staatsleningen -2.8%). 

 
Jaarverslag 2021 

Het jaarverslag 2021 is afgerond met goedkeurende verklaringen van controlerende 
instanties (accountant, actuaris). Ook het BO heeft een positieve beoordeling 
uitgesproken over het gevoerde beleid en de manier waarop het bestuur opereert.  
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In de laatste nieuwsbrief van STAP staat een verwijzing naar het verkorte jaarverslag. 
Daarin is te zien dat per 31 december 2021 onze kring de hoogste 

beleidsdekkingsgraad had van alle bij STAP aangesloten kringen en in 2021 het 
hoogste rendement heeft behaald. Maar ja, dat was 2021.  
Dit jaar zijn de rendementen veel minder fraai, maar gelukkig houdt de dekkingsgraad 

voorlopig nog stand. 
 

Wet Toekomst Pensioenen (WTP) 
Het wetsvoorstel voor het nieuwe pensioenstelsel is in behandeling bij de Tweede 
Kamer. Het streven is nog steeds om de wet per 1-1-2023 te laten ingaan, maar de 

planning is krap. Overgang naar het nieuwe stelsel (“invaren”) is misschien ook voor 
gesloten fondsen mogelijk als de (ex-)werkgever daartoe een verzoek indient bij het 

fonds. STAP voert met alle aangesloten werkgevers – en dus ook met JDE - overleg 
over het nieuwe stelsel. Ook de vertegenwoordigers van de actieven/slapers in het BO 
spreken met JDE. Even afwachten wat daaruit komt. 

Voor de BO’s heeft STAP een aantal studiedagen georganiseerd. Aan de orde zijn al 
geweest: de kenmerken van de nieuwe regelingen, de gevolgen voor het 

beleggingsbeleid, het betrekken van de deelnemers bij de overgang, de begeleiding 
bij keuzemogelijkheden en de implicaties bij het toedelen van het vermogen aan 
individuele potjes. In de komende maanden worden berekeningen uitgevoerd voor de 

verschillende toekomstscenario’s. Ook zullen dan de uitkomsten van het onderzoek 
naar de risico-houding van de deelnemers ter sprake komen. 

 
Samenstelling van het BO 
In de vorige nieuwsbrief is het vertrek van Quirijn Ligtenstein uit het BO 

aangekondigd en is stilgestaan bij de grote bijdrage van Quirijn aan het wel en wee 
van ons pensioenfonds. Per 1 juli jl. heeft Quirijn daadwerkelijk afscheid genomen van 

het BO. Quirijn, nogmaals hartelijk dank voor jouw inzet en hopelijk kun je nog lang 
genieten van een goed pensioen. 
Inmiddels heeft DNB (De Nederlandse Bank) ingestemd met de benoeming van Louis 

Haring tot BO-lid. Louis, welkom en gefeliciteerd met je benoeming. VGDE en STAP 
zijn nu in overleg over de aanstelling van een nieuw aspirant-lid, met als doel een 

opvolger klaar te hebben als één van de namens de gepensioneerden zittende BO-
leden stopt. 
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4.1  Nieuws en mededelingen uit de 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).  

Eind maart stuurde Minister Schouten het voorstel voor de Wet Toekomst Pensioenen 

naar de Tweede Kamer. In dat wetsvoorstel is het in 2019 door Kabinet, Vakbonden 

en Werkgevers, gesloten pensioenakkoord uitgewerkt. Bedoeling is dat de nieuwe wet 

in januari 2023 in werking treedt. Of dat gaat lukken is de vraag.  

Eindelijk alternatieven voor de nieuwe Pensioenwet. 

Tijdens het op 10 mei door de Tweede Kamer georganiseerde rondetafelgesprek over 

de nieuwe Pensioenwet , heeft John Kerstens, de voorzitter van de Koepel 

Gepensioneerden , er onder meer op gewezen , dat vakbonden, werkgevers en 

politiek, echter nooit naar eventuele alternatieven hebben gekeken. 

Met het wetsvoorstel is een bedrag van ca 2.000 miljard Euro gemoeid en zijn de 

belangen van onder meer ruim 3 miljoen gepensioneerden in het geding.  

Mensen die hun hele leven lang hebben gewerkt, willen gaan genieten van 

welverdiende oude dag.  

Er wordt gesuggereerd dat er maar twee mogelijkheden zijn: of overstappen naar het 

nu voorgestelde stelsel, of veroordeeld worden tot het huidige stelsel inclusief de nu 

te hanteren rekenrente.  

Koepel voorzitter John Kerstens ziet in de nu toegenomen aandacht vooral een bewijs 

dat de kritiek van seniorenorganisaties op het nu bij de Tweede Kamer liggende 

wetsvoorstel breed wordt gedeeld. Steeds meer deskundigen uit de pensioenwereld, 

zoals oud hoogleraar Bernard van Praag en lid van de pensioencommissie van de K G,  

plaatsen kritische kanttekeningen  m.b.t. de complexiteit van het nieuwe stelsel en 

het feit dat er veel twijfels zijn aan de beloofde koopkracht voor gepensioneerden. 

Zelfs de Volkskrant schreef:  Bernard van Praag heeft een punt met de pensioenen. 

De Koepel voorzitter John Kerstens herhaalde naar de pers en de politiek de 

voornaamste bezwaren t.w.: de koopkracht is een illusie, de overstap naar het nieuwe 

stelsel een black box en de zeggenschap van de gepensioneerden een lege huls. 

Op deze manier keert het vertrouwen niet terug. Niet in het pensioenstelsel en niet in 

de politiek.  

De senioren organisaties : de K G, ANBO, KBO-PCOB en Noom, zijn inmiddels een 

actie gestart om de politiek op andere gedachten te brengen, met een speciale actie 

website en radiospotjes worden de senioren opgeroepen een petitie te ondertekenen, 

waarin wordt opgeroepen de pensioenwet aan te passen,  

zie www.pasdepensioenwetaan.nl   

Met groet en succes, Hans van der Waard  

Voor verdere informatie zie www.koepelgepensioneerden.nl 

 

https://www.koepelgepensioneerden.nl/
http://www.pasdepensioenwetaan.nl/
http://www.koepelgepensioneerden.nl/
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4.2 Terugblik Presentatie “Voor-Morgen” 

Graag willen we onze leden nog even herinneren aan de presentatie van Donald van 

Kollum van VOOR—MORGEN betreffende het onderwerp “wilsonbekwaamheid”,  

welke werd gegeven tijdens de Algemene ledenvergadering. 

Bij wilsonbekwaamheid van een van de huwelijkspartners kunnen er lastige 

problemen ontstaan bij belangrijke besluiten, die in het verschiet liggen. Denk daarbij 

aan wijzigingen van hypotheek en/of verkoop van het huis.  

Als er geen bewind voering is geregeld, dan moet er meestal de kantonrechter aan te 

pas komen om toestemming te ontvangen. 

Er zijn meerdere manieren om bewind voering van te voren te regelen. 

Bij een notaris kan men een levenstestament laten opmaken. Daarvan zijn de kosten 

van een eenvoudig tot een uitgebreid exemplaar tussen €500 tot €750. 

Een notariële algemene volmacht voor alleen het zakelijke deel kost ca. €250. 

Bij de instantie VOOR—MORGEN  kost een digitale wilsverklaring eenmalig €40 en 

daarnaast jaarlijks €10 voor het onderhoud. Deze digitale wilsverklaring kunt u altijd 

oproepen en aanpassen. 

Met de digitale Wilsverklaring leg ik mijn persoonlijke behandel- en zorgwensen vast 

en vertel ik mijn eigen verhaal. Artsen, familie en vrienden weten dan precies wat ik 

wil, als ik zelf niet meer kan beslissen.  

Indien u hierover meer te weten wilt komen dan kunt u contact opnemen als volgt: 

VOOR—MORGEN: 

Telefoon 085 3036425 

E mail  contact@voor-morgen.nl 

Adres: Goeman Borgesiuslaan 7,  

3515 ET  UTRECHT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@voor-morgen.nl
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5.0  Nieuws en mededelingen van de Commissie Informatie en  

  Communicatie 

5.1  Ledenadministratie 

 
In memoriam  
Door de AVG (wet op de privacy) kan het soms heel lastig zijn om te achterhalen of 

en wanneer een lid van onze vereniging is overleden. Zo kon het gebeuren dat we 
onlangs te horen kregen dat een lid al in 2016 was overleden. Dat is een uitzondering. 

Maar het gebeurt regelmatig dat we pas na een jaar merken dat iemand is overleden. 
Wij zijn naar mogelijkheden aan het kijken om dit op te lossen. In de afgelopen 
maanden ontvingen wij bericht van het overlijden van de volgende personen: 

Mevrouw S.M. Mous, Utrecht 

Mevrouw P.M.T. Habes-van Schayk, 
Son en Breugel 
De heer S. Boutsma, Amerongen 

De heer H.D.C. de Heus, Nieuwegein / 
Culemborg. 

De heer G. Elshout, Pijnacker 
De heer E.F. Henderik, Zoetermeer 

Mevrouw R.A. Johnson – van der Mei, 
IJlst 
Mevrouw .F. Denkelaar-Meijer, 

Rotterdam 
De heer K. Stok, Alblasserdam 

De heer A.G. van der Zee, Kampen 
De heer A.I.M. van Zoest, Utrecht 
De heer J.W. van Bochove, Oudenbosch 

Mevrouw M.Th. Scheidt, Utrecht 

De heer R. Schultz, Rotterdam 

Mevrouw G.F. van Est-van Emmerik, 
Utrecht 
De heer J, de Boer, Zuidwolde 

De heer Th. Van Mulbrecht, Delft 
De heer H.A.M. Boom, Bemmel 

De heer R. Hoekstra, Joure 
De heer E. Wijnands, Amersfoort 

De heer P. Beekink, Utrecht. 
De heer T. Kroontje, Joure 
De heer R de Boer, Diemen 

De heer J.R. Halbersma, Heerenveen 
De heer G.K. Kuijper, Hellendoorn 

De heer W.M. Alewijn, Leusden 
Mevrouw F. v.d. Vlis, Joure 
De heer W.P.A. Snoeren, Breda 

Ledenbestand 

Op dit moment heeft onze vereniging 1188 leden. 
 
We mochten als nieuw lid begroeten. 

De heer J. Brinksma, Joure    

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! 

mailto:ledenadministratie@vgde.nl
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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  

5.2  Contributie 2023 

Tijdens de Algemene ledenvergaderingen is de Contributie voor 2023 
vastgesteld op Euro 15,00. De contributie zal eind maart, begin april 2023 via 

automatische incasso worden afgeschreven. U krijgt hiervoor een email aankondiging. 
 
 

5.3  Uitgave volgende VGDE Nieuwsbrief 

De volgende Nieuwsbrief kunt u december 2022 verwachten.  
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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 

Wim Bakkers, 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, Hans Meijer  

Redactieadres 

Redactie Nieuwsbrief VGDE 

redactie@vgde.nl 
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