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Camping “Ot en Sien”
Norgerweg 2A, 9301 JM Roden, Tel. 050 501 79 43

U bent van harte welkom.
Aan de weg van Roden naar Norg, omringd door bossen, bevindt zich in een
parkachtig omgeving de camping Ot en Sien, die wordt geëxploiteerd door de
recreatie-vereniging Buitenrust, opgericht in 1973.
Op 250 meter afstand gelegen van het centrum van Roden. Naast bossen
om te wandelen, kunt U ook fietsen in een rustige omgeving.
Bekend is Roden door zijn vele sportieve activiteiten, welke ieder jaar worden
georganiseerd. De belangrijkste gebeurtenis van het jaar is de Rodermarkt
eind september. Een jaarmarkt met allerlei activiteiten.
Alle plaatsen zijn voorzien van water en afvoer. Prijs per nacht all in € 18,10
voor twee personen. Prijs seizoenplaats van 1 april tot 1 oktober ca. € 670,Zie ook website www.freewebs.com/camping-ot-en-sien voor meer informatie.

Voor inlichtingen:J. Bouzema, secretaris. Tel.: 050 5773572.

2

www.vegege.nl

februari 2011

Informatiebulletin

In dit nummer
Van de redactietafel .................................................................................................... 4
Van de Voorzitter....................................................................................................... 6
Uitnodiging voor de Voorjaarsbijeenkomst .......................................................................... 6
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van maandag 15 maart 2010 ..................................... 9
Jaarverslag 2010 van de secretaris.................................................................................. 12
Philips Technisch Tijdschrift ........................................................................................ 13
AOW-inkomen en belastingheffing in 2011 ....................................................................... 14
Uit pensioenland ...................................................................................................... 18
OV -begeleiderskaart ................................................................................................. 22
Waar blijft de tijd..................................................................................................... 22
Zij die uit ons oog verdwenen ....................................................................................... 25
Uit de oude doos ...................................................................................................... 26
Telecommunicatie-erfgoed, een landelijk initiatief ................................................................ 27
Berichten uit de Soos ................................................................................................. 28
Boekbespreking ........................................................................................................ 30
Muziekrubriek......................................................................................................... 31
Wasserburg ............................................................................................................ 33
Correct schrijven....................................................................................................... 34
Te Koop ................................................................................................................ 35
Computertip ........................................................................................................... 36
Nieuwe leden .......................................................................................................... 36
Tot Besluit ............................................................................................................. 37

www.vegege.nl

3

Informatiebulletin

februari 2011

Van de redactietafel
Geachte lezer(es),
Voor u ligt het eerste nummer van 2011 en het is inmiddels alweer bijna
lente als u dit blad onder ogen krijgt. Na de winter ontwaakt, zoals altijd,
de natuur. Vogels en andere dieren begeven zich op vrijersvoeten,
bomen en struiken beginnen uit te botten en het moment dat de
winterkleding weer in de kast kan is niet ver meer.
Nu eerst even een leuk bericht. Het bestuur heeft bij drukkerij
Brügemann een offerte opgevraagd voor ons Informatie Bulletin. De
aanbieding is zodanig, dat wij voor de nu betaalde prijs van 3 nummers
via de Copyshop, met de nieuwe aanbieding 4 nummers kunnen maken,
dus een kwartaalblad.
Vervolgens moet de redactie zijn excuses maken aan dhr. T.J.Mooiweer
omdat zijn naam ten onrechte onder de artikelen over Spanje en
rugproblemen is geplaatst in ons vorige nummer. Deze artikelen zijn ons
n.l. aangeleverd door dhr. T. Korteweg.
De kerstviering is, voor zover
de gladheid het toeliet,
redelijk goed bezocht geweest
en oude bekenden hebben
elkaar in een gezellige sfeer
kunnen ontmoeten.
Met koffie en kerststol werd
men verwelkom geheten. De
voorzitter moest vanwege de
weersomstandigheden
wat
meer op het podium klimmen
om een en ander in goede banen te leiden, maar uiteindelijk hadden we
toch allemaal een plekje gevonden. Dhr. Schreuder liet zich achter de
piano ook dit jaar niet onbetuigd. De kerstvertelling van Janny Root

4

www.vegege.nl

februari 2011

Informatiebulletin

zette ons allen aan het denken. We hebben er ondanks de sneeuw en
gladheid weer allemaal van genoten.
Over de pensioenperikelen laat onze zeer gewaardeerde columnist Wim
van Dam zijn licht schijnen, zodat we allen weten, na veel rekenwerk,
dat wij nergens op hoeven te rekenen in deze jaren van bezuinigingen.
Dus volgend jaar moeten wij 20% inleveren op ons vuurwerkpakket van
65 miljoen nu. Een regelrechte ramp.
Naast de vaste artikelen willen wij met ingang van dit nummer beginnen
met een terugblik op de NSF/PTI. Daarvoor hebben wij de beschikking
over een aantal jaargangen van de Nieuwsgolf.
Dit blad is na de 2 e wereldoorlog, als personeelsblad een aantal jaren
verstrekt aan het personeel van genoemd bedrijf. Later kwam daar de
Philips Koerier voor in de plaats.
Kijkt u maar onder het kopje “Uit de oude doos”.
Wat is er voortvarend aangepakt na de WO2, maar ook toen al waren er
lieden bij de NSF die het met het mijn en dijn niet zo nauw namen.
Wij bedanken de leden die hun waardering hebben uitgesproken m.b.t.
het vorig nummer van het Informatie Bulletin en we gaan gestaag verder
met voor elk wat wils.
Ook willen wij alle vrijwilligers, die de club op één of andere manier
draaiende houden, bij deze hartelijk danken voor hun inzet.
Er zijn een aantal artikelen wegens plaatsgebrek niet opgenomen in dit
nummer van het Informatie Bulletin. Deze zullen in het volgende
nummer worden geplaatst.
Veel leesplezier.
De Redactie

Sluitingsdatum kopij voor het volgend nummer: 7 mei 2011
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Van de Voorzitter
Voor u ligt eerste Informatie Bulletin van het jaar 2011. Het is zoals
gewoonlijk een zeer leesbare en informatieve uitgave. We hebben
vreselijk veel geluk dat we een redactieteam hebben die dat elke keer
weer voor elkaar brengt: Jan Keuning, Jan Rebel, Jan van Hunnik (een
Janboel lijkt het wel) en Wim van Dam zorgen er toch maar weer elke
keer voor ons een lezenswaardig bulletin voor te schotelen. We mogen
daar als vereniging heel dankbaar voor zijn. Het bestuur hoopt dat ze
nog menige uitgave voor ons zullen verzorgen. De algemene
ledenvergadering komt al weer in zicht. Elders in dit nummer vindt u
meer daarover. Zwaarwegende besluiten zijn er dit jaar niet zozeer, maar
de verkiezing van een nieuwe penningmeester moet toch wel gebeuren.
We hopen dat er weer een flink aantal leden aanwezig zullen zijn. Na de
pauze hebben we een spreker die ons iets gaat vertellen over ons
Telecommunicatie-erfgoed, waaraan, zoals velen nog wel weten, Philips
in Hilversum (NSF/PTI) ook een belangrijke bijdrage heeft geleverd. Er
zal over deze historie ook een boek verschijnen. Het belooft een
interessante voordracht te worden. Wellicht zijn er nog aanwezigen die
er aan mee kunnen werken. Ik wens namens het bestuur al onze leden,
donateurs, relaties en adverteerders een goed, gelukkig en gezond 2011.
Wim Gooiker, voorzitter VGG.

Uitnodiging voor de Voorjaarsbijeenkomst
Leden en donateurs worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
voorjaarsbijeenkomst/Algemene Leden
Vergadering op:
Maandag 14 maart 2011.
Aanvang 14.00 uur.
In de bijzaal van de Morgensterkerk op
Seinhorst te Hilversum.
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Deze bijeenkomst begint met de algemene ledenvergadering gevolgd door een
informeel samenzijn met o.a. een lezing van dhr. Rob Timmermans over ons
Telecommunicatie-erfgoed. De voorjaarsbijeenkomst zal om ongeveer 16.30
uur sluiten.
Seinhorst is het voormalig fabrieksterrein aan de Jan van der Heydenstraat. De
Morgensterkerk ligt aan de rand van het Seinhorstterrein bij de ingang
Meteorenstraat waar vroeger het gebouw AW stond. Op het terrein vlakbij de
kerk is weinig parkeerruimte. Bij het winkelgebied op het terrein is wel een
gratis parkeer garage. Deze garage is toegankelijk vanaf de Jan van der
Heydenstraat. Parkeren buiten het terrein, bijvoorbeeld op de Orionlaan aan de
kant van de Kamerlingh Onnesweg, behoort ook tot de mogelijkheden. In
beide gevallen moet u na het parkeren nog een stukje lopen.
De Morgensterkerk zal vanaf 13.30 uur toegankelijk zijn.

Deel 1; De algemene ledenvergadering (ALV)
Agenda:
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

Opening van de voorjaarsbijeenkomst en
de ALV.
Verslag van de ALV 2010. (zie elders in
dit Informatie Bulletin)
Vanaf 1 maart is het verslag ook verkrijgbaar in onze sociëteit.
Ook op de vergadering zijn een aantal exemplaren beschikbaar.
Tevens kunt u het verslag vinden op onze website, www.vegege.nl
Ingekomen stukken ter zake van de vergadering.
Jaarverslag van de secretaris. (zie elders in dit Inf. Bulletin).
Financiële verantwoording van de vereniging van het jaar 2010
Vanaf 1 maart zijn resultaat- en balansgegevens 2010 verkrijgbaar
in onze sociëteit. Ook op de vergadering zijn een aantal
exemplaren beschikbaar.
Verslag van de kascommissie 2010.
Presentatie van de begroting 2011 en vaststelling van de
contributie met ingang van het jaar 2012.
Het bestuur stelt voor om de contributie m.i.v. 2012 met €1,- te
verhogen tot €24,- per jaar. Deze verhoging heeft te maken met de
doorberekening van de kosten m.b.t. de belangenbehartiging van
de pensioenzaken bij de overheid door de Federatie (FPVG).

www.vegege.nl
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Vanaf 1 maart zijn de begrotingsgegevens voor het jaar 2011
beschikbaar in onze sociëteit. Ook op de vergadering zijn een
aantal exemplaren beschikbaar.
Verkiezing bestuursleden.
De door het overlijden van Werry Jonker ontstane vacature van
penningmeester, heeft het bestuur kunnen vervullen met de nog
niet officiële benoeming van dhr. Frans Dams. Het bestuur stelt de
vergadering voor dhr. Dams te verkiezen als penningmeester.
De volgens schema statutair aftredende leden zijn:
Jan Rebel
1e Secretaris
Chris Vergouwe
2e Penningmeester.
Wim van Dam
Vice voorzitter
Jan Scheepstra
Werkplaatscoördinator
Alle periodiek aftredende bestuursleden zijn herverkiesbaar.
N.B.1: De secretaris en 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
vergadering bij het bestuur zijn ingeleverd.

9.

10.
11.

Benoeming van de kascontrolecommissie.
De kascontrolecommissie voor het jaar 2010 bestond uit de heren
Bakker en Dorgelo terwijl dhr. van de Weerd reservelid was.
De kascontrolecommissie voor het jaar 2011 zal bestaan uit de
heren Dorgelo en van de Weerd. Dhr. van de Vegte heeft zich
opgegeven als reservelid.
Laatste nieuws.
Rondvraag en sluiting van de ALV.

Deel 2; Informeel samenzijn
In dit deel van de bijeenkomst is er gelegenheid elkaar onder
het genot van een hapje en een drankje te ontmoeten en wat
bij te praten. Daarnaast zal dhr. Rob Timmermans een lezing
houden over ons Telcommunicatie-erfgoed. (Zie het artikel
hierover elders in dit Informatie Bulletin).
De voorjaarsbijeenkomst wordt om ongeveer 16.30 uur gesloten.
Het bestuur
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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van maandag 15
maart 2010
Agendapunt 1: Opening
In aanwezigheid van 42 stemgerechtigden (een stuk minder dan vorig jaar toen
er 65 leden waren) opent de voorzitter Jan van Hunnik de 32e algemene
ledenvergadering. Hij begroet de aanwezigen en houdt een korte inleiding.. Hij
wijst op het verslag van de secretaris voor de terugblik op het afgelopen jaar.
Ook meldt hij dat onze penningmeester zo nodig de financiële verslaggeving
zal toelichten
Er is één afmelding voor deze vergadering binnen gekomen. Dit betreft de heer
Kees Klein, die zich laat verontschuldigen.
Het ledenbestand geeft een redelijk beeld. De aanwas compenseert bijna de
vertrekkende leden. Er melden zich vanwege de mogelijkheid gebruik te
maken van de collectieve Philips-korting bij het IAK, nog geregeld leden bij
onze vereniging.
De voorzitter vraagt de goedkeuring van de leden voor het gevoerde beleid van
het bestuur.
Dank werd ook weer uitgesproken aan de vrijwilligers van de VGG. Zonder
hen zou het laten draaien van onze vereniging niet mogelijk zijn. Hij noemt
met name de gastvrouwen van de sociëteit.
De voorzitter herdenkt de overledenen van de afgelopen periode door het
noemen van hun namen en vraagt de aanwezigen om enige ogenblikken stilte
om hen te gedenken.
Mededelingen:
Aantal stemgerechtigden in deze vergadering is: 42.
In het gebouw mag niet worden gerookt.
De voorzitter verzoekt allen hun mobiele telefoon uit te schakelen, teneinde de
vergadering niet te verstoren.
De voorzitter wenst dat het een goede harmonieuze vergadering wordt.
De pauze is omstreeks 15.00 uur.
Na de pauze zal notaris mr. van de Graaff een voordracht geven over de
veranderde erfrechtwet (testamenten ed.)
Agendapunt 2: Notulen ALV 2009
Met dank aan de secretaris werden de notulen aanvaard.

www.vegege.nl
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Agendapunt 3: Ingekomen stukken
Verslag van de kascontrole commissie. Dat wordt behandeld bij agendapunt 6.
Agendapunt 4: Jaarverslag van de secretaris
Dit jaarverslag was al gepubliceerd in het februari Informatiebulletin 2010.
Dank daarvoor aan de medewerkers van het Informatie Bulletin die het weer
uitstekend hebben verzorgd. De vergadering heeft verder geen op- of
aanmerkingen.
Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan de secretaris.
Agendapunt 5: Financiële verantwoording jaar 2009
De voorzitter meldt dat er enorm veel werk is verricht door de penningmeester
waarvoor hij hem hartelijk dankt. Er was een klein overschot. Er zijn verder
geen vragen uit de vergadering over de jaarrekening.
Agendapunt 6: Verslag van de kascontrole commissie
De secretaris leest het verslag voor van de heren Jonker en Bakker.
De commissie schrijft dat de bescheiden goed in orde zijn. De commissie stelt
voor om het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid. De
vergadering gaat daarmee akkoord.
Agendapunt 7: Benoeming bestuursleden
Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het stellen van
tegenkandidaten voor de posten in het bestuur die statutair vrijkomen of
opnieuw moeten worden ingevuld.
Aftredend en niet herkiesbaar zijn de heren J. van Hunnik, voorzitter en D.
Hek, penningmeester. Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld en de leden
gaan bij acclamatie akkoord met de benoemingen van dhr. W. Gooiker als
voorzitter, dhr. J. Rebel als 1e secretaris, dhr.W. Jonker als 1e penningmeester
en de herbenoemingen van: de heren F. van der Post, J. Kreuning, P. Pommée.
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Het bestuur is nu dus alsvolgt samengesteld:
Voorzitter:
1e Secretaris
1e Penningmeester:
Algemeen en vicevoorzitter:
Algemeen en 2e secretaris:
Algemeen en 2e penningmeester:
Algemeen en Eindredactie Info Bul.:
Algemeen en Werkplaatscoördinatie:
Algemeen en Gebouwbeheer:

Informatiebulletin

Wim Gooiker
Jan Rebel
Werry Jonker
Wim van Dam
Frans van de Post
Chris Vergouwe
Jan Kreuning
Jan Scheepstra
Peter Pommée

De nieuwe voorzitter dankt de scheidende bestuursleden en dhr van de Vegte
(assistent van Dick Hek) voor hun inzet en inspanningen voor onze vereniging.
Agendapunt 8: Kascontrolecommissie benoeming.
Dhr. Jonker treedt volgens procedure uit de kascontrolecommissie en wordt
opgevolgd door het reserve lid dhr. A. Dorgelo. Als nieuwe reservelid meldt
zich dhr. van de Weerd, waarvoor onze dank.
De nieuwe kascontrolecommissie wordt dus:
Dhr. J. Bakker
Dhr. A. Dorgelo
Reservelid: dhr. A.L. van de Weerd.
NB. Voor het jaar 2011 meldt dhr. van de Vegte zich aan als reservelid.
Dhr. Jonker wordt bedankt voor zijn inspanningen in de kascontrolecommissie.
Agendapunt 9: Begroting voor het jaar 2010 en vaststelling contributie
voor het jaar 2011.
De vergadering gaat akkoord met de begroting 2010.
Voorstel van het bestuur voor de contributie voor het jaar 2011. Dit is €23,- per
jaar. Het voorstel wordt goedgekeurd door de ALV. Dhr. Hek wordt bedankt
voor het opstellen van de begroting.
Agendapunt 10:Laatste nieuws
Na de pauze komt er een voordracht over het nieuwe erfrecht en het maken
testamenten door onze huisnotaris Mr van de Graaff.

www.vegege.nl
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Dhr. W. van Dam geeft nog wat belangrijke informatie over de pensioenen en
de indexering van onze pensioenen. Een zeer informatieve korte voordracht.
Er komen een aantal vragen over de pensioenleeftijd en de omvang van
pensioenfondsen.(n.a.v. de verhoging van de AOW leeftijd). Wim van Dam
beantwoordt de vragen.
Agendapunt 11:Rondvraag
Dhr. P.Pommée vraagt waarom er zo weinig leden aanwezig zijn. De redenen
daarvoor zijn niet bekend. We zullen het in de volgende bestuursvergadering
analyseren.
Dhr. P.Kosten vraagt over de rente in box 3 over spaar en andere tegoeden. We
zullen dat aankaarten bij de Federatie en via de Federatie naar het landelijk
overleg.
Dhr. F. Dams vraagt waarom er zo‟n hoog vermogen aanwezig is bij de
vereniging. De penningmeester antwoord dat dit een erfenis uit het verleden is.
Een deel is al besteed via een lening aan de Stichting, waarover we geen rente
krijgen. We verwachten nogal wat onderhoudskosten en aanpassingskosten
(bijvoorbeeld de verwarming) die de Stichting niet zelf kan betalen. Die moet
de vereniging dan weer voorschieten.
Agendapunt 12:Sluiting
Om 15.15 uur sluit de voorzitter de Algemene Leden Vergadering.
Na de pauze was er een zeer interessante voordracht van de notaris over het
nieuwe erfrecht en het maken van testamenten.

Het bestuur

Jaarverslag 2010 van de secretaris
Aan het eind van het jaar 2010 is het ledental uitgekomen op 712 (incl. 1
erelid) en het aantal donateurs op 56. In vergelijking met 2009 betekent dat een
daling in het ledenaantal met 14 leden en een stijging van het aantal donateurs
met 11. In totaal dus een licht verlies van 3 personen. Het bestuur blijft zich
bezinnen op acties om het ledenaantal niet teveel te laten dalen.
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Iedere maand is het bestuur in vergadering bijeen gekomen met uitzondering
van de maand juli. Belangrijke punten van aandacht waren de ontwikkelingen
op pensioengebied, het op peil houden van het aantal gastvrouwen/heren voor
de sociëteit, de vervulling van de vacature penningmeester vanwege het
plotselinge overlijden van Werry Jonker en de renovatie van de sociëteit.
We hebben in het achterliggende jaar afscheid genomen van Jan van Hunnik
als voorzitter en Dick Hek als penningmeester. De nog maar net aangetreden
penningmeester Werry Jonker ontviel ons in september door de dood.
Onze vertegenwoordiger voor de regio west bij de Federatie (Frans van der
Post) bezocht weer een aantal malen de bestuursvergaderingen in Eindhoven.
Het Informatie Bulletin onder eindredactie van Jan Kreuning werd weer
menigmaal geprezen om zijn gevarieerde inhoud en kleurrijke uitstraling.
Onze pensioenspecialist Wim van Dam praatte ons in ieder Bulletin bij over
pensioenzaken.
Onze activiteiten in de sociëteit genoten wederom van een gezonde
belangstelling. Een compliment dus aan onze gastvrouwen/heren, die ook het
afgelopen jaar weer voortdurend voor ons klaar stonden. Zij hebben in
november genoten van een gezellig etentje.
Op de kerstviering verschenen ongeveer evenveel leden (70) als vorig jaar.
Ook nu hadden de bezoekers te kampen met barre weersomstandigheden. In
een ontspannen kerstsfeer hebben we naar de toespraak van de voorzitter Wim
Gooiker geluisterd. Janny Root droeg een prachtig kerstverhaal voor. Het
geheel werd opgeluisterd door de pianomuziek van dhr. Schreuder. Kortom,
het blijft een goede formule voor onze jaarlijkse viering.
Als laatste doet het bestuur opnieuw een oproep aan alle leden om in het jaar
2011 na te denken over een functie in het bestuur. De maximale leeftijd van
bestuursleden is 75 jaar (maar als de ALV het goedkeurt, mag het ook wat
langer). Dus “jonkies” onder u, zorg voor mogelijke opvolgers.
Jan Rebel, Secretaris.

Philips Technisch Tijdschrift
Het bestuur is via mevr. Hollinga in het bezit gekomen van een zeer groot
aantal volledige jaargangen van het “Philips Technisch Tijdschrift”.
Misschien is er onder de leden/donateurs belangstelling voor deze historische
uitgaven. Men kan daarvoor contact opnemen met de secretaris.
Jan Rebel

www.vegege.nl

13

Informatiebulletin

februari 2011

AOW-inkomen en belastingheffing in 2011
AOW-inkomen per januari 2011
Ouderdomspensioen (inclusief tegemoetkoming van 33,09) (bedragen in
euro’s per maand)
Categorie

Bruto

Alleenstaande
met heffingskorting
1067,47
zonder heffingskorting 1067,47
vakantie uitkering 1)
58,62

Loonheffing

Bijdrage
zorgverz.

Netto

0,00
161,00

82,72
82,72

984,75
823,75

Alleenstaande ouder met kind(eren) jonger dan 18 jaar
met heffingskorting
1345,36
29,91
104,26`
zonder heffingskorting 1345,36
202,41
104,26
vakantie uitkering 1)
75,35

1211,19
1038,69

Gehuwden/samenwonenden
Beide partners 65 jaar of ouder (bedrag per persoon), of: één partner jonger dan
65 jaar, zonder toeslag

met heffingskorting
743,60
zonder heffingskorting 743,60
vakantie uitkering 1)
41,87

0,00
112,08

Eén partner jonger dan 65 jaar, met toeslag 2)
met heffingskorting
1454,11
82,00
zonder heffingskorting 1454,11
219,41
vakantie uitkering 1)
83,74
1)
2)

3)

14

57,62
57,62

685,98
573,90

112,69
112,69

1259,42
1122,01

De maandelijks opgebouwde vakantie uitkering wordt in de maand mei uitbetaald.
De voorgestelde verlaging van de AOW-toeslag van 8% bij een gezamenlijk inkomen
meer dan 110% van het wettelijk minimumloon is niet door de Eerste Kamer
gekomen. De minister komt in februari met een gewijzigd voorstel. Vandaar per 1
januari nog geen verlaging.
De AOW stijgt mee met het minimumloon.
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Heffing Inkomstenbelasting per januari 2011
Attentie:
Dit artikel geeft u een vooruitblik op de
belastingheffing in het jaar 2011 De gegevens
zijn niet geschikt voor het invullen van uw
Belastingaangifte Inkomstenbelasting over het
jaar 2010 die voor 1 april 2011 moet zijn
ingediend, tenzij op tijd om uitstel is gevraagd.
Alleen om te vergelijken wordt een bedrag
voor 2011 soms gevolgd door het tussen
haakjes geplaatste bedrag van 2010. Dit artikel is opgesteld voor onze
gepensioneerde leden en maakt overigens geen aanspraak op volledigheid.
De bedragen zijn in euro‟s.
Indien in dit artikel gesproken wordt van het verzamelinkomen is dat de som
van het belastbare inkomen uit box 1 vóór toepassing van de
persoonsgebonden aftrek, plus de belastbare inkomens van box 2 en box 3
Totale tarieven Inkomensbox 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning)
belastbaar inkomen
heffing
van:
tot:
65-min
65-plus
0
18628
33%
15,1%
18628 (18218) 33436
41,95%
24,05%
33436 (32738) 55694
42%
42%
55694 (54367) en hoger
52%
52%
Heffingskortingen (box 1)
Algemene heffingskorting voor 65-min: 1987 p.p.
Algemene heffingskorting voor 65-plus: 910 p.p.
Ouderenkorting 4): 739 p.p.
Alleenstaande-ouderenkorting 5): 421.
Korting voor maatschappelijke beleggingen: 1,0% (1,3%).
Korting voor belegging in durfkapitaal en cultuur: 1,0% (1,3%).
4) mits verzamelinkomen niet meer is dan € 34857.
5) mits persoon recht heeft op AOW-uitkering alleenstaanden.
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Aftrek eigenwoning
Het WOZ afhankelijke eigenwoningforfait is alleen veranderd voor WOZ
waarden boven €1.020.000.
Het forfait in 2011 is € 5610 plus 1,05% (i.p.v. 0,8%) van de resterende WOZ
waarde boven € 1.020.000.
Aftrek van specifieke zorgkosten
Mits de uitgaven voortkomen uit ziekte of invaliditeit komen de volgende
specifieke kosten voor aftrek in aanmerking:
genees- en heelkundige hulp, met uitzondering van ooglaserbehandelingen;
vervoer;
medicijnen verstrekt op voorschrift van een arts;
overige hulpmiddelen, met uitzondering van visuele hulpmiddelen ter
ondersteuning van het gezichtsvermogen;
extra gezinshulp;
dieetkosten (voor zover opgenomen in dieetkostentabel; sinds 2010 mag de
dieetverklaring ook door een diëtist zijn afgegeven);
extra kleding en beddengoed;
reiskosten ziekenbezoek (bij reizen per auto, anders dan per taxi, €0,19 per
km).
Met uitzondering van eerst genoemde specifieke zorg geldt onder voorwaarden
een vermenigvuldigingsfactor voor de aftrekposten. Mits het drempelinkomen
niet meer is dan € 33485, is de factor voor 65-plus 2,13 en voor 65-min 1,40.
De som van alle specifieke zorgposten moeten nog verminderd worden met
een drempel. Komt de som daar niet boven dan is er geen aftrek. De bij het
aangifteformulier 2011 gevoegde Toelichting 2011 geeft aan hoe het
drempelinkomen en vervolgens de drempel zelf bepaald kan worden.
Tarieven Inkomensbox 3 (belastbaar inkomen uit sparen en beleggen)
De belasting gaat uit van een fictief rendement van 4% over het gespaarde en
belegde vermogen.
Vanaf 2011 moet het aanwezige vermogen – voor fiscale partners het
gezamenlijke vermogen - bepaald worden met één peildatum, namelijk op 1
januari van het kalenderjaar 2011. Van het bruto vermogen of de bruto
vermogens kunnen de toepasselijke heffingsvrije vermogens worden
afgetrokken om het belastbare vermogen - de rendementsgrondslag - te
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bepalen. Het box 3 tarief in 2011 blijft 30% van het
fictieve rendement over het belastbare vermogen.
De heffing komt neer op 1,2% van de
rendementsgrondslag.
Fiscale partners mogen na het bepalen van het
gezamenlijke vermogen dit naar eigen inzicht in de
aangifte weer verdelen over beiden om een zo
gunstig mogelijke heffing in box 2 en/of 3 te
krijgen.
Een veel voorkomende verdeling is het voor de belasting toerekenen aan de
meest verdienende in box 1.
Dan kan ook het heffingsvrije vermogen van de minst verdienende, middels
een verzoek - op het eerste blad van de aangifte - overgedragen worden aan de
meest verdienende. De verdeling kan met ingang van het volgende
kalenderjaar voor de volgende belastingaangifte weer gewijzigd worden.
Heffingsvrij vermogen
Het algemeen heffingsvrije vermogen is: € 20785 (€ 20661) per persoon
en bij overdracht aan de fiscale partner: € 41570.
Voor ouderen die op 31 december 2011 65jaar of ouder zijn geldt een
persoonlijke ouderentoeslag op het algemeen heffingsvrij vermogen die als
volgt afhankelijk is van het persoonlijk belastbare inkomen in box 1, vòòr
persoonsgebonden aftrek:
meer dan
maar niet boven
ouderentoeslag
totaal heffingsvrij
vermogen
14062
27516
48301
14062
19562
13758
34543
19562
nihil
20785
Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet in 2011
De verplichte bijdrage in 2011 wordt geheven over maximaal €33427,inkomen.
Het heffingspercentage over het AOW inkomen is 7,75% (7,05)
Het heffingspercentage over het aanvullend pensioen is 5,65% (4,95)
De teveel geheven bijdrage wegens meerdere inkomensbronnen wordt
gerestitueerd.
Wim van Dam
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Uit pensioenland
In de lopende maatschappelijke discussie over
pensioenen worden nogal stellige standpunten
ingenomen.
Betreffende de solidariteit in het aanvullend pensioen
wordt zelfs gesproken van een ontaarde (perverse)
solidariteit “waardoor de pot leeggegeten is als de
jongere generaties gepensioneerd worden”. Dit geeft
aan dat de maatschappelijke discussie ontspoord raakt en dat de huidige
solidariteit nodig in kaart gebracht moet worden om de discussie, bevrijd van
demagogie, weer zinvol op de rails te zetten.
In deze aflevering wordt ingegaan op de solidariteit.
1. Solidariteit in een pensioenfonds
In een pensioenfonds vormen de belanghebbende partijen, zijnde de
werkgevers, pensioenopbouwers, pensioenontvangers en slapers, met elkaar
een solidariteitskring rondom een afgesproken pensioencontract. De vormen
van solidariteit die daarin spelen worden voor een groot deel bepaald door de
pensioenregeling en de wet- en regelgeving. Hier bepalen we ons bij de nu
vrijwel algemeen ingevoerde voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling.
Een nieuwe pensioenregeling zal gepaard gaan met een aantal andere vormen
van solidariteit, maar dat komt later. Hieronder wordt uitgegaan van de nu
gangbare pensioenregeling.
2. Algemene aspecten van solidariteit
Vormen van solidariteit doen zich voor tussen de bovengenoemde
belanghebbende partijen, maar kunnen ook spelen binnen één belanghebbende
partij. De twee hoofdvormen van solidariteit zijn:
Subsidiërende solidariteit waarbij in de gewone situaties één of meer
belanghebbende partijen bijdragen in de baten of delen in de lasten van één of
meer andere belanghebbende partijen.
Kanssolidariteit waarbij kansen, verwachtingen en/of risico‟s worden gedeeld
door belanghebbenden. Hiertoe worden ook de vormen van solidariteit
gerekend die specifiek zijn voor uitzonderlijke situaties zoals onderdekking.
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3. Vormen van subsidiërende solidariteit
Een voorbeeld is de subsidiërende solidariteit van jonge
pensioenopbouwers naar oudere pensioenopbouwers.
Door het uniforme , leeftijd onafhankelijke premietarief
betalen jonge opbouwers meer dan nodig is voor hun
jaarlijkse opbouw en de oudere opbouwers minder dan
nodig is. Op de leeftijd ca 45 jaar wordt de subsidie
gevende opbouwer een subsidie ontvangende opbouwer.
Het is een markant voorbeeld van solidariteit die ontstaat
door uniforme behandeling. Omdat het zich binnen de
belanghebbende partij opbouwers afspeelt kan het een
intra subsidiërende solidariteit worden genoemd.
Een voorbeeld van een gewaande solidariteit is de “subsidiërende solidariteit
van werkgevers en pensioenopbouwers naar pensioenontvangers”. De
voorgeschreven kostendekkende premie dient echter alleen de jaarlijkse inkoop
van de nominale pensioenopbouw en niet het uitkeren van pensioenen.
Bovendien doet het uitkeren bij een dekkingsgraad boven 100% , zoals in de
vorige aflevering verklaard is, de dekkingsgraad zelfs stijgen ! Dus: voor het
uitkeren van het nominale pensioen bij een dekkingsgraad groter dan 100% is
er geen subsidiërende solidariteit nodig van werkgevers en
pensioenopbouwers.
Voor het uitkeren tijdens de uitzonderlijke situatie van onderdekking wordt
teruggekomen in de volgende paragraaf.
Een ander voorbeeld betreft de voorwaardelijke indexatieverlening. Aangezien
de indexatieverlening voorwaardelijk is en de kostendekkende premie daarin
niet tegemoet komt moet de indexatieverlening uit het Eigen Vermogen van
het fonds gefinancierd worden. Dit vermogen wordt gevoed door
overrendement en meevallers. Het financieren van de indexatie uit het Eigen
Vermogen wordt hier geformuleerd als:
De subsidiërende solidariteit via het Eigen Vermogen die nodig is voor het
verlenen van de voorwaardelijke indexatie van pensioenopbouwers,
pensioenontvangers en slapers.
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4. Vormen van kanssolidariteit
Als gevolg van levensduurverschillen:
Als in een groep belanghebbenden er subgroepen zijn met
duidelijk verschillende levensduur zullen door het uniform
behandelen met een gemiddelde levensduur van de gehele
groep, vormen van kanssolidariteit ontstaan tussen de
subgroepen (cohorten).
Een voorbeeld: mannen “subsidiëren” vrouwen door de
gemiddeld hogere levensduur van vrouwen
(Wie hoor ik daar zeggen: ”en zo hoort het ook”? Het
antwoord is : de rechter)
In de uitzonderlijke situatie van onderdekking:
Voorbeelden zijn:
Bij onderdekking leveren pensioenopbouwers, pensioenontvangers en slapers
een herstelbijdrage wegens het stoppen van de voorwaardelijke
indexatieverlening totdat de onderdekking is opgeheven.
Bij uitblijven van een tijdig herstel uit onderdekking worden opbouwers,
ontvangers en slapers gekort en leveren door het korten wederom samen een
herstelbijdrage om uit onderdekking te komen.
Bij onderdekking is er vaak sprake van een herstelbijdrage van de
werkgever(s), hetzij op basis van een vooraf gemaakte afspraak, hetzij
ongestructureerd als een incidentele sponsorbijdrage.
Een herstelbijdrage van de werkgever(s) is een blijk van solidariteit van de
werkgever(s) met de pensioenopbouwers, pensioenontvangers en slapers.
In geval van een herstelopslag op de premie kunnen via CAO overleg ook
pensioenopbouwers betrokken zijn met een herstelopslag op hun premie. Dan
ontstaat er een tijdelijke subsidiërende solidariteit van pensioenopbouwers
richting werkgever(s).
Deze kan gekwalificeerd worden als een inverse (niet gewilde) solidariteit.
Andere in omloop zijnde kwalificaties van solidariteit zijn provers (bedoeld of
gewild) en pervers (ontaard of verdorven)
Als gevolg van de groei van het aantal verwachte uitkeringsjaren:
De resterende levensduur verwachting van een 65 jarige bepaalt het aantal
verwachte uitkeringsjaren. Als er een geleidelijke toename is van deze
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levensduur verwachting - zeg met enkele procenten per jaar - kan , zoals het
verleden leert, de ophoging van het aantal uitkeringsjaren gefinancierd worden
uit het Eigen Vermogen ofwel:
Een gemeenschappelijke solidariteit van alle belanghebbenden via het Eigen
Vermogen is nodig voor het opvangen van de geleidelijke groei van
uitkeringsjaren voor pensioenopbouwers, pensioenontvangers en slapers.
Als er, zoals laatst getoond in de prognose tafel 2010 – 2060, een schoks- of
sprongsgewijze toename is van het aantal verwachte uitkeringsjaren gaat de
prijs van de lopende pensioenproducten in korte tijd sterk omhoog.
Het ziet er naar uit dat de prijsstijging door de sprongsgewijze toename van het
aantal uitkeringsjaren niet kan worden opgevangen met een
gemeenschappelijke solidariteit vanuit het Eigen Vermogen
Hier komen we aan de grens van de mogelijkheden van solidariteit.
Niet een uniforme maar een naar leeftijd gedifferentieerde correctie van het
pensioenproduct lijkt de aangewezen weg. In de techniek wordt dat correctief
onderhoud genoemd.
Note 1) nominaal in het bovenstaande betekent: gegarandeerd met een
zekerheid van 97,5%
Note 2) een uitgebreide uiteenzetting met de titel “In Pensioenland is een
Solidariteitskaart hoog nodig” kunt u vinden op onze website,
www.vegege.nl
Wim van Dam

Natellen
Een keuterboertje uit de provincie Groningen heeft een prijs gewonnen van
€100.000,- in een loterij.
Op de vraag van een verslaggever wat hij met het geld gaat doen antwoordt het
boertje: “Noatelln”.
Wim van Dam
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OV -begeleiderskaart
Bent u gehandicapt en hebt u bij het reizen per trein,
bus, tram en/of metro begeleiding nodig? Dan kunt u
een aanvraag indienen voor een OV begeleiderskaart.
Als de gehandicapte, die in het bezit is van zo‟n kaart,
op reis gaat en daarvoor een geldig vervoersbewijs
heeft, kan hij gratis een begeleider (die 12 jaar of
ouder moet zijn) meenemen. Een aanvraagformulier
voor een OV-begeleiderskaart vraagt u aan bij NS
klantenservice, telefoon 0900-2021163. Dit formulier
vult u in, voegt eventueel benodigde verklaringen bij en plakt er een pasfoto op
(die moet voldoen aan de eisen gesteld aan pasfoto‟s voor paspoort,
identiteitskaart of rijbewijs) en stuurt het naar het opgegeven adres.
Als men in aanmerking komt voor een OV-begeleiderskaart krijgt men die
thuisgestuurd.
Bron: Informatiebulletin van vereniging van Philips gepensioneerden
Groningen.

Waar blijft de tijd
Ofwel is er ook 'politiek leven' na Philips of Lucent?
Ooit had ik het ideaalbeeld dat telecommunicatie
mensen dichter bij elkaar zou brengen. Dat was
een deel van mijn motivatie om in die sector aan
het werk te gaan. Als mensen elkaar sneller en
beter zouden kunnen bereiken dan zouden ze
elkaar beter gaan begrijpen en verstaan. Dan
zouden ze makkelijker naar elkaar luisteren. En
begrijpen wat er speelde en waarom. En als dat
gebeurde dan zouden er minder problemen
ontstaan. Minder onenigheden, minder oorlogen,
een betere wereld dus. Dat was het ideaal, daarom werd het de wereld van de
telecommunicatie.
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We leven nu 40 jaar later en de wereld is er intussen niet veel beter op
geworden. Ik ben daar na zoveel jaar ook wat somberder over geworden.
Sterker zelfs, omdat alles zoveel sneller gaat, starten de problemen die ontstaan
ook sneller op. Als er in de westerse wereld wat gebeurd kan daar massaal
negatief in een ander deel van de wereld op gereageerd worden. Dan treedt
escalatie op, en wel gemakkelijker dan vroeger. De Mohammed cartoons
waren in een wereld zonder (tele)communicatie niet eens opgemerkt! Laat
staan dat ze zoveel 'reuring' hadden veroorzaakt.
In de jaren 70 ben ik in Den Haag begonnen bij PTN (Philips
Telecommunicatie Nederland) aan de Schenkkade. Dat was de tijd van de
slimme mechaniek, van de Unk kiezer . En die UR en UB centrales
domineerden de wereld van 'onze' telefonie. We hadden daarnaast ook nog wel
telex, maar dan hield het wel zo'n beetje op, zelfs de fax bestond nog niet! En
in de wereld van de operators was het duidelijk. In Nederland had de PTT nog
het monopoly. Kortom, de telecomwereld was eenvoudig. Toch was ik niet
lang daarvoor afgestudeerd op iets nieuws: de 'videofoon' . En kort daarna is
daarmee zelfs een videofoonnetwerk aangelegd tussen Eindhoven, Hilversum
en Den Haag! Bij dat afstudeernetwerk werd al snel duidelijk dat 'bandbreedte'
de bottleneck was. Die was (veel) te duur om 'live' beelden over te sturen. Het
heeft om die reden daarna meer dan 30 jaar geduurd voordat
videoverbindingen dankzij goedkopere bandbreedte en internet massaal
gebruikt kon worden.
Kort daarna in 1972 ben ik naar de ontwikkelafdeling in Hilversum verhuisd en
heb gewerkt aan de introductie van microprocessors in de huis- en
bedrijfstelefonie, later ook aan de 'TBX' centrales. Via een overstap van 10 jaar
naar de gebruikerskant in Eindhoven
weer in de 90er jaren teruggekeerd in
Hilversum
om
daar
aan
netwerkarchitecturen te werken en bij
Lucent Technologies samen met een
groep hoogst intelligente mannen
Netwerk Plannen te maken voor Telecom
operators in het EMEA gebied. Een
fantastische tijd met veel wereldwijde
contacten en veel reizen. Van Zuid
Afrika tot Kazachstan met alles ertussen! Dat werk heeft mij veel voldoening
gegeven. In 2001 zakte door de ICT-bubble de boel in. Ik heb zelden een
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voorgevoel, maar toen kreeg ik het gevoel dat het niet meer goed zou komen
met Lucent en later dat jaar heb ik gebruik gemaakt van een SVVP+ regeling.
Daarna heb ik een studie theologie opgepakt. Naast mijn technische werk heeft
mij dat altijd bezig gehouden en gaf het de balans met de 'niet-materiële'
wereld, de wereld waarin dingen niet met geld gekocht kunnen worden. De
wereld van geloof, hoop en liefde. Via via ben ik uiteindelijk in de politiek
terecht gekomen en ben ik nu fractievoorzitter van de ChristenUnie-SGP
fractie in de Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland.
De provincie is als bestuursorgaan niet zo bekend, maar heeft allerlei taken op
regionaal en bovenlokaal terrein, zoals op het gebied van:
 Ruimtelijke ordening: waar mogen woningen, wegen, bedrijven en
natuur komen?
 Verkeer en vervoer: hoe blijven steden en dorpen bereikbaar? Bussen
rijden in opdracht van de provincie.
 Natuur en milieu: de provincie zorgt voor het milieu en samen met de
waterschappen voor het water.
 Zorg en welzijn: ouderenzorg, vrijwilligerzorg en jeugdzorg zijn
gedeeltelijk of geheel verantwoordelijkheden van de provincie.
 Cultuur: Veel subsidies gaan naar aan allerlei (regionale) culturele
activiteiten.
 Economie: Stimulatie en coördinatie op het gebied van bedrijvigheid
is ook een taak. Ook op het gebied van toerisme en de recreatie .
 Toezicht: Ten slotte controleert de provincie of de gemeenten goed
met hun geld omgaan.
Op 2 maart 2011 roept uw burgerplicht. Dan kunt u stemmen voor de
Provinciale Staten. En uw stem doet er echt toe. Die Prov. Staten kiezen nl op
23 mei ook de leden van de Eerste Kamer. Uw stem is dus dubbel waard!
Mijn droom is (nog) steeds het ideaal waarmee ik aan de wereld van de
telecommunicatie begon! Dat is een wereld waarin alle mensen meedoen, jong
en oud, betaald of als vrijwilliger. Waarin we samen werken aan een leefbare
wereld.
Johan Kardol
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Zij die uit ons oog verdwenen
We hebben via een rouwbrief of anderszins kennis genomen van het overlijden
van:
Mevr. R. van der Kwast
Hilversum
maart 2010
Dhr. H.W. Howell
Soest
september 2010
Dhr. J. Tabak
Hilversum
oktober 2010
Dhr. G. den Boestert
Hilversum
oktober 2010
Dhr. G. van der Meer
Hilversum
november 2010
Dhr. C. van Heide
Nijverdal
december 2010
Dhr. P. Kalkman
Hilversum
december 2010
Dhr. C.Hooijkamp
Hilversum
december 2010
Dhr. J.H.H. Limburg
Hilversum
januari 2011
De redactie en het bestuur van de VGG wensen alle nabestaanden veel sterkte
toe bij het verwerken van dit verlies.
Via dhr. T.J.Mooiweer hebben wij het onderstaande bericht ontvangen.
Op 14 november 2010 is dhr. Gerard van der Meer overleden. Hij mocht de
leeftijd van 91 jaar bereiken.
Dhr. van der Meer heeft als violist/harmonicaspeler in weense stijl vele malen
voor ons gespeeld tijdens bijeenkomsten van gepensioneerden, onder meer
tijdens reisjes met de club.
Zijn levensgezellin Rudy van de Kwast was 1e violiste bij het NSF-orkest. Zij
is in maart 2010 overleden op 98 jarige leeftijd. Haar verscheiden was niet
doorgegeven aan het secretariaat van de VGG.
Beiden hebben veel bijgedragen aan het entertainment van onze vereniging.
Dat zij mogen rusten in vrede.
Het bestuur van de VGG.
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Uit de oude doos
Onderstaande stukjes tekst zijn overgenomen uit de
personeelsbladen van de NSF “Nieuwsgolf” van het jaar
1947 en geeft een aardig tijdsbeeld.

De 200-tons pers werkt weer!
De 200-tons pers – ongetwijfeld bekend aan ieder, die wel eens door de
machine afdeeling gaat – deelde bij het leeghalen van de fabriek het lot van
andere machines. Zij was evenwel te zwaar om in haar geheel te worden
meegenomen en werd daarom gesloopt.
Na de bevrijding bleek alleen het kale frame nog aanwezig (dat had men niet
meer kunnen wegkrijgen!) maar de onderdelen waren zoek.
Toch is de 200–tonner sinds eenigen tijd weer aan het werk!
De destijds gesloopte onderdeelen heeft men niet meer kunnen opsporen en in
plaats daarvan zijn nu nieuwe gemaakt. Dat is lang geen gemakkelijk karwei
geweest, want een dergelijk zware pers stelt natuurlijk zeer hooge eischen aan
materiaal en afwerking. Maar nu is zij dan weer voorzien van een nieuwe
hoofdkrukas, drijfstang, vliegwiel, bed en niet te vergeten: de groote
tandwielen. Een maand of zes heeft deze zoo goed als algeheele vernieuwing
in beslag genomen, maar nu draait onze 200-tons pers dan toch weer en ponst
zij plichtsgetrouw elke 12 seconden de achterwand van een ontvangapparaat!

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
In 1947 werd het personeelspuntenstelsel geliquideerd.
Men verzamelde punten waarvoor men personeelsartikelen kon verkrijgen.
Of deze constructie een onderdeel was van het beloningssyteem wordt niet vermeld.
De waarde van de punten gaf recht op:

750-900 punten:
600-700 punten:
300-600 punten:
200 punten:
200 punten:
200 punten:
90 punten:
60 punten:
90 punten:
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een groot apparaat (wat het ook moge zijn)
een 658BU ontvanger
209U ontvanger
Infraphil
Philishave
TL buis
Bijou
Handdynamo
Rijwiellantaarn
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-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Niet alleen wietkwekers tappen illegaal stroom af, ook de NSF medewerkers wisten er raad mee,
dus...niets nieuws onder de zon getuige onderstaand artikel.

Wij ontvingen van de gemeente lichtbedrijven het volgend schrijven;
“ Het blijkt ons nu echter dagelijks dat nog velen voortgaan om op frauduleuze
wijze gas en electriciteit te betrekken en wij hebben moeten vaststellen dat in
de jaren 1945 en 1946 duizenden kubieke meters gas en kWh electriciteit
buiten de meter om zijn afgenomen. Het is ons bijzonder opgevallen, dat onder
het personeel van uw fabriek dit kwaad heel sterk is verbreid. Een zeer groot
percentage van de gevallen die wij reeds hebben ontdekt, blijkt na onderzoek
personen te betreffen die of nog steeds, of tot voor kort werkzaam waren op de
NSF.”

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Men had in die tijd ook een ruilbeurs, want schraalhans was keukenmeester.

H. v. d. Velden, U 421, S. M. wil een Engelse donkerblauwe winterjas z g.a.n.
maat 50 ruilen voor een lichtbruine of grijze zomerjas.
In het volgend nummer van het I.B. meer van wat is opgevallen.
Jan Kreuning

Telecommunicatie-erfgoed, een landelijk initiatief
Op onze ALV van 14 maart a.s. zal de heer Ir. R.A. (Rob)
Timmermans een lezing geven over het nationaal
Telecommunicatie Erfgoed Initiatief. We hebben hem
onlangs daartoe uitgenodigd. Rob maakt graag gebruik
van die uitnodiging, zo mailde hij ons:“Ik doe dat niet
alleen in mijn functie van voorzitter van de
Telecommunicatie Erfgoed Stichting (TELES), ik wil u
en uw leden te zijner tijd ook graag informeren over de
activiteiten die ik inmiddels ontplooi op landelijk niveau,
met als doel om de gemeenschappelijke belangen van
telecommunicatie-erfgoed instellingen en partijen te behartigen. U moet
daarbij denken aan het bijeenbrengen van musea zoals het Museum voor
Communicatie in Den Haag, het voormalig PTT- Museum, het Houweling
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Museum in Rotterdam, het Radio Amateur Museum in Reusel, het HEIM in
Enschede, The Dutch Online Telephone Museum, maar ook Stichtingen zoals
TELES, Centrum voor Duitse Verbindings- en aanverwante Technologieën
1920-1945 (CVD&T), het Omroep Zender Museum en een aantal particuliere
verzamelaars”.
Hij schrijft verder: “Bovendien is het in deze van belang aan te geven dat ik als
voormalig algemeen directeur van NOZEMA, het initiatief heb genomen om te
komen tot het behoud van analoge zendertechnieken, gebruikt/bedoeld voor het
uitzenden van radio en TV via de ether in Nederland. Een initiatief dat
inmiddels heeft geresulteerd in het Omroep Zender Museum”.
Zie in deze ook www.omroepzendermuseum.nl
Rob Timmermans heeft een passie voor industrieel erfgoed in het algemeen en
voor de telecommunicatiehistorie in het bijzonder. Hij heeft op dit gebied een
aantal initiatieven ontplooid, die inmiddels zijn uitgegroeid tot een landelijk
initiatief. Ook privé houd hij zich bezig met interessante hobby‟s. Kortom,
voldoende stof voor een leuke lezing/discussie op 14 maart a.s., waarvoor we u
allen, mede namens de spreker graag uitnodigingen !
Het bestuur

Berichten uit de Soos
Oproep van de Biljartclub
Door het wegvallen van een aantal leden is er
ruimte ontstaan voor nieuwe leden. U kunt kiezen
voor de woensdag-, donderdag- of vrijdagmiddag.
Er wordt gespeeld van 13.00 uur tot 17.00 uur. Ook
beginners zijn van harte welkom, want het gaat
voornamelijk om de gezelligheid. Met Pasen en
Kerst hebben we gezamenlijk een gezellige dag.
De groepen biljarten dan onderling tegen elkaar.
Tegen betaalbare prijzen worden koffie, thee, bier of frisdranken tijdens het
biljarten door één van de gastvrouwen of -heren geserveerd. Heeft u interesse,
schroom niet en kom eens kijken in de Soos, hoek Jan v/d Heijdenstraat/Larenseweg. Voor verdere informatie kunt u ook kijken op onze website
www.vegege.nl of bellen 035-6854872 (na 19.00 uur).
K. van Ree
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Kerstviering Klaverjasclub
Deze middag stond in het teken van de huldiging van dhr. T.van Bokhorst, het
geweldige Koud Buffet en de prijsuitreiking van de 2e periode.
De heer T.van Bokhorst, 12,5 jaar als voorzitter van de Klaverjasclub, kreeg uit
handen van Dhr. Arie v.d. Berkt de Gouden trofee uitgereikt en werd benoemd
als Erevoorzitter van de Klaverjasclub.
Zijn vrouw Gerry, die zonder dat hij het wist, als gast was uitgenodigd,
beleefde de feestvreugde met hem mee. Samen ontvingen zij nog een cadeau
en bloemen. Daarna kon iedereen genieten van het Koud Buffet, wat ook dit
jaar weer geweldig verzorgd was.
Na het kaarten was de prijsuitreiking van de 2e periode. Deze werd gewonnen
Dhr. A.v.d.Berkt met 81.686 punten. Ton werd 6e, jammer, maar volgende
keer beter! De Marsenprijs werd gewonnen door dhr.T.Wiegers (33x) en de
Sportiviteitsprijs door 'vriend' Kees Hilhorst.
Na de prijsuitreiking kreeg iedereen een kerstpakket mee naar huis.
Al met al was het weer een heel gezellige middag. Vele complimenten heeft
het bestuur daarvoor mogen ontvangen.
Namens het bestuur – de heren T.van.Bokhorst, H.Kuijper en A.v.d. Berkthartelijk dank.
Als er mensen zijn die willen komen klaverjassen, dan kan dat op dinsdag- en
donderdagmiddag. Gezelligheid is Troef!
A.v.d. Berkt
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Boekbespreking
De tuin van as
De Duitse wetenschapper Anton vlucht via de Pyreneeën en Spanje naar
Amerika en komt terecht in Los Alamo.
Sophie, een jonge joodse vrouw, wordt door haar familie, die in
Oostenrijk moet achterblijven, op een boot gezet om uit handen van de
nazi‟s te blijven.
Het Japanse meisje Emiko speelt argeloos langs een rivier dichtbij
Hiroshima als er een vliegtuig aan de horizon verschijnt.
De tuin van as is een meeslepend boek over de verstrengeling van hun
levens.
Het is een verpletterend verhaal wat niet alleen gaat over schuld, ethiek
van de wetenschap en oorlog, maar ook over de imperfectie en
standvastigheid van de mens.
Aangrijpend, mysterieus en onweerstaanbaar.
Ook het onnoemelijke verdriet, van wat een oorlog een mens aandoet,
schrijnt.
Auteur: D.Bock
Uitgeverij: Ambo|Anthos.
ISBN 90 7634 1346
Jan Kreuning
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Muziekrubriek
Hoewel geen uitgesproken klassiek werk is de ragtime opera Treemonisha toch
een boeiend muziekstuk en het beluisteren meer dan waard.
De onderstaande beschrijving komt van internet „Wikipedia‟ en is, waar de
informatie er minder toe doet, ingekort.
Jan Kreuning
Scott Joplin is in 1868 op de grens van Texas en Arkansas
geboren en groeit daar op in een gezin met zes kinderen.
Zijn moeder Florence is blank en vader Jiles Joplin zwart
en voormalig slaaf. Het gezin is behoorlijk muzikaal.
Het huwelijk van zijn ouders loopt op de klippen en moeder
blijft met haar zes kinderen achter. Om in haar eigen
onderhoud en dat van haar kroost te voorzien, gaat zij bij
diverse gezinnen huishoudelijk werk verrichten. Terwijl
moeder Joplin wast en strijkt mag de jonge Scott – die zij dikwijls meeneemt – op de
piano spelen. Zo dringen Scotts bijzondere talenten ook door tot de bevolking van
Texarkana. Een Duitse leraar onderwijst hem in pianospel en harmonieleer en deze
man komt de eer toe, een steentje te hebben bijgedragen aan de verdere , algemene
ontwikkeling van Scott Joplin.
Als teenager vormt hij samen met een stel jongens uit Texarkana een bandje en krijgt
daardoor plaatselijke bekendheid. Zijn verstand, talent en ambitie beweegt hem om
een breder publiek op te zoeken en in 1885, amper 17 jaar oud, komt hij in St. Louis
terecht.
De steden St. Louis alsmede het zo centraal in de staat Missouri gelegen Sedalia, zijn
voor de ontwikkeling van Scott Joplin als musicus en componist veelbetekenend. Rond
de eeuwwisseling volgt Scott vier cursussen voor gevorderden in harmonie- en
compositieleer aan het George R. Smith College for Negroes te Sedalia.
Zijn eerste door Carl Hoffman uit Kansas City in 1899 uitgegeven rag is getiteld;
Original rag.
Vreemd genoeg wordt een andere rag, de in later jaren zo alom bekende Maple leaf
rag, door Hoffman afgewezen. John Stark, een muziekuitgever uit Sedalia, brengt
eveneens in 1899 deze aanvankelijk niet goed genoeg bevonden rag wel uit. Slechts
met de grootste moeite kan hij aan de vraag naar dat briljante en populaire stuk
voldoen. Door de alsmaar groeiende populariteit van zijn Maple leaf rag keert een
ervaren en gelouterde Scott in de lente van 1900 naar St. Louis terug. Met zijn bruid,
de jonge weduwe Belle Hayden, neemt hij zijn intrek in een flat in de Morgan Street
2658A. Door de royalty’s die hij ontvangt stijgt zijn inkomen gigantisch en kan hij het
zich permitteren een wat rustiger leven te gaan leiden.
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Hij geeft les, componeert en werkt verder aan zijn algemene ontwikkeling. Gedurende
zijn vijfjarig verblijf in St. Louis componeert hij 19 voortreffelijke rags voor piano
waaronder Elite syncopation, Mars Majestic en Ragtime dance.
Nadat zijn huwelijk is gestrand en zijn enig kind is overleden verlaat hij in 1905 St.
Louis, gaat naar Chicago en komt uiteindelijk in New York terecht. Hier wil hij een
nieuwe start maken, produceert een aantal pianolarollen met eigen werk en
componeert een aantal van zijn mooiste rags. In 1909 hertrouwd hij en zijn tweede
vrouw Lottie is een stimulans voor hem.
“The king of ragtime composers” heeft geen rust en het fenomeen opera blijft hem
achtervolgen. Voor deze manie geeft hij veel op, stopt met componeren en les geven en
zelfs met het geven van uitvoeringen. Geheel en al duikt hij in het orkestreren van zijn
nieuwe opera en werkt dag en nacht samen met zijn vriend Sam Patterson aan de
partituur.
Wellicht is hij zich bewust van zijn naderende einde en vecht wanhopig tegen de factor
tijd.
In 1911 komt zijn opera Treemonisha gereed en neemt hij achteloos de financiële last
voor de uitgave van zang- en pianopartituur op zich. Nu nog het vinden van een
producer… (Het verhaal van de opera gaat over verschillende negerfamilies en speelt
zich af op een plantage in de bossen ergens in de staat Arkansas.) Uit een bericht in
The New York Age van 7 augustus 1913 blijkt dat iemand bereid is gevonden het
benodigde geld te verschaffen en dat de opera in de herfst van dat jaar zal worden
opgevoerd in het Lafayette Theater te New York. De
opera wordt koel ontvangen. In 1915 onderneemt Scott
een laatste poging en geeft een korte voorstelling voor
een select publiek, waarbij hijzelf, bij gebrek aan een
orkest, achter de piano plaatsneemt. Helaas komt de
uitvoering niet van de grond en verergert zijn ziekte
snel. Op 1 april 1917 overlijdt Scott Joplin op 49-jarige
leeftijd in het Manhattan State Hospital te New York
aan de gevolgen van syfilis.
Meer dan een halve eeuw na zijn dood wordt zijn opera Treemonisha in januari 1972
voor het eerst opgevoerd te Atlanta. Een jaar later krijgt zijn “The enertainer” een
hernieuwde populariteit als titelsong voor de film The Sting. De song uit deze opera
“Aunt Dinah blew the horn” werd door het programma
Toppop populair als tune waarop het ballet van Penny de
Jager danste.
Scott Joplins opera Treemonisha, is op dubbel CD 43570902 uitgegeven door Deutsche Grammophon.
Bron: Vera Brodsky Lawrence, Scott Joplin Houe, St. Louis.
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Wasserburg
In grote delen van Spanje viel het water met bakken in de hemel. Plaatjes van
ondergelopen huizen en auto´s die door het water worden meegesleurd. En dat
alles wordt gevolgd door mensen die met scheppen de modder uit hun huizen
verwijderen. Er was een dorpje dat vier maal in één maand onder water stond.
Als je droog thuis zit en dat alles ziet op de TV, dan denk je wat gaat het me
goed.
Toch heeft water ook mooie aspecten. Er is een meer dat Duitsland scheidt van
Zwitserland. Het is het meer van Konstanz. Op veel plaatsen zie je aan de
overkant Zwitserland liggen bij helder weer. Tussen de plaatsen die aan het
meer liggen varen veerboten. Zij hebben een aanlegsteiger en daar zie je
hordes fietsers en mensen met rugzakken aan boord stappen. Er is een soort
strippenkaart waarmee je betaalt.
Door een toeval waren wij in Wasserburg beland. Het is een plaatsje vlak bij
Lindau. Het is een mooi plaatsje . Het wemelt er van de fietspaden en er is een
camping. Nergens kwamen wij verboden-toegang-bordjes tegen. Overal waar
je loopt zie je bloemen.
Het dorpje heeft twee centra. Het klassieke centrum waar je de VVV vindt ,
een kerkje , hotelletjes en restaurantjes . Het tweede is bij de aanlegsteiger van
de veerboot. Daar is een terras vanwaar je de mensen ziet komen en gaan.
Kortom een leuk plaatsje om te zijn.
Echter als je er aan terug denkt, dan zie je veel mogelijkheden. Trekken met
een rugzak en de veerboten als transportmiddel. Zij gaan naar Zwitserland en
een bezoek aan de waterval van
Schafhausen is geen probleem. Gezien het
net van fietspaden is een vakantie met
rugzak en fiets heel goed mogelijk.
Een aspect dat positief is dat de prijzen van
eten en overnachten in Duitsland niet
excessief zijn.
Gebruik bij het plannen maken van de
vakantie deze tip en bedenk dat je in
principe in alle stadjes aan een trektocht
kunt beginnen. Als je rust wilt zonder
veel bewegen overweeg dan Wasserburg.
Teun Korteweg
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Correct schrijven
Een vreemde titel zult U zonder twijfel denken. Hij is inhoudsloos zonder een
uitleg. In Spanje is een nieuwe orthografie gepubliceerd en wat bijzonder is ,
dat het een publicatie van de gezamenlijke 22 academies van de Spaanse taal
is. Wat heel anders is dan in Nederland is de presentatie. Het wordt als een
voorstel gepresenteerd en gericht op jonge Spaans sprekenden. De ouderen
kunnen gewoon de oude spelling gebruiken.
Bij het bestuderen van de beschrijving komen veel zaken aan de orde waar
velen nooit aandacht aan besteden omdat het niet nodig is. Schrijven is het
samenvoegen van tekens tot de gesproken taal vastgelegd is. Welke tekens
worden gebruikt en wat is de relatie met het spreken?
Chinezen gebruiken ideogrammen . Een ideogram is
een symbool dat een begrip weergeeft. Er is een
symbool dat het centrum van iets weergeeft. In ieder
Chinees restaurant is het te zien. Er is eveneens een
symbool voor water. Als je beide symbolen
samenvoegt , dan krijg je iets dat in het centrum van
het water is. Wij noemen dit een onderzeeër. Als je
de tekens bekijkt dan denk je : wat is dat lastig om te
schrijven. Dat laatste valt mee want Chinezen
schrijven heel snel, sneller dan wij.
De Japanners hebben de Chinese ideogrammen
overgenomen , maar hebben hier twee alfabetten aan
toegevoegd. Qua klanken zijn beide alfabetten identiek. Echter het ene wordt
gebruikt voor officiële publicaties ( van de staat bijvoorbeeld) en het andere
voor overige communicatie. De tekens van beiden bestaan uit een combinatie
van een medeklinker en een klinker. Het teken ka is één teken net als de x bij
ons.
De toegevoegde alfabetten representeren klanken , maar de ideogrammen in
principe niet. De klank kan afhangen van andere ideogrammen waarmee je het
combineert , maar ook van de streek van China. Met andere woorden men kan
elkaar een brief schrijven maar praten lukt niet.
Dit laatste is een zaak die ook van toepassing is op de hiërogliefen. De lange
periode maakt het waarschijnlijk dat de schrijver niet kon spreken met de lezer
van 2000 jaar later.
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De combinatie van medeklinker en klinker is ook gebruikt in Mesopotamië . In
het Aramees is bijvoorbeeld de klinker weggelaten. Een Turk leest ktb en zegt
kitab en een Marokkaan ketab ( boek) .
Ons alfabet ontstond bij de Feniciërs. Zij gebruikten
geen klinkers. De Grieken hebben dit alfabet
overgenomen en er klinkers aan toegevoegd. Zij
hebben ook het schrijven van links naar rechts
ingevoerd. De Etrusken hebben de westelijke variant
van het Grieks overgenomen. De Romeinen hebben
het weer van de Etrusken overgenomen. Na de
complete annexatie van Griekenland hebben zij van
de Grieken de X en Y overgenomen.
In Rome werden alle tekens achter elkaar
geschreven. Alle tekens waren hoofdletters. Dit maakte lezen een moeilijke
zaak, maar een voorlezer had een zeker beroep. Op de scholen werd bij het
onderwijs van schrijven en lezen gebruik gemaakt van gescheiden tekst.
Veel later werden kleine letters ingevoerd en de spatie. Ook de accentuering
van teksten kwam veel later.
Een voorbeeld van iets raadselachtigs uit het Spaans. In het Spaans wordt de
letter h totaal niet uitgesproken. Waarom bestaan dan woorden als huevo (ei)
en hueso (bot)? Oorspronkelijk was er geen verschil tussen de u en de v. Toen
dat verschil ontstond was de u een klinker en om te voorkomen dat de u als
medeklinker werd gezien is de letter h toegevoegd.
Teun Korteweg

Te Koop
Onderstaande apparatuur is gratis af te halen:
LF voltmeter, type GM6017
Universeelmeter, type GM6008
LF versterker
8 bananendozen met allerlei electronisch materiaal + lektuur.
K.Frielink
Talmastraat 31
1272 GZ Huizen
Tel. 035-5252437
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Computertip
Deze keer wil ik u graag attenderen op een leuke website “Beter
Spellen”, www.beterspellen.nl
Op deze site kunt u zich aanmelden voor een dagelijke opgave (via uw emailbox) van een viertal meerkeuzevragen m.b.t. spelling van de nederlandse
taal.
Er is ook een vergelijkbare site “Beter rekenen” www.beterrekenen.nl
Veel plezier.
Jan Kreuning

Nieuwe leden

De volgende personen hebben zich aangemeld als lid of donateur van onze
vereniging:
Dhr. J. Drupsteen
Geelgors 10
1261 SE
Blaricum
Dhr. L.I. Groendijk
De Haar 10
1273 CV
Huizen
Mevr. B. Drees
Adm. de Ruyterlaan 36 1215 NB
Hilversum
Dhr. O.J.A.de Graaff Toutenburgstraat 33
1107 PT
Amsterdam
Het bestuur heet ze hartelijk welkom en hopen dat ze zich snel in de VGG en
op de Soos thuis zullen voelen.
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Tot Besluit
Neeltje 7
Een stoere stier trok met gebral
de aandacht vaak van Neeltje 7,
de fraaiste melkkoe van de stal,
die in de bloei kwam van haar leven.
Maar Neeltje 7 gaf geen zier
om zulke opgefokte binken.
Zij zocht nog deugdzaam haar vertier
slechts bij de vaarzen en de pinken.
De bul werd toen ontzetten kwaad
en - veel te trots om haar te smekenzon naarstig op een euveldaad
om zich genadeloos te wreken.
“ Als in het voorjaar in de wei
de boterbloemen welig bloeien
en alle koeien op een rij
wellustig naar mij staan te loeien,
wanneer de boer de melk verdunt
en de boerin werkt aan de kazen
dan neem ik steels dat stomme rund
geheid een keertje goed te grazen!”
Joop Glasbergen.
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VGG-ACTIVITEITEN en CONTACTPERSONEN
www.vegege.nl
Redactieteam Informatie Bulletin
Eindredactie:
Hr. J. Kreuning
tel. 5258591
De Dam 86, 1261 KV Blaricum
Email: j.kreuning@casema.nl
Opmaak en vormgeving:
Hr. J. Rebel
tel. 5256649
Algemeen:
Hr.J.van Hunnik
tel. 5338555
Gebouwbeheerder
Voor gebreken of onderhoud:
Hr. P.J.J. Pommée
tel. 6830693
(Klachten etc. a.u.b. noteren in het zwarte boek
op de bar van de soos!!!)

Telefoonnummers
De telefoonnrs. vermeld zonder kengetal
hebben allemaal kengetal 035
Hobbyclub (ma-, woensdag)
Hr. W.G. Kuiper
tel. 6855471
Klaverjassen (di-, do-middag)
Hr. T. van Bokhorst
tel. 6831988
Hr. A. v.d. Berkt
0620436889
Klokkenclub (di-, do-, vrijdag)
Hr. J.D. Grondman
tel. 6858767
Hr. J. Scheepstra
tel. 034-6241452
Koersballen (zaterdag)
Mw. H.H. Schmitz-Baljeu

tel. 5386361

Teken- en Schildercursus
(aantal di-ochtenden)
Mw. J. Root

tel. 5258806

Creativiteitscursus
(di-ochtend om de veertien dagen)
Hr. H. Weijman
tel. 6850064

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. C.H. Vergouwe tel. 6240439
Algemeen lid Pensioen zaken:
Hr. W.A. van Dam
tel. 6246155
Werkplaatscommissaris:
Hr. J. Scheepstra
tel. 034-6241452
Eindredactie Informatie Bulletin:
Hr. J. Kreuning
tel. 5258591
Gebouwenbeheer:
Hr. P.J.J. Pommée
tel. 6830693

Biljarten (wo-, do-, vr-middag)
Hr. L.A.C.Aquina (wo)
tel. 6830613
Hr. J. de Kip (do.)
tel. 5253156
Hr. J.M. Walet (vr.)
tel. 6858268

Bestuursvergadering:
Meestal de eerste maandagmiddag van de
maand.

De sociëteit
Larenseweg 165-167, 1222 HG Hilversum.
Elke maandagmiddag kunt u hier terecht
voor een praatje met oud-collega‟s, voor
een drankje, een spelletje kaart, sjoelen,
schaken, bridgen etc.
tel. 6855471
Bridge (wo-middag)
Hr. J.M. Witteveen
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Myshop voorheen
Personeelswinkel
al jaren gevestigd aan
de Larenseweg 139
te Hilversum.
U bent er van harte welkom, onze winkel is meer dan een bezoek waard. Regelmatig hebben wij speciale aanbiedingen, restpartijen en doosschade artikelen om
onze klanten en zeker onze gepensioneerden extra voordeel te kunnen bieden.
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u ons bereiken op telefoonnr.035-6838007.
dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur.
De openingstijden zijn: donderdag doorlopend tot 21.00 uur.
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

LARENSEWEG 187
TEL. 6858390 H’SUM

VOOR AL UW CV AANLEG
EN STORINGEN
___________________________________________
GAS en WATERLEIDING
SANITAIR-ELEKTRA
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