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Van de redactietafel 

Half februari, en nog geen sneeuw gezien! Deze winter lijkt een makkie te 

worden. Maar de vereniging draait gewoon door. Dit bulletin bevat veel in-

formatie betreffende de aanstaande Algemene Leden Vergadering waarin het 
reilen en zeilen tegen het licht gehouden wordt. 

Harrie Raaijmakers, die zich in het bestuur speciaal bezighoudt met wat zich 

afspeelt rond de Philipspensioenen, heeft een aantal zaken op een rijtje gezet 

in relatie tot het ‘Pensioenakkoord’. Dit akkoord heet er dan wel te zijn, maar 
moet nog op een groot aantal punten nader ingevuld worden. 

Terwijl de discussies over de energietransitie nog alle kanten op lijken te gaan, 

vond ik ook een bericht over een concreet project in Hoogeveen, dat de dis-
cussies mogelijk meer richting kan geven. 

Ook werd ik getipt over concrete plannen met het voormalige PTI-

fabriekscomplex in Hoorn, waar tot het eind van de jaren 90 apparatuur voor 
huis- en bedrijfstelefonie werd gemaakt. Ter herinnering aan dit PTI-verleden 

is men van plan om een UH45 centrale, uit de inboedel van iemand die kleiner 

is gaan wonen, in kunsthars te gieten en een plaats te geven in dit nieuwe pro-

ject. We gaan dat volgen. 
En tenslotte nog een visueel grapje dat bekend staat als ‘het raster van Her-

mann’. Kortom, voor elk wat wils. Veel leesplezier. 

 
Herman Goossens 

 

 

 

 

 

 

 

 

p.s.  Om kostenredenen wordt het bulletin nog steeds uitgebracht in zwart-wit, 

maar op onze website kunt u veel afbeeldingen en foto’s bekijken in 

kleur. 
 

 

Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer:  8 juni 2020 

 

  

https://www.bing.com/images/search?q=redactietafel&view=detailv2&&id=E6EB20CABD18A359E13FEEAE22224474717F044A&selectedIndex=4&ccid=aTBX9A30&simid=608022986444574567&thid=OIP.M693057f40df402cbd3d210e9b598c0deo0
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Van de bestuurstafel. 

Op 16 maart vindt weer de Algemene Ledenvergadering van onze gepensio-

neerdenvereniging plaats (zie details hierover elders in dit bulletin). 
Deze vergadering is bedoeld om de leden inspraak te geven in de richting die 

we met ons allen zouden moeten gaan. Dit betreft zowel de sociale activiteiten 

als ook de behartiging van onze pensioenbelangen. 

Natuurlijk gaat het ook over de normaal gebruikelijke zaken zoals de financi-

ele verantwoording, de contributiehoogte en de bestuursverkiezingen. 

Na de pauze zal dit jaar opnieuw Roel Fonville ons bijpraten over de meest 
recente ontwikkelingen binnen de Federatie (daar zijn wij lid van ten behoeve 

van de belangenbehartiging). Tevens zal hij weer wat zeggen over de LBPG 

(dit is de vereniging van gepensioneerde Philipsmedewerkers die geen lid zijn, 

of willen zijn, van een vereniging zoals de onze). 

Er zijn nogal wat ontwikkelingen binnen de lidverenigingen van de Federatie 

die het bespreken waard zijn en die we als mede-lidvereniging moeten weten. 

Ikzelf ben lid van een zogenaamde “denktank” geweest. 
Deze denktank heeft aanbevelingen gedaan betreffende: 

1. de profilering van de Federatie 

2. de ledenwerving 

3. de belangenbehartiging 
4. de interne organisatie van de Federatie 

Kortom, best interessant en uw komst waard. Hopelijk is de zaal te klein want 

we verwachten na de pauze ook nog wel wat bezoekers die geen lid zijn van 
de VGG, maar die wel lid zijn van de LBPG. 

Tot de 16e maart dus. 

Wim Gooiker 
Voorzitter VGG 
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Uitnodiging voor de voorjaarsbijeenkomst 2020 

Leden en donateurs worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Voorjaarsbij-

eenkomst /Algemene Ledenvergadering op:  

Maandag 16 maart 2020. 

Aanvang 14.00 uur. 

In de Morgensterkerk op Seinhorst, Seinstraat 2, 

 1223 DA  Hilversum 

Deze bijeenkomst begint met de Algemene Ledenvergadering, na de pauze 

gevolgd door een lezing van Roel Fonville. Roel is sinds 2014 voorzitter van 

de Federatie. Hij zal in zijn lezing stilstaan bij de activiteiten van de Federatie 
op het gebied van Pensioenen, Zorg en Zorgverzekering, en de samenwerking 

met andere verenigingen van gepensioneerden op landelijk niveau. 

Tevens zal hij ingaan op de actuele en toekomstige ontwikkelingen binnen en 
buiten de Federatie. 

De vergaderruimte zal vanaf 13.30 uur toegankelijk zijn.  
 

Deel 1: de Algemene Ledenvergadering (ALV) 

Agenda: 

1. Opening van de voorjaarsbijeenkomst en de ALV.  

2. Verslag van de ALV 2019. (zie elders in dit Informatiebulletin (IB))  

Vanaf 4 maart is dit IB met het verslag ook verkrijgbaar in onze sociëteit. Ook 

op de vergadering zijn een aantal exemplaren beschikbaar. Tevens kunt u dit 

IB met het verslag vinden op onze website, www.vegege.nl 

3. Ingekomen stukken ter zake van de vergadering.  

4. Jaarverslag van de secretaris. (zie elders in dit IB).  

5. Financiële verantwoording van de vereniging van het jaar 2019.  

Vanaf 2 maart zijn resultaat- en balansgegevens 2019 verkrijgbaar in onze 

sociëteit. Ook op de vergadering zijn een aantal exemplaren beschikbaar.  

6. Verslag van de kascontrolecommissie 2019.  

7. Presentatie van de begroting 2020 en vaststelling van de contributie 

met ingang van het jaar 2021.  

Vanaf 2 maart zijn de begrotingsgegevens voor het jaar 2020 beschikbaar in 

onze sociëteit. Ook op de vergadering zijn een aantal exemplaren beschik-
baar. Het bestuur stelt voor om de contributie voor het jaar 2021 vast te stel-

http://www.vegege.nl/
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len op €24,- per jaar. Voor de leden die na 1 april betalen, wordt de contribu-

tie verhoogd tot €26,- per jaar. 

8. Verkiezing bestuursleden.  

De vijf volgens schema statutair aftredende bestuursleden zijn:  

Wim Gooiker  voorzitter  opnieuw verkiesbaar  
Frans Dams  penningmeester  opnieuw verkiesbaar 

Herman Goossens eindredacteur IB opnieuw verkiesbaar 

Frans van der Post 2e secretaris  opnieuw verkiesbaar 

Harrie Raaijmakers pensioenzaken PPF opnieuw verkiesbaar 

N.B.1: De voorzitter en de penningmeester moeten in hun functie worden gekozen. 

N.B.2: Door de leden kunnen tegenkandidaten worden gesteld. Volgens artikel 40 van 

onze statuten moet de bereidverklaring van de kandidaat, voorzien van de 

handtekeningen van minstens vijf andere leden voor de aanvang van de verga-

dering bij het bestuur zijn ingeleverd.  

9. Benoeming van de kascontrolecommissie.  

De kascontrolecommissie voor het jaar 2019 bestond uit de heren P.J.M. Lohman en 

P. Kosten. De kascontrolecommissie voor het jaar 2020 zal bestaan uit de heren P. 

Kosten en een nog te benoemen 2e commissielid. 

Benoeming reserve lid kascontrole-commissie. 

10. Vaststellen gewijzigde privacyverklaring. (Toevoeging art. 6) 

Art.6 Privacybeleid in geval van ontbinding van de VGG 

Als de vereniging wordt ontbonden zullen van haar leden met een Philipspensioenconnec-
tie de gegevens conform lid 2.1a t/m 2.1d éénmalig beschikbaar gesteld worden aan de 
LBPG (Landelijke Belangenbehartiging van Philips Gepensioneerden) om deze leden ver-
der te informeren over de LBPG en om hen de gelegenheid te geven om lid te worden van 
de LBPG. Deze gegevens zullen door de LBPG binnen 6 maanden verwijderd worden. 
Van de leden die geen Philipspensioenconnectie hebben worden de gegevens binnen een 
maand na ontbinding vernietigd. 

11. Informatie van het PME-pensioenfront.  

Dhr. Gerard Visscher zal ons bijpraten over de Vereniging van Organisaties van Ge-

pensioneerden bij PME (VOG-PME). 

12. Wat verder ter tafel komt.  

13. Rondvraag en sluiting van de ALV.  

Korte pauze 
Deel 2: Voorjaarsbijeenkomst samen met de leden van de LBPG 

 

Causerie van de voorzitter de van Federatie, dhr. Roel Fonville, over de recente ont-

wikkelingen bij de Federatie.  
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Verslag van de Algemene Ledenvergadering gehouden op 
maandag 18 maart 2019 
1. Opening 

Aanwezig zijn 31 leden. 

De aanwezigen worden door de voorzitter, dhr. Wim Gooiker, hartelijk wel-
kom geheten op de 41e ALV. De voorzitter van de Federatie, dhr. Roel Fonvil-

le, is deze middag in ons midden en wordt ook hartelijk welkom geheten. Hij 

zal na de ALV een lezing houden over de activiteiten van de Federatie. LBPG-
leden zijn voor deze lezing ook uitgenodigd. 

De voorzitter memoreert de blijvende zorgen over de pensioenen. De Philips-

gepensioneerden hebben kans op een (kleine) indexering op hun pensioen. Bij 
de PME-gepensioneerden is dat helaas niet het geval. De kans op afstempeling 

is voor de laatste groep inmiddels heel reëel aan het worden. 

De voorzitter vraagt de vergadering om goedkeuring van het algemeen beleid. 

De vergadering stemt in met applaus. 
De voorzitter spreekt zijn grote dank uit voor de inzet van de vele vrijwil-

ligers, die met de gastdames en gastheren de activiteiten in onze vereniging 

mede mogelijk maken. 
Het aantal leden daalt gestaag, het meest vanwege overlijden en plaatsing in 

een verpleeghuis. Het aantal donateurs blijft redelijk stabiel. 

De in het achter ons liggende verenigingsjaar overleden personen (24) worden 

genoemd en we houden een ogenblik stilte ter nagedachtenis aan hen. Onder 
de overledenen waren ook twee oud-bestuursleden, te weten de heren 

J. Kreuning en W. van Dam. 

2. Verslag ALV 2018 

Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 

3. Ingekomen stukken ter zake van de vergadering 

Het verslag van de kascontrole-commissie. Zie daarvoor punt 6 van de agen-
da. 

4. Jaarverslag 2018 van de secretaris 

Het jaarverslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 

5. Financiële verantwoording over het jaar 2018 

De penningmeester dhr. Frans Dams geeft een korte toelichting op het jaarver-

slag. De contributie-inning via een factuur in het IB blijkt een succes te zijn. 

De opbrengst is een stuk hoger dan bij alleen een oproep tot betalen in het IB. 
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Daarnaast worden er ook via de email facturen verstuurd. Het verslag wordt 

zonder verdere vragen of opmerkingen goedgekeurd. 

6. Verslag kascontrolecommissie 

Het verslag van de heren P.J.M. Lohman en J.Tj. Engwerda wordt voorgele-
zen waarin de leden wordt geadviseerd het bestuur te dechargeren voor het 

gevoerde financiële beleid. 

De vergadering gaat daarmee akkoord. 

7. Begroting 2019 en contributie 2020 

De begroting 2019 wordt goedgekeurd door de vergadering. 
De contributie voor 2020 bedraagt €24,- per jaar en voor degenen die een her-

inneringsfactuur toegestuurd krijgen €26,- per jaar. De vergadering gaat daar-

mee akkoord. 

8. Verkiezing bestuursleden 

Dhr. Jan Rebel wordt als secretaris per acclamatie in zijn functie herkozen. 
De heren Gerard Visscher, pensioenzaken, Jenne Dijkstra, werkplaatscommis-

saris en Ton van Bruchem, gebouwenbeheer, worden per acclamatie herkozen 

als bestuurslid. 

9. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 

De commissie voor het jaar 2020 zal bestaan uit de heren P.J.M. Lohman en 
J.Tj. Engwerda. Reserve lid is dhr. P. Kosten. 

10. Informatie van het PME-pensioenfront 

Dhr. Gerard Visscher geeft de laatste informatie van het PME-pensioenfront.  

De DG blijft een punt van zorg. Deze moet eind 2019 op 104,3% staan om 

afstempeling te voorkomen. Het is te hopen dat er voor die tijd een nieuw 
pensioenstelsel is afgesproken met een andere rekenrente. 

Gerard zou ook graag de krachten van alle oud-Philips gepensioneerden bin-

nen PME willen bundelen om enig gewicht daar in de schaal te kunnen leggen 

binnen het overlegorgaan. 

11. Rondvraag en sluiting 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag waarna de voorzitter de 

vergadering sluit en we kunnen gaan pauzeren. 

Na de pauze zal Roel Fonville een presentatie houden over het werk van de 

Federatie. Hiervoor sluiten zich een tiental leden van de LBPG bij ons aan. 

Jan Rebel 

Secretaris VGG 
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Jaarverslag 2019 van de secretaris 
 

1. Per 1 januari 2020 is het ledental uitgekomen op 362 (397), waarvan 199 

(224) Philips gepensioneerden en 163 (173) PME en overige gepensio-

neerden. Het aantal donateurs is stabiel gebleven op 46. De gemiddelde 
leeftijd van onze leden is inmiddels de 80 jaar ruim gepasseerd. Het aantal 

sterfgevallen en verhuizingen naar verpleeghuizen stijgt nog steeds. 

2. Op donderdag 24 januari mochten we als VGG mee met de Museumplus-

Bus. We hebben al eens eerder gebruik mogen maken van dit gratis aan-

bod en werden tot onze vreugde voor 2019 weer uitgeloot. De reis ging 
deze keer naar Enschede, waar we met 42 leden en “aanhang” een bezoek 

brachten aan de Museumfabriek aldaar. De museumfabriek heeft een 

overzichtstentoonstelling van de katoenindustrie die inmiddels bijna is 
verdwenen uit de stad. De Museumfabriek heeft ook een algemeen muse-

umgedeelte. In beide afdelingen werden we door een deskundige rondlei-

der wegwijs gemaakt in hetgeen tentoongesteld was. Als dank voor deze 

dag hebben we een gift overgemaakt naar de MuseumplusBus organisatie. 

3. Op maandag 21 oktober hebben we als vrijwilligers van de VGG ons 
tweejaarlijkse uitje gehad. Met 27 vrijwilligers en hun echtgenoten was dit 

keer de reis naar Hoorn en Medemblik. We zijn eerst met de bus naar 

Hoorn gereden en vandaar met de stoomtram naar Medemblik. Na een 

heerlijke lunch in Medemblik hebben we een bezoek gebracht aan het Ne-
derlands Stoommachine Museum. Het warm kloppende, stampende en sis-

sende hart van het museum is een flinke collectie van stoommachines. Met 

behulp van vertrouwde rondleider-vertellers en dankzij een nieuw vorm-
gegeven tentoonstelling werden daar verhalen over het Land van Water en 

Stoom aan toegevoegd. Een leuke en informatieve dag om op terug te kij-

ken. 

4. De VGG is sinds 2016 kandidaat-lid van de VOG-PME (Vereniging van 

Organisaties van Gepensioneerden bij PME) om onze PME-
gepensioneerden te vertegenwoordigen bij PME (Pensioenfonds van de 

Metalektro). Volledige aansluiting is niet mogelijk vanwege de eis van 

minimaal 250 leden aangesloten bij PME.  
5. Iedere maand is het bestuur in vergadering bijeengekomen met uitzonde-

ring van de maanden mei en juli. Belangrijke punten van aandacht waren: 

a. De ontwikkelingen op pensioengebied en de stand van de Dekkings-

Graad (DG). Onze afgevaardigde in de VOG-PME dhr. Gerard Vis-
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scher praatte het bestuur maandelijks bij over de ontwikkelingen bij 

het PME. Dhr. Frans van der Post deed tot de maand mei verslag van 
de vergaderingen van de Federatie daarna heeft Harrie Raaijmakers 

het stokje van hem overgenomen en hield hij ook voor ons de ontwik-

kelingen van het PPF in de gaten. 

b. Ledenwerving o.a. via de website van de Federatie. Daar is inmiddels 

een “Denktank” voor opgericht waar ook onze voorzitter deel van uit 
maakt. Wim Gooiker is inmiddels ook lid geworden van de LBPG, 

een door de Federatie in het leven geroepen landelijke afdeling van 

leden, die via de LBPG direct lid zijn van de Federatie en dus geen lid 

zijn van een plaatselijke vereniging. Voor de communicatie met de 
leden binnen de LBPG wordt uitsluitend gebruik gemaakt van de digi-

tale media. 

6. Onze activiteiten in de sociëteit genoten wederom een gezonde belang-

stelling. Een compliment dus aan onze gastdames en -heren, die ook het 

afgelopen jaar weer voortdurend voor ons klaar stonden. Het aantal be-
schikbare gastdames en –heren vraagt echter voortdurend de aandacht van 

het bestuur. 

7. De website van de VGG is een belangrijk communicatiemiddel van de 

vereniging. Wim Gooiker houdt als webmaster de website up to date. Het 

Informatie Bulletin onder eindredactie van Herman Goossens is weer 
viermaal uitgekomen en werd weer menigmaal geprezen om zijn gevari-

eerde inhoud en kleurrijke uitstraling.  

8. Op de kerstviering waren we met ongeveer 80 leden bijeen in het Sint 

Annagebouw achter de Vituskerk. In een ontspannen kerstsfeer hebben we 

naar de toespraak van de voorzitter Wim Gooiker geluisterd. Ton van 
Bruchem droeg een prachtig kerstverhaal voor. Het geheel werd opgeluis-

terd door het pianospel van dhr. Schreuder. Het blijft een goede formule 

voor onze jaarlijkse viering en ontmoeting.  

Jan Rebel, secretaris VGG 
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Van de penningmeester 

Geachte leden en donateurs. 

 
Als u zich heeft aangemeld voor het ontvangen van de contributiefactuur per 

e-mail, dan heeft u die inmiddels ontvangen. Zo niet, dan treft u in dit per post 

verzonden Informatie Bulletin een factuur aan. 
U wordt vriendelijk verzocht om het gevraagde bedrag over te maken naar de 

rekening van de VGG, onder vermelding van het factuurnummer. 

 
Het bestuur zou het zeer op prijs stellen als u toestaat dat de factuur per e-mail 

verzonden wordt. Dat bespaart op de kosten en ook op het werk van secretaris 

en penningmeester. Op de factuur staat aangegeven hoe u dit kunt doen: door 

een e-mail te sturen naar penningmeester@vegege.nl. 
 

NB. Als u de contributie al betaald heeft en uw betaling is ontvangen vóór 25 

februari 2020 dan is dat op de factuur aangegeven. 
 

 Namens het VGG Bestuur, 

 Frans Dams, penningmeester 
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Zij die uit ons oog verdwenen 
 

Wij hebben via een rouwbrief of anderszins kennisgenomen van het overlijden 
van: 

Dhr. J Rigters   12 november 2019 Hilversum 

Dhr. D. Hellinx   28 november 2019 Koog a/d Zaan. 
Dhr. J. van Hunnik  21 december 2019 Hilversum 

Mevr. K.J. Hogewind,      Blaricum 

Dhr. J. Delfgou   19 januari 2020  Eemnes 
Mevr. Bosselaers – Dams 23 januari 2020  Huizen 

 

 

De redactie en het bestuur van de VGG wensen alle nabestaanden veel sterkte 
toe bij het verwerken van dit verlies. 

 

 

Het bestuur van de VGG. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
  

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://users.telenet.be/parochiekiewit/images/Mededelingen/overlijden.gif&imgrefurl=http://users.telenet.be/parochiekiewit/mededelingen.htm&h=345&w=490&sz=7&hl=nl&start=7&tbnid=tgYJ3MjakRTnFM:&tbnh=92&tbnw=130&prev=/images?q=overlijden&hl=nl&safe=active&sa=G
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In memoriam Jan van Hunnik 

Onze oud-voorzitter van de Vereniging van Gepensioneerden ‘Het 

Gooi’ is overleden. Jarenlang was hij de drijvende kracht in het bestuur 

van onze verenging. Voor mij gingen de herinneringen veel langer te-

rug. 

Ik werd zijn piepjonge collega bij OIS in 1968. Hij was toen al een 

kennisbron waar je naar opkeek en waarvan je veel kon leren. Vele ja-

ren later werd ik lid van onze gepensioneerdenvereniging, kwam in het 

bestuur en trof Jan weer. Nu was hij voorzitter van deze vereniging. 

Opnieuw kon ik veel van hem opsteken: nu van zijn methode van lei-

ding geven. Jarenlang hebben we in het bestuur samengewerkt totdat 

het hem door omstandigheden te zwaar werd. Ik volgde hem toen op, 

maar Jan bleef actief. Hij werd lid van de redactie van ons Informatie 

Bulletin en verzorgde daarbij redactionele en logistieke zaken. 

Jan was een man die moeilijke be-

sluiten en verschillen van inzichten 

door middel van humor wist op te 

lossen. De manier waarop hij de 

Algemene Ledenvergaderingen leid-

de oogstte veel bewondering. (Ook 

daar kon je weer wat van leren). 

Jan, waar je op dit moment ook bent, 

je zal er wel weer een actieve rol 

spelen. 

We zullen hem missen en wensen 

zijn familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. 

Namens het bestuur en alle leden, 

Wim Gooiker 
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Koepel Gepensioneerden 
Ouderenbonden bundelen krachten voor beter lobby. 

KNVG en NVOG zijn per 2020 gefuseerd tot de ‘Koepel Gepensioneerden’. De ouderen-

bonden denken zo meer invloed op de komende pensioenhervorming te kunnen uitoefe-

nen. 

Dat maken de organisaties vandaag bekend. ‘Onze verenigingen hebben gelijke belangen en 
samen hebben we een achterban van 295.000 leden. Een grote achterban helpt ons, nu ouderen-
bonden een plek aan tafel hebben verworven in Den Haag’, zegt Jaap van der Spek, één van de 
twee ‘duovoorzitters’ van de nieuwe fusiebond. 

Concrete aanleiding is dat seniorenorganisaties zijn opgenomen in een klankbordgroep, die bij 
het uitwerken van het pensioenakkoord geraadpleegd wordt door de stuurgroep van sociale 
partners en regering. 

In de klankbordgroep hebben jongeren- en ouderenorganisaties ieder vijf zetels. Die van de 

ouderen worden ingenomen door ANBO, KBO-PCOB, de gezamenlijke ouderenbonden van 
FNV en CNV, NVOG en KNVG. Na de fusie zal de Koepel Gepensioneerden de twee zetels 
van NVOG als KNVG behouden, zegt Van der Spek. 

In oktober klaagden KNVG en NVOG, dat de daadwerkelijke inbreng van deze klankbordgroep 
onduidelijk was. Inmiddels is Van der Spek daarover tevreden. ‘We hebben vergaderingen die 
aansluiten op het ritme van de stuurgroep. De eerste was in december en er komt een tweede in 
januari. Mijn indruk is dat er echt geluisterd wordt.’ 

Een andere aanleiding voor de fusie dat NVOG en KNVG op verzoek zullen worden toegelaten 

bij ‘relevante’ commissies van SER, zegt Van der Spek. Dat gebeurt niet met een eigen zetel, 
maar als ‘deskundige’. Van der Spek: ‘We hebben hier in september per brief om gevraagd en 
daar is positief op gereageerd. We zullen hier samenwerken met andere ouderenbonden.’ Naast 
pensioen beschouwt de Koepel ook zorg en welzijn als relevante terreinen. 

Afsplitsing 2012 

De NVOG is in de jaren tachtig ontstaan als een koepel van verenigingen van gepensioneerden 
van bedrijfstak- en ondernemingspensioenfondsen. In 2012 splitste de KNVG zich af onder 
leiding van Martin van Rooijen, nu bekend als senator voor 50Plus. ‘Dat was een gevolg van 

een verschil in cultuur en stijl’, zegt Van Der Spek. ‘Het was voor mijn tijd. Sindsdien zijn de 
verenigingen wel blijven samenwerken en nu komen we dus weer bij elkaar.’ Van Rooijen 
zwaaide in 2016 af bij KNVG en is nu alleen nog erelid. Bij koepel KNVG zijn zo’n veertig 
verenigingen aangesloten met bij elkaar 200.000 leden. Ook lid is KBO-Brabant, dat zich in 
2011 afscheidde van KBO, een andere ouderenorganisatie. 

Bij NVOG zijn zo’n 120 verenigingen aangesloten met 95.000 leden. Naast verenigingen van 
gepensioneerden van pensioenfondsen zijn bij de NVOG veel regionaal gebonden ouderenver-
enigingen aangesloten. De nieuwe organisatie krijgt een ‘duovoorzitterschap’ bestaande uit Joep 
Schouten (voorzitter KNVG) en Jaap van der Spek (voorzitter NVOG). De organisatie wordt in 

Utrecht gevestigd. 

www.koepelgepensioneerden.nl 

bron: Pensioen Pro 02-01-2020 

http://www.koepelgepensioneerden.nl/
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Enkele belangrijke punten en achtergronden van het Pensi-
oenakkoord 

1. Pensioenopbouw 

Jongeren gaan meer pensioen opbouwen dan ouderen 

Op dit moment is het zo dat deelnemers met hetzelfde salaris ieder jaar even-

veel pensioen opbouwen. Volgens het Pensioenakkoord moet de premie op 
een andere manier worden aangewend. Hierdoor gaan jongeren meer pensioen 

opbouwen dan ouderen. Dat betekent dat iedereen die nu al pensioen opbouwt 

een nadeel heeft bij de overgang naar een nieuw pensioenstelsel. 

Hoe werkt pensioenopbouw nu? 

Elke deelnemer aan onze pensioenre-

geling bouwt op dit moment jaarlijks 

een ouderdomspensioen op van 1,85% 

van de pensioengrondslag (het deel van 
het salaris waarover pensioen wordt 

opgebouwd). Leeftijd speelt hierbij 

geen rol. Dat betekent dat een jongere 

en een oudere deelnemer met hetzelfde 
salaris ieder jaar evenveel pensioen 

opbouwen. In de hier naast staande 

grafiek is dat weergegeven met de 
horizontale lijn.  

Wat zegt het Pensioenakkoord over pensioenopbouw? 

De huidige manier van pensioen opbouwen wordt onrechtvaardig gevonden. 

De premie van een jongere deelnemer kan namelijk langer renderen en zou 

daarom meer pensioen moeten opleveren dan de premie van een oudere deel-
nemer. De uitkomst van het Pensioenakkoord is dat een jongere meer pensioen 

gaat opbouwen en dat de opbouw met het toenemen van de leeftijd elk jaar 

een stukje daalt. In de grafiek is dat weergegeven met de schuine lijn. 

Wat kunnen de gevolgen zijn van deze nieuwe pensioenopbouw? 

De nieuwe manier van pensioen opbouwen komt tegemoet aan het gevoel van 

onrechtvaardigheid bij de huidige manier van pensioen opbouwen dat bij een 

deel van de bevolking leeft. Dat klinkt positief. Toch zijn er ook punten van 
zorg. Punten die niet alleen samenhangen met het Pensioenakkoord, maar ook 
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met de lage rente en de besluitvorming naar aanleiding van het advies van de 

zogenoemde Commissie Parameters. Philips Pensioenfonds maakt die punten 
bespreekbaar in de landelijke discussie. We lichten drie van deze punten toe: 

1. Hoogte premiedekkingsgraad minimaal 100% 

In het Pensioenakkoord is vastgelegd dat de zogenoemde premiedekkings-

graad (minimaal) 100% moet bedragen (voor uitleg over het begrip premie-
dekkingsgraad: zie kader). Bij veel andere pensioenfondsen is de premiedek-

kingsgraad lager dan 100%. Bij die fondsen wordt de pensioenopbouw ‘duur-

der’ als gevolg van de eis van een premiedekkingsgraad van minimaal 100%: 
met dezelfde premie kan minder pensioen worden ingekocht. En de pensioen-

opbouw is op dit moment al erg duur door de lage rente. Door de eis aan de 

premiedekkingsgraad kan er op totaalniveau minder pensioen opgebouwd 
worden dan nu. Bij Philips Pensioenfonds speelt dit punt op korte termijn niet 

gezien de hoogte van de premiedekkingsgraad, maar op moment van de im-

plementatie van het pensioenakkoord wel. 

 
Gevolg is dat alleen twintigers meer pensioen gaan opbouwen 

 

Het gevolg hiervan is dat bij het huidige niveau van de pensioenpremie en de 
actuele rekenrente alleen twintigers meer pensioen gaan opbouwen dan nu. 

Voor deelnemers die ouder zijn dan dertig jaar, geldt dat de pensioenopbouw 

lager wordt dan nu. 

 

Wat is de premiedekkingsgraad? 

De premiedekkingsgraad geeft weer hoeveel premie wordt betaald voor nieu-

we pensioenopbouw. Hoe lager de premiedekkingsgraad, hoe meer pensioen-

opbouw wordt toegekend voor iedere euro pensioenpremie. Een lage premie-
dekkingsgraad lijkt dus gunstig, maar is minder goed voor de financiële posi-

tie van een pensioenfonds. En een minder goede financiële positie betekent 

een kleinere kans op indexatie en een grotere kans op verlaging van de pensi-
oenen. En dat is weer een nadeel voor alle deelnemers en pensioengerechtig-

den. Het is daarom van belang, dat er een adequate premie wordt betaald voor 

de pensioenopbouw. Over het antwoord op de vraag wat adequaat is, verschil-
len de meningen. Het kabinet vindt dat sprake is van een adequate premie bij 

een premiedekkingsgraad van 100%.  
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2. Nieuwe rekenrente voor pensioenfondsen 
Pensioenfondsen moeten gebruikmaken van een rekenrente die wettelijk is 

voorgeschreven. Begin 2019 heeft de zogenoemde Commissie Parameters, 

onder leiding van oud-minister Jeroen Dijsselbloem, onder andere onderzoek 
gedaan naar de rekenrente die pensioenfondsen moeten gebruiken. Uit dit 

onderzoek kwam als advies naar voren dat pensioenfondsen vanaf 1 januari 

2021 een nog lagere rente moeten gebruiken dan nu het geval is. Dit advies is 
overgenomen door minister Koolmees en de toezichthouder De Nederlandsche 

Bank.  

Nieuwe rekenrente leidt tot lagere pensioenopbouw 

Deze nieuwe rekenrente heeft ernstige gevolgen voor de pensioenopbouw. 
Zowel in de huidige situatie zoals deze nu geldt bij Philips Pensioenfonds als 

in de nieuwe situatie volgens het Pensioenakkoord. Het gevolg hiervan is dat 

de opbouw voor deelnemers zo’n 30-40% lager zal zijn. Alle deelnemers heb-
ben hier last van. In de nieuwe situatie waarbij jongeren meer pensioen gaan 

opbouwen dan ouderen, zien we dat de jongere deelnemers net wat minder 

nadeel hebben van de nieuwe rekenrente dan oudere deelnemers. 

 

3. Compensatie voor bestaande (oudere) deelnemers 

Bestaande deelnemers gaan dus onder het nieuwe Pensioenakkoord minder 

pensioen opbouwen. Dat geldt met name voor oudere deelnemers. Maar zoals 
hiervoor geschetst worden ook jongere deelnemers geraakt. Het is de bedoe-

ling dat deze deelnemers hiervoor worden gecompenseerd. De partijen die het 

Pensioenakkoord hebben gesloten, noemen de buffers van pensioenfondsen 
als een van de bronnen waaruit die rekening betaald zou kunnen worden. Veel 

pensioenfondsen hebben echter geen financiële buffers om dit te bekostigen. 

En voor pensioenfondsen die wel buffers hebben, zoals Philips Pensioenfonds, 

is het de vraag of die buffers wel gebruikt mogen worden voor dit doel. Het 
besluit om de buffers te gebruiken voor compensatie van gemiste pensioenop-

bouw voor een bepaalde groep deelnemers, moet immers op grond van de wet 

evenwichtig zijn voor alle belanghebbenden. Het is de vraag of aan deze wet-
telijk eis kan worden voldaan. 

 

 
 

 



Maart 2020 Informatiebulletin 

 

19 

 

2. Verhogen / verlagen 
 

Geen financiële buffer meer 

In het Pensioenakkoord is opgenomen dat pensioenfondsen geen financiële 
buffer meer hoeven aan te houden en de pensioenen al mogen verhogen met 

indexatie bij een dekkingsgraad boven de 100%. De kans dat uw pensioen 

verlaagd moet worden, neemt echter ook toe. 

 

Waarvoor dient de financiële buffer in de huidige situatie? 

Op dit moment zijn pensioenfondsen wettelijk verplicht een financiële buffer 

aan te houden. Als een pensioenfonds een dekkingsgraad heeft van 100%, dan 

heeft dat fonds precies genoeg vermogen om alle pensioenen – nu en in de 

toekomst – te betalen. Is de dekkingsgraad 
hoger dan 100%, dan is er sprake van een 

buffer. Deze buffer is bedoeld om de pensi-

oenen te beschermen, zodat de pensioenen 
niet direct verlaagd hoeven te worden als het 

even tegenzit. Ook mogen pensioenen pas 

verhoogd worden door indexatie als de dek-
kingsgraad van een pensioenfonds hoger is 

dan 110%. Er moet dus eerst een buffer van 

10% zijn opgebouwd voordat de pensioenen 

geïndexeerd mogen worden. 
 

Wat zegt het Pensioenakkoord over financiële buffers? 

In het Pensioenakkoord is opgenomen dat pensioenfondsen geen buffer meer 

hoeven aan te houden. Dat betekent dat pensioenen al verhoogd mogen wor-

den vanaf een dekkingsgraad van 100%. Dit klinkt voor u misschien als iets 
positiefs. Uw pensioen wordt immers sneller en meer verhoogd. Maar deze 

maatregel kent ook een belangrijke keerzijde. Doordat er geen buffers meer 

zijn, valt ook een stuk bescherming weg. De eerder toegekende indexaties 
leiden tot een verslechtering van de financiële positie van pensioenfondsen. 

Daarmee neemt de kans toe dat de dekkingsgraad onder de 100% daalt. En 

dan schrijft het Pensioenakkoord voor dat we de (opgebouwde) pensioenen 

ook meteen moeten gaan verlagen. 
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Wat zijn de gevolgen als er geen financiële buffer meer is? 

Zoals gezegd geeft de financiële buffer een stukje bescherming voor uw pen-

sioen als het economisch tegenzit. Het wegvallen van de verplichting om een 

financiële buffer aan te houden, leidt ertoe dat uw pensioen onzekerder wordt. 

Voor u heeft dit tot gevolg dat uw pensioen meer gaat bewegen. 

1. Gevolgen voor uw pensioen 

Zowel de kans op een verhoging van uw pensioen als de kans op een verlaging 

van uw pensioen neemt toe. Daarbij zijn er regels voor de hoogte van verho-

gingen en verlagingen. Bij een dekkingsgraad van 110% mag er 1% indexatie 
worden toegekend. Daar staat tegenover dat de (opgebouwde) pensioenen met 

1% verlaagd moeten worden als de dekkingsgraad 90% is. Op die manier 

moet een pensioenfonds binnen 10 jaar weer op een dekkingsgraad van 100% 
kunnen uitkomen. 

 

2. Gevolgen voor Philips Pensioenfonds 
Voor ons als pensioenfonds heeft het wegvallen van buffers ook gevolgen. 

Gelet op de dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds (deze ligt ruim boven de 

100%) zou het pensioen van alle aangeslotenen onder het Pensioenakkoord op 

korte termijn meer verhoogd kunnen worden door indexatie. Philips Pensioen-
fonds moet zich echter buigen over de vraag of dat ‘evenwichtig’ is. Het 

Fonds heeft immers veel meer pensioenontvangers (oudere deelnemers) dan 

pensioenopbouwers (jongere deelnemers). Voorkomen moet worden, dat de 
ene groep deelnemers meer profiteert van het ‘uitdelen’ van de huidige buffers 

dan de andere groep. Philips Pensioenfonds denkt dat op dit punt maatwerk 

nodig kan zijn, en pleit er daarom voor dat pensioenfondsen na de inwerking-

treding van het Pensioenakkoord niet verplicht worden hun buffer in te zetten 
voor indexatie. Als het bij bepaalde pensioenfondsen met het oog op even-

wichtige besluitvorming nodig is om een deel van de buffer aan te houden, 

moet dat mogelijk zijn. 
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3. Soort pensioenregeling 

 

Alle pensioenregelingen worden premieovereenkomsten 

Alle pensioenregelingen worden zogenoemde premieovereenkomsten: de 
werkgever zegt niet langer een pensioenaanspraak toe, maar een premie. Hoe-

veel pensioen daarmee kan worden ingekocht, is met name afhankelijk van de 

rente. Voor veel deelnemers aan pensioenregelingen wordt het pensioen daar-

door onzekerder. Voor u als deelnemer van Philips Pensioenfonds verandert er 
op dit punt echter niet veel. 

 

 

Wat voor pensioenregeling heeft u nu? 

Philips Pensioenfonds kent een zogenoemde collectieve beschikbare premie-

regeling. Hoeveel pensioen u opbouwt, hangt af van de premie die beschik-

baar is voor uw pensioen. De premie die uw werkgever betaalt, staat vast. Het 

opbouwpercentage kan verlaagd worden als de premie onvoldoende is.  
 

 

Wat voor pensioenregelingen zijn mogelijk onder het Pensioenakkoord? 

Alle pensioenovereenkomsten worden zogenoemde premieovereenkomsten: 

de werkgever zegt niet langer een pensioenaanspraak toe, maar een bepaalde 
premie. Hoeveel pensioen daarmee kan worden ingekocht, is met name afhan-

kelijk van de rente. Op dit punt verandert er voor u als deelnemer van het Phi-

lips Pensioenfonds eigenlijk niets. Ook in de huidige regeling is de premie 
immers vast. Het Pensioenakkoord kent twee soorten pensioenregelingen: 

 

1. Premieregeling met collectieve risicodeling 

Deze pensioenregeling lijkt heel veel op de huidige collectieve beschikbare-

premieregeling. Binnen een dergelijke pensioenregeling wordt het beleggings-

risico net als nu gedragen door alle deelnemers gezamenlijk. U heeft binnen 
deze regeling dus meer zekerheid dan in de hierna genoemde ‘doorontwikkel-

de verbeterde premieregeling’. De belangrijkste verschillen met de huidige 

pensioenregeling zijn de leeftijdsafhankelijke pensioenopbouw en de andere 

wijze van verhogen en verlagen. 
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2. Doorontwikkelde verbeterde premieregeling 

Deze pensioenregeling gaat niet uit van een collectieve pensioenpot, maar een 

individuele pensioenrekening. Dit is feitelijk een individuele beschikbare 

premieregeling. Dat betekent dat er jaarlijks een pensioenpremie voor de deel-

nemer beschikbaar wordt gesteld die op een pensioenspaarrekening wordt 
gestort. Het geld dat op die rekening staat, wordt belegd. In deze regeling 

draagt de deelnemer volledig het risico van zijn eigen beleggingsportefeuille. 

Dat betekent dat positieve, maar ook negatieve rendementen direct doorwer-
ken in de hoogte van het bedrag op de pensioenspaarrekening. Op de pensi-

oendatum wordt het saldo van die rekening gebruikt om ouderdomspensioen 

en eventueel nabestaandenpensioen in te kopen. De deelnemer kan er op de 
pensioendatum ook voor kiezen om het saldo op de pensioenspaarrekening te 

blijven beleggen. Jaarlijks wordt de gekozen pensioenuitkering betaald vanuit 

het saldo op de pensioenspaarrekening. De rest van het saldo blijft belegd om 

op een later moment om te zetten in pensioen. Gesteld wordt dat dit bijvoor-
beeld gunstig kan zijn als de rente op het moment van pensionering heel laag 

is. Een lage rente zorgt er namelijk voor dat pensioen inkopen duur is. 

Door sommigen wordt de verbeterde premieregeling als een oplossing gezien 
van het probleem van de lage rente. De lage rente heeft veel invloed op pensi-

oenfondsen. Zij moeten deze rente gebruiken om de pensioenverplichtingen te 

berekenen (het bedrag dat nodig is om alle pensioenen uit te betalen – nu en in 
de toekomst). Een lage rente zorgt ervoor dat de verplichtingen hoog zijn en 

dit is sterk van invloed op de financiële situatie van pensioenfondsen. Als de 

rente daalt, verslechtert doorgaans hun financiële positie. In een verbeterde 

premieregeling is de invloed van de lage rente op het pensioen gedurende de 
opbouwfase minder zichtbaar. De deelnemer ziet immers alleen hoe de midde-

len op de pensioenrekening zich ontwikkelen. Maar onderhuids is de ontwik-

keling van de rente uiteraard nog steeds van belang. Op enig moment moet 
met de middelen in de (individuele) pensioenrekening immers een pensioen 

worden aangekocht. Hoe hoog dat pensioen is, is voor een belangrijk deel 

afhankelijk van de rentestand op het moment van inkoop. 

Harrie Raaijmakers 
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Tijd voor een nieuwe fietsketting ? 
Nog even en het is weer tijd om de fiets tevoorschijn te halen. De verstandigen 

onder ons zullen in het najaar al gecontroleerd hebben of er nog onderhoud 

nodig was, maar ik behoor tot de types die dat uitstellen tot het echt nodig is. 
Nieuwe banden, nieuwe ketting, nieuwe remblokjes, we ontkomen er niet aan 

zo nu en dan de fietsenmaker op te zoeken of, zoals ik, zelf de handen vuil te 

maken. Banden en remblokken laten zich eenvoudig beoordelen, maar de ket-
ting is wat lastiger. Toch slijt ook die en zeker bij gebruik van een derailleur is 

het belangrijk dat goed in de gaten te houden omdat, als we niet oppassen, ook 

de tandwielen heel snel slijten door een niet goed passende ketting. Bij een 

gesloten systeem valt het allemaal wel mee, maar een open systeem is veel 
gevoeliger voor vervuiling en slijtage. 

Er zijn handige hulpmiddelen in de handel om kettingslijtage vast te stellen, 

maar ook met een schuifmaat is het een fluitje van een cent: 
 

 

 
 

Schuifmaat op 118 mm, binnenbekken in de ketting steken, uitschuiven en 

aflezen. Is het meer dan 120,5 mm, dan de ketting vervangen. 
 

Herman Goossens 
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Hoogeveen bouwt de eerste waterstofwijk van Nederland 

In het kort 

De Drentse gemeente Hoogeveen laat een woonwijk bouwen die als energie-

bron waterstof gebruikt. In de wijk wordt de waterstof via een traditionele 
aardgasleiding bij de woningen gebracht. Het is een vingeroefening om straks 

bestaande woonwijken in Hoogeveen en elders in Nederland om te zetten van 

aardgas naar waterstof. 
De gemeente Hoogeveen is hard op weg de eerste waterstofwijk in Nederland 

te bouwen. Het is de wijk Nijstad-Oost, die circa honderd woningen telt. De 

schop voor de eerste woningen gaat eind 2020 de grond in. De wijk moet er in 
2023 staan. 

De inzet van de technische waterstofsystemen in de wijk is vooral een vinger-

oefening om bestaande woonwijken, die nu nog op aardgas stoken, over te 

zetten op waterstof. 'In Nederland moeten de komende decennia — tot 2050 
— zo'n zes miljoen bestaande woningen en één miljoen andere gebouwen 

overschakelen op duurzame energie', zegt Kees Boer, projectleider waterstof-

wijk bij de Drentse gemeente. 'Hoogeveen wil in 2040 een CO₂-neutrale, dus 
ook aardgasvrije gemeente zijn.'  

Met traditioneel aardgasnet 

Onderdeel van de proef is dat de nieuwbouwwijk Nijstad-Oost toch wordt 

uitgerust met een traditioneel aardgasnet. Niet om aardgas te transporteren, 
maar waterstof. Boer: 'We kunnen zo laten zien dat het technisch kan. En het 

draagt bij aan de maatschappelijke acceptatie van waterstof. Dat het veilig en 

comfortabel is.'  

De volgende stap in Hoogeveen is de naastgelegen bestaande wijk Erflanden 
(1100 woningen) om te zetten van aardgas naar waterstof en in iedere woning 

de bestaande cv-ketel te vervangen door een waterstofvariant. 
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Verschillende waterstofsystemen 

In de nieuwe wijk Nijstad-Oost wordt 

geëxperimenteerd met twee verschil-
lende waterstofsystemen. De eerste 

zestien woningen betrekken hun ener-

gie van zonnepanelen op hun daken. 

Overtollige zonne-energie wordt omge-
zet in waterstof via een mini-

energiecentrale op het gemeenschappe-

lijk woonerf. Water wordt daarbij sa-
men met groene stroom gesplitst in 

waterstof en zuurstof. Die waterstof 

kan weer worden omgezet in elektrici-
teit en warmte als er een tekort is aan 

zonne-energie. 

De overige ruim tachtig woningen 

krijgen hun groene waterstof van de 

Gasunie uit de vorig jaar geopende 

waterstofinstallatie te Zuidwending, 
gemeente Veendam. Daar wordt door 

middel van elektrolyse, net als in de 

minicentrale op het woonerf van Van 

der Veen, via zonne-energie, water 
gesplitst in waterstof en zuurstof. Een 

deel daarvan wordt opgeslagen, nu nog 

in tanks en in de toekomst in oude 

zoutcavernes bij Zuidwending. 
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Waterstof te duur in nieuwbouw 

Waterstofdeskundige Ad van Wijk, 

hoogleraar Future Energy Systems aan 
de TU Delft, noemt het 'een goed pro-

ject', maar vooral geschikt voor be-

staande woningen. De inzet van water-

stofsystemen bij nieuwbouw is volgens 
hem niet kostenefficiënt. 

Nieuwbouwwoningen kun je al duur-

zaam maken door goed te isoleren om 

het energieverbruik te verminderen, 

door een sterker elektriciteitsnet in de 

woning aan te leggen en door een elek-
trische warmtepomp te installeren.  

De eerste zestien woningen op het Van 

der Veen woonerf worden ontwikkeld 
door conceptontwikkelaar LiveFree, 

met advies- en ingenieursbureau Arca-

dis en de gemeente Hoogeveen. Live-
Free is met enkele aannemers in ge-

sprek. Er komen rijtjeswoningen en 

twee-onder-een-kappers. 'De koopprijs 

varieert tussen de drie en vier ton, in-
clusief een extra investering voor de 

energie-infrastructuur van €45.000', 

zegt Tom Krouwels, mededirecteur van 
LiveFree.  

Hans Verbraeken 

bron:  Financieel Dagblad 
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Lichten op groen voor plan Holenkwartier in Hoorn 

Hoorn heeft zijn eigen ‘Lucent terrein’. Van 1961 tot eind jaren 90 heeft daar 

de productie plaatsgevonden van apparatuur voor huis- en bedrijfstelefonie. 
Maar toen de productie in zijn geheel werd uitbesteed aan een bedrijf in Va-

lencia in Spanje, kwam het complex leeg te staan. En net als in Hilversum 

heeft het meer dan twintig jaar geduurd voor er concrete plannen voor een 
nieuwe toekomst zijn gerealiseerd. 

http://www.onswestfriesland.nl  meldt: 
Het bestemmingsplan voor het oude Philipsterrein aan de Holenweg in Hoorn 

is onherroepelijk. Dit maakte de ontwikkelaar donderdag bekend op zijn web-
site. 

Met respect voor het industriële verleden en met behoud van de kenmerkende 

fabriekshallen wordt het een volgens plannen een ‘vernieuwende stadswijk 
met een mix aan wonen, werken, cultuur en ontspannen’. Enkele fabriekshal-

len op het oude Philipsterrein blijven behouden en krijgen een nieuwe be-

stemming. 

  

http://www.onswestfriesland.nl/
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Woningen 

Holenkwartier biedt ruimte aan 300 koopwoningen, 80 sociale huurwoningen 
en 20 middel dure huurwoningen. “Het gaat dan ook om een verscheidenheid 

aan woonvormen voor een brede en dynamische doelgroep. Het aanbod zal 

bestaan uit koop- en huurappartementen, woningen met tuin en stadswonin-

gen. In een deel van de industriële hallen worden unieke loftwoningen gereali-
seerd. Daarnaast komt er een woontoren welke ontwikkeld wordt volgens het 

Superloftprincipe; grote ruimtes zonder vaste indeling, verschillende verdie-

pingshoogtes en fraaie raampartijen. De architectuur en openbare ruimte wordt 
gevarieerd, telkens met een eigen sfeer en karakter”, aldus het bericht de web-

site van het plan. 

Bouw eerste woningen najaar 2020 

MKA Architects uit Amsterdam is bezig met de uitwerking van fase 1 welke 
naar verwachting in het voorjaar van 2020 in verkoop zal gaan. “Er is veel 

interesse voor het wonen en ondernemen in Holenkwartier. Naar verwachting 

wordt er begin 2020 gestart met het bouwrijp maken van het terrein. Volgens 
de huidige planning kan er dan na de zomer van 2020 gestart worden met de 

bouw van de eerste woningen in Holenkwartier”, sluit het bericht af. 

Voor de liefhebbers van vernieuwende architectuur zijn de superlofts het be-
kijken waard: http://www.holenkwartier.nl/project/superlofts-fase-2/ 

  

http://www.holenkwartier.nl/project/superlofts-fase-2/
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Tenslotte 
 

 

 

 
 

Hoeveel zwarte stippen telt u?
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VGG-ACTIVITEITEN en CONTACTPERSONEN 

secretaris@vegege.nl             www.vegege.nl 

 

 

Redactieteam Informatie Bulletin 

Eindredactie: 
Hr. H.J.M. Goossens tel. 5310101 

Hasselaarlaan 66, 3755 AX, Eemnes 
Email: hjm.goossens@gmail.com 
 
Opmaak en vormgeving: 
Hr. J. Rebel tel. 5256649 
 
 
De sociëteit: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Larenseweg 165-167 

1222 HG Hilversum 
tel. 6855471 

 
Gebouwbeheerder: 
Voor gebreken of onderhoud: 
Hr. A.van Bruchem  tel. 0642233490 
(Klachten etc. a.u.b. noteren in het zwarte boek 

op de bar van de soos!!!) 

 
Activiteiten: 
 

Bridge (wo-middag) 
Hr. W.J.C. Gooiker tel. 6239644 
 
Creativiteitscursus 

(di-ochtend) 
Mevr. S. Albrecht-Versteeg tel. 5823469 
 

 

 

Biljarten (wo- en do-middag) 
Hr. L.A.C. Aquina (wo) tel. 6830613 
Hr. A.A. Rigter (do) tel. 6944000 
 

Klaverjassen (di-, do-middag) 
Hr. T. van Bokhorst  tel. 6831988 
Hr. A. v.d. Berkt tel. 0620436889 
 

Klokkenclub (di-, do-, vrijdag) 
Hr. J.D. Grondman tel. 6858767 
Hr. J. Dijkstra tel. 6214373 
 

Teken- en Schildercursus 

Vacant 
 

Bestuur: 
 

Voorz.: Hr. W.J.C. Gooiker tel. 6239644 
1e secr.: Hr. J. Rebel tel. 5256649 
2e secr.: Hr. Fr. v.d. Post tel. 6560212 
1e penn.: Hr. Fr. Dams tel. 6421374 
2e penn.: Hr. J. Sloot         tel. 0618891884 
Pensioen zaken: 
Hr. G.J. Visscher tel. 5881085 

Hr. H.L.M. Raaijmakers  tel. 030-6378766 
Werkplaatscommissaris: 
Hr. J. Dijkstra tel. 6214373 
Eindredactie Informatie Bulletin: 

Hr. H.J.M. Goossens tel. 5310101 
Gebouwenbeheer: 

Hr. A.van Bruchem   tel. 0642233490 
 

Telefoonnummers 

Telefoonnummers vermeld zonder kengetal 
hebben allemaal kengetal 035. 
 
Bestuursvergadering: 
Meestal de eerste maandagmiddag van de 
maand.

mailto:secretaris@vegege.nl
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