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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.
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Van de redactietafel
Geachte lezer(es),

Alhoewel de eerste maand reeds verstreken is wenst het redactieteam u en de
uwen voor het resterend jaar 2012 een gezond en gelukkig leven toe.
En om maar meteen met de deur in huis te vallen, het volgende.
Eind 2012 stopt onze eindredacteur met zijn bijdrage aan dit bulletin maar er is
gelukkig een vervanger gevonden die de taken over zal nemen. Het
redactieteam wenst hem alle succes toe.
De kerstviering van vorig jaar is goed bezocht door meer dan 100 leden, maar
het was dan ook goed weer. Een kort fotoverslag komt u al lezende wel tegen.
Onze pensioenen staan onder druk en ook allerlei bezuinigingen, opgelegd
door de regering, zullen zich doen voelen, voor de één wat meer dan voor de
ander. Welke opties zijn er om e. e. a. te compenseren? Daarover in dit blad
wat ideeën.
(Toch wel vreemd dat de belastingdienst een fictieve rente van 4 % op uw
spaargeld hanteert en de pensioenfondsen dienen te rekenen met een fictieve
rente van 2%.)
De ledenvergadering komt er weer aan, noteert u deze alvast in uw agenda.
De geijkte artikelen zijn ook weer in dit blad te vinden.
De inhoud van ons vorig nummer is, gezien de reacties, goed ontvangen
waarvoor onze hartelijke dank.
En bedenk, zolang je gezond mag blijven, ben je rijk.
Rest ons u veel leesplezier te wensen.
De Redactie

Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer: 11 juni 2012
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Uitnodiging voor de voorjaarsbijeenkomst
Leden en donateurs worden uitgenodigd tot het
bijwonen van de Voorjaarsbijeenkomst/Algemene
Leden Vergadering op:
Maandag 19 maart 2012.
Aanvang 14.00 uur.
In de bijzaal van de Morgensterkerk op
Seinhorst te Hilversum.
Deze bijeenkomst begint met de algemene ledenvergadering in de
Morgensterkerk, gevolgd door een informeel samenzijn in de Sociëteit van de
VGG aan de Larenseweg, hoek Jan van der Heydenstraat.
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.

Opening van de voorjaarsbijeenkomst
en de ALV.
Verslag van de ALV 2011. (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).

www.vegege.nl
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5.

6.
7.

8.
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Financiële verantwoording van de vereniging van het jaar 2011
Vanaf 1 maart zijn resultaat- en balansgegevens 2011 verkrijgbaar
in onze sociëteit. Ook op de vergadering zijn een aantal
exemplaren beschikbaar.
Verslag van de kascontrolecommissie 2011.
Presentatie van de begroting 2012 en vaststelling van de
contributie met ingang van het jaar 2013.
Het bestuur stelt voor om de contributie m.i.v. 2013 met €1,- te
verhogen voor die leden die per acceptgiro hun contributie of
donatie betalen.
Vanaf 1 maart zijn de begrotingsgegevens voor het jaar 2012
beschikbaar in onze sociëteit. Ook op de vergadering zijn een
aantal exemplaren beschikbaar.
Verkiezing bestuursleden.
De volgens schema statutair aftredende leden zijn:
Wim Gooiker
Voorzitter
Opnieuw verkiesbaar
Frans Dams
1e Penningmeester
Opnieuw verkiesbaar
Frans van der Post 2e Secretaris
Opnieuw verkiesbaar
Jan Kreuning
Eindredactie IB
Opnieuw verkiesbaar
Peter Pommée
Gebouwenbeheer
Niet verkiesbaar
Chris Vergouwe 2e Penningmeester
Niet verkiesbaar
N.B.1: De voorzitter en de 1e penningmeester moeten in hun functie worden
gekozen.
N.B.2: Voor de vervulling van de a.s.vacatures heeft het bestuur op het moment
van verschijnen van dit IB nog geen kandidaten gevonden.
N.B.3: Door de leden kunnen (tegen)kandidaten 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.
12.
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Benoeming van de kascontrolecommissie.
De kascontrolecommissie voor het jaar 2011 bestond uit de heren
A.J.G. Dorgelo en A.L.van der Weerd.
De kascontrolecommissie voor het jaar 2012 zal bestaan uit de
heren A.L.van der Weerd en J.van de Vegte.
Benoeming reservelid kascontrolecommissie.
Mogelijke aansluiting van de FPVG bij de NVOG.
Meer informatie ter vergadering.
Laatste nieuws.
Rondvraag en sluiting van de ALV.
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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 in onze eigen Sociëteit aan de Larenseweg, hoek
Jan van der Heydenstraat.
Het bestuur

Jaarverslag 2011 van de secretaris
Aan het eind van het jaar 2011 is het ledental uitgekomen op 641 (incl. 1
erelid) en het aantal donateurs op 53. In vergelijking met 2010 betekent dat een
daling in het ledenaantal met 71 leden en een daling van het aantal donateurs
met 3. In totaal dus een verlies van 74 personen. Het bestuur blijft zich
bezinnen op acties om het ledenaantal niet teveel te laten dalen.
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 en de renovatie van de sociëteit.
De sociëteit is tijdens het zomerreces keurig gerenoveerd en ziet er weer
schitterend uit.
De muren van de biljartzaal zijn daarna door twee vrijwilligers onder handen
genomen en die zien er ook weer als nieuw uit.
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 een gezonde belangstelling.
Een compliment dus aan onze gastvrouwen/heren, die ook het afgelopen jaar
weer voortdurend voor ons klaar stonden. Zij hebben voor hun werkzaamheden
een kerstpakket ontvangen.

www.vegege.nl
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Met bijna alle medewerkers en vrijwilligers van de VGG zijn we op donderdag
13 oktober met de bus naar Rotterdam en de Maeslantkering geweest. Het was
een gezellige en informatieve dag.
Op de kerstviering waren we met ongeveer 120 leden bijeen. Het weer was
goed zodat er ook een grotere opkomst was dan de voorgaande jaren. 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 piano- en accordeonmuziek 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
2012 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.

Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2011
1. Opening
Aanwezig waren 55 leden
De aanwezigen worden hartelijk welkom geheten.
De voorzitter deelt mee dat door een misverstand de
zaalruimte niet tijdig was besproken en dat wij
daarom geen gelegenheid hebben om het informele
gedeelte na de vergadering in de Morgensterkerk te houden. We zullen dit nu
gaan doen in onze eigen sociëteit aan de Larenseweg.
De presentaties van dhr. Timmermans over het telecommunicatie-erfgoed en
dhr. van Daal over HBT-historie zullen nog wel in deze zaal gehouden kunnen
worden na de vergadering.
De overledenen worden herdacht, waarna een moment van stilte wordt
gehouden.
2. Verslag ALV 2010
Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken ter zake van de vergadering
Het verslag van de kascontrolecommissie en een viertal afmeldingen, te weten
de heren G.v.d.Pijl, D.Steenhuis, G.Does en K.Klein.
4. Jaarverslag van de secretaris
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Zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
5. Financiële verantwoording over het jaar 2010
De financiële verslagen zijn door dhr. Frans Dams opgesteld.
Dhr. v.d.Berkt vraagt naar de betekenis van het Weerstandsfonds.
Dit fonds is indertijd in het leven geroepen om acties ter zake van onze
pensioenen te kunnen financieren.
De Federatie zou voor de behartiging van de pensioenbelangen ook gebruik
kunnen maken van een financiële bijdrage uit het Weerstandsfonds.
Na de beantwoording werd het verslag goedgekeurd.
6. Verslag kascommissie
De commissie bestond dit jaar uit de heren Bakker en Dorgelo. Hun verslag
wordt voorgelezen waarin, naast een aantal aanbevelingen voor de toekomst,
de leden wordt geadviseerd het bestuur te dechargeren voor het gevoerde
financiële beleid.
De vergadering gaat daarmee akkoord.
7. Begroting 2011 en contributie 2012
Dhr. v.d.Schaaf vindt de energierekening wel erg hoog.
Dhr. Vergouwe zegt dat er een relatief oude verwarmingsketel in het gebouw
staat, die zeker niet de energiezuinigste is, maar verder nog goed functioneert.
Er is ook maar 1 thermostaat voor het gehele gebouw.
Peter Pommée antwoordt dat er wordt gekeken naar mogelijkheden om de
verwarming van het gebouw te splitsen over twee installaties, maar dat is een
behoorlijke investering.
Dhr. Jurgens vraagt of er geen post afschrijving opgenomen moet worden
m.b.t. de schulden van de Stichting.
De voorzitter antwoordt dat schriftelijk is vastgelegd dat de Stichting de schuld
niet hoeft af te betalen en ook geen rente behoeft te betalen. Het is echter geen
schenking. Bij verkoop van het gebouw komen de opbrengsten weer terug naar
de VGG.
Na beantwoording van de vragen wordt de begroting 2011 goedgekeurd.
De voorgestelde verhoging van de contributie met €1,- per jaar i.v.m.
doorberekening van kosten voor de Federatie gaat niet door. De contributie
voor 2012 blijft dus €23,- De vergadering gaat hiermee
akkoord.
8. Verkiezing bestuursleden
Dhr. Frans Dams wordt bij acclamatie gekozen tot
penningmeester van de vereniging in de vacature van
Dhr. Werry Jonker.

www.vegege.nl
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Dhr. Jan Rebel wordt bij acclamatie herkozen tot secretaris van de vereniging.
Drie andere bestuursleden, de heren Wim van Dam, Chris Vergouwe en Jan
Scheepstra worden als bestuurder van de vereniging bij acclamatie herkozen.
De voorzitter dankt de vergadering voor het vertrouwen.
9. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
De commissie voor het jaar 2011 zal bestaan uit de heren A.J.G. Dorgelo en
A.L.van der Weerd. Dhr. J.van de Vegte is reservelid.
10. Laatste Nieuws
Wim van Dam praat ons bij over allerlei pensioenzaken die op dat moment
speelden bij Philips, Lucent-Alcatel en het nieuwe pensioenakkoord dat de
werkgevers-en werknemersorganisaties met elkaar aan het onderhandelen zijn.
Een opgestelde motie m.b.t. de samenwerking van NVOG en PUSH wordt op
verzoek uit de vergadering verbreed, zodat deze ook de oud-medewerkers van
Lucent omvat.
De plannen m.b.t. de renovatie van de Sociëteit worden toegelicht. De soos zal
daarom gedurende de maand juli worden gesloten.
11. Rondvraag en sluiting
Dhr. Dorgelo onderstreept nog eens de wenselijkheid van het overnemen
van de suggesties van de kascontrolecommissie, om meer harmonisatie
tussen de kasboeken en de presentatie van de stukken aan de vergadering
en dat dit met ingang van het boekjaar 2011 gerealiseerd te hebben. De
vergadering gaat daarmee akkoord.
Dhr. v.d.Berkt vraagt of de renovatiesluiting van de Sociëteit bekend
gemaakt wordt in het Informatie Bulletin. Dat zal gebeuren.
Dhr. Middeldorp spreekt zijn waardering uit voor de inzet van de
oudvoorzitter, dhr.van Hunnik en de huidige voorzitter, dhr. Gooiker.
De voorzitter sluit hierna de vergadering.
Jan Rebel, secretaris
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Oproep 1
Wie van ons heeft een PME-pensioen?
Onze vereniging is benaderd door de gepensioneerden
verenigingen van Stork, Siemens Nederland en Draka/NKF.
Zij hebben gezamenlijk 6000 leden met een pensioen van het
pensioenfonds voor de bedrijfstak METALEKTRO. Het zogenoemde PME-pensioen.
Hun doel is de invloed van gepensioneerden op het PME-beleid te vergroten. Om te
onderzoeken of het qua aantal zin heeft dat onze vereniging contact legt en onderhoudt
met bovengenoemde verenigingen van gepensioneerden, wil het bestuur graag weten
wie van onze leden gedeeltelijk of geheel een PME pensioen heeft. Zo ja, dan graag
een berichtje naar onze secretaris Jan Rebel.
Het VGG bestuur

Oproep 2
Via de FPVG kreeg het bestuur van de VGG het verzoek om onderstaande aktie
onder de aandacht van onze leden te brenegen.
Het is een uitnodiging om een petitie te ondertekenen tegen het korten van uw
pensioen.
Een vriendelijk verzoek om deze petitie te bekijken en eventueel te ondertekenen.
De petitie kunt u bekijken via http://pensioenbehoud.petities.nl/
De Nederlandsche Bank heeft aangekondigd dat 125 pensioenfondsen een te lage
dekkingsgraad hebben en daarom binnenkort bekend moeten gaan maken dat de
pensioenen tot wel 7% gekort zullen gaan worden. Dit zal meer dan 1 miljoen
gepensioneerden raken, die ook al jaren koopkracht hebben ingeleverd door geen
indexatie.
Heeft u vragen over deze petitie, neemt u dan contact op met de petitionaris:
stichtingpensioenbehoud@gmail.com

www.vegege.nl
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Uit pensioenland
In deze aflevering worden gezien vanuit onze vereniging de wegen voor
belangenbehartiging getoond.
Sinds de oprichting in mei 1978 staat belangenbehartiging in onze doelstelling.
Alle leden van de vereniging hadden toen een Philipspensioen . De oprichters
beseften dat de belangenbehartiging van deze leden alleen mogelijk was in
vereniging met andere verenigingen van Philipsgepensioneerden. In november
van hetzelfde jaar 1978 stonden zij aan de wieg van de FPVG (= Federatie van
Philips Verenigingen van Gepensioneerden). Er ontstond een netwerk waarin
onze vereniging belangenbehartiging deelde met andere verenigingen.

1.Collectieve belangenbehartiging middels het ouderennetwerk
Na 1978 is het netwerk voor belangenbehartiging uitgebreid tot een
ouderennetwerk met aan de top de Centrale Samenwerkende Ouderen
organisaties (CSO), de koepel van de ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB,
NVOG en NOOM. CSO behartigt de belangen van ouderen bij overheid en
politiek.
De nu in gebruik zijnde route voor onze belangenbehartiging op landelijk
niveau is route 1. Route 2 wordt door PUSH en NVOG uitgeprobeerd.
Overheid & Politiek
↑
↑
CSO (= landelijke koepel v.d. ouderenorg. Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM)
↑
↑
NVOG (= Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden)
↑1) ↑2)
←PUSH (= Effectieve samenwerking sinds 2005 van Ver. van Gepensioneerden van
↑
Philips, Unilever, Shell, Hoogovens en enkele andere ondernemingen)
PPF← FPVG (= Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden)
↑
VGG (= Vereniging van Gepensioneerden „het Gooi‟)
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Voorbeeld: In de vorige “Uit Pensioenland” is al
geconstateerd dat de ene pensioencrisismaatregel - die de
forse premieverhoging voor 2012 ontwijkt - voor de
betrokken werkgevers en werknemers een geheel andere
directe uitwerking heeft dan de andere pensioencrisismaatregel, het korten van de pensioenuitkering voor
de direct getroffen gepensioneerden en de reële economie.
In december heeft het VGG bestuur een bericht gestuurd
aan het FPVG bestuur met de constatering dat de twee
pensioencrisismaatregelen, zoals te zien in onderstaande vergelijking, haaks op
elkaar staan:

Pensioencrisismaatregelen
Aspect:
Spelregels:
Reële
Economie:

----------------------------------------------------------------------------------Verhogen Premie
Korten Uitkering
spelregels worden gevierd
spelregels worden vastgehouden
----------------------------------------------------------------------------------behoud van financiële middelen verlies van financiële middelen
(is tevens de motivatie)
ca € 900 mln/jr (wordt verzwegen).
---------------------------------------------------------------------------------------------

Herstel uit
onderdekking:
Direct
betrokkenen:

vertragend

kunstgreep voor opkrikken van de
dekkingsgraad
----------------------------------------------------------------------------------direct financieel gunstig voor
direct financieel ongunstig voor
werkgevers en werknemers
gepensioneerden

---------------------------------------------------------------------------Ons bestuurslid Frans van der Post (tevens bestuurslid FPVG) heeft in
december het bestuur van de FPVG gevraagd deze boodschap over te brengen
naar het NVOG.
Ander voorbeeld: De belangenbehartiging richting het Philips Pensioenfonds
(PPF) en de onderneming Philips loopt zoals blz. 12 getoond in hoofdzaak via
FPVG.
2.Rechtstreekse collectieve belangenbehartiging vanuit onze vereniging
Onze vereniging kreeg begin 80er jaren te maken met het afstoten van de
Openbare Telefonie activiteit van Philips Telecommunicatie Industrie. Als
eerste stap werd in 1984 door de Amerikaanse onderneming AT&T en Philips
Telecommunications de gezamenlijke onderneming APT opgericht.

www.vegege.nl
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Philips medewerkers gingen collectief over naar APT maar bleven wel in het
Philips Pensioenfonds. Nadat Philips zich uit APT terugtrok kwamen de APT
medewerkers in de Amerikaanse onderneming Lucent Technologies en in de in
1993 specifiek opgerichte Stichting Pensioenfonds AT&T Network Systems
Nederland, later Stichting Lucent Technologies Pensioenfonds.
Zo ontstond daarna in onze vereniging een grote groep gepensioneerden met
een Lucent pensioen.
Voor hun belangenbehartiging lag een rechtstreeks contact van onze
vereniging met het Lucent Technologies Pensioenfonds voor de hand.
De vereniging werd in 2001 ingeschakeld bij de eerste verkiezing voor een
bestuurslid namens gepensioneerden. Ries Brandse werd het eerste bestuurslidgepensioneerden in het fondsbestuur.
Voor een achterban-klankbord en ondersteuning van de gekozen
bestuursleden-gepensioneerden is al enige jaren de nu genoemde Commissie
Pensioenzaken Alcatel-Lucent (CPAL) actief
(Alcatel Lucent Pensioenfonds) ALUPF ← CPAL/VGG
De commissie CPAL en het VGG-bestuur hebben trouwens ook het initiatief
genomen om te komen tot een Deelnemersraad in het Alcatel-Lucent
Pensioenfonds. Deze werd in 2008 opgericht. De Deelnemersraad heeft alleen
werknemers- en gepensioneerdenvertegenwoordigers. De wet geeft aan hen de
mogelijkheid van het gevraagd of ongevraagd geven van adviezen aan het
fondsbestuur en heeft ook enige nuttige andere faciliteiten.
De Commissie vergadert vrijwel elke maand. Er zijn 14 deelnemers waaronder
de twee bestuursleden voor gepensioneerden en de vier vertegenwoordigers
van gepensioneerden in de deelnemersraad (DR). Harry Moerkerken is DRvoorzitter en Hans Holland is DR-secretaris.
We kunnen ons gelukkig prijzen dat we, mede door de inzet van de
bestuursleden-gepensioneerden
en
de
commissie
CPAL,
een
pensioenfondsbestuur en directie hebben die in het belang van de
aangeslotenen koers houdt bij zwalkend en ontwijkend ondernemingsgedrag.
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3.Contacten in het werknemers-werkgevers netwerk

Werkgevers
VNO-NCW
MKB
LTO

SER

Werknemers

StvdA

FNV / ANBO
CNV
MHP / VHP2

VGG
CPAL

De SER (Sociaal-Economische Raad) en de StvdA (Stichting van de Arbeid)
zijn hier de hoogste koepels.
Vele gepensioneerden zijn lid gebleven van een vakbond zodat VGG/CPAL
ook contacten heeft in dit netwerk.
Een projectgewijze samenwerking met een werknemersorganisatie behoort tot
de mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan de samenwerking VHPP (nu VHP2)
met FPVG/VGG in de afkoopzaak van de werkgeversbijdrage in de premie van
de oude particuliere zorgverzekering.

Verklaring van de afkortingen:
VNO-NCW:
Fusie van Vereniging Nederlandse Ondernemingen en
Nederlands Christelijk Werkgeversverbond;
MKB:
Werkgevers Midden- en Kleinbedrijf;
LTO:
Land en Tuinbouw Organisatie;
ANBO:
Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen;
FNV:
Federatie van Nederlandse Vakcentrales;
CNV:
Christelijk Nationale Vakcentrale;
MHP:
Middelbaar en Hoger Personeel;
VHPP:
Vereniging Hoger Personeel Philips;
VHP2:
Bundeling van VHPP en VHP Metalektro.
Wim van Dam
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Opzegging uitvoeringsovereenkomst ALU-PF
In voorgaande edities van dit bulletin bent U
geïnformeerd over de opzegging. Bij het ter perse
gaan van de voorgaande editie, 22 november 2011,
was de verwachting dat de onderneming AlcatelLucent en het bestuur tot overeenstemming zouden
komen over een nieuwe uitvoeringsovereenkomst per
1-1-2012. Helaas moet ik U mededelen dat, ondanks
uiterste inspanning van het bestuur, we hierin niet zijn geslaagd.
Tijdens de onderhandelingen tussen onderneming en bestuur is duidelijk
gebleken dat verschil van inzicht bestaat over de exit voorwaarden, dus de
wederzijdse verplichtingen die bestaan op het moment van beëindiging van de
uitvoeringsovereenkomst. Bovendien is door de onderneming aangegeven op
termijn naar een andere pensioenuitvoering te willen gaan.
Het bestuur heeft zich op het standpunt gesteld dat in een nieuwe uitvoerings
overeenkomst daarom duidelijke exitvoorwaarden moeten worden opgenomen.
De onderneming wilde wel exitvoorwaarden benoemen echter de expliciete
invulling daarvan verschuiven naar het moment van de toekomstige opzegging.
Tot en met 31 december 2011 is hierover intensief overleg gevoerd, echter
zonder overeenstemming. Het ALU-PF is vanaf 1-1-2012 geen uitvoerder meer
voor op te bouwen pensioenen, de onderneming zal moeten zoeken naar een
andere pensioenuitvoerder.
In de nieuwsbrief, die eind januari 2011 is verstuurd naar de gepensioneerden,
wordt uitgelegd dat dit geen directe invloed heeft op de opgebouwde
pensioenaanspraken en dat de uitkeringen gewoon zullen worden doorbetaald.
De nieuwsbrief kunt U lezen op de Webpagina van het
ALU-PF:
www.alcatel-lucentpensioenfonds.nl
Tenslotte, het bestuur heeft een procedure in werking
gesteld om tot afwikkeling van de verplichtingen
voortvloeiend uit de beëindigde uitvoeringsovereenkomst te komen.
Jan T. van Leerdam, bestuurslid ALU-PF
e-mail: vanleerdam1@kpnplanet.nl
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Zij die uit ons oog verdwenen
Wij hebben via een rouwbrief of anderszins kennis genomen van het overlijden
van:

Dhr. A.Hacquebord
Dhr. G.Akkerman
Dhr. A.Steinmetz
Mevr. M.van Diest – Boot
Dhr. C.G.Abbenes
Dhr. J.J.van Galen

Drachten
Diemen
Hollandse Rading
Hilversum
Laren
Hilversum

maart 2011
april 2011
september 2011
november 2011
januari 2012
februari 2012

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.
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Contributie 2012
Herhaalde oproep
Beste leden en donateurs,
Gaarne nog eens uw aandacht voor de oproep m.b.t. de betaling van de
contributie en donatie. Ongeveer de helft van de leden heeft inmiddels zelf de
contributie of donatie overgemaakt n.a.v. de oproep in het vorige IB.
Bij een jaarlijkse contributie van slechts € 23,00 zijn de kosten van betalen
door middel van een acceptgiro relatief hoog. Om op deze kosten te besparen
heeft het bestuur besloten om u te vragen uw contributie of donatie 2012 zelf
over te maken.
Als u zelf overmaakt, besparen wij daarmee bijna € 1,- per overboeking.
U wordt verzocht uw bijdrage van €23,00 vóór 1 april 2012 over te maken op
ING rekening 4137540 t.n.v. "Ver. van Gepensioneerden Het Gooi", onder
vermelding van uw lidmaatschapsnummer.
Het lidmaatschapsnummer staat achter uw naam op de adreslabel van dit
Informatie Bulletin en kan bestaan uit een nummer van 1 tot 4 cijfers of uit de
letters IMPRT gevolgd door een aantal cijfers.
Als uw bijdrage per 1 april niet is ontvangen, dan zullen wij u alsnog een
acceptgiro sturen.
Heel hartelijk dank voor uw medewerking.
Namens het VGG bestuur
Frans Dams, Penningmeester
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Een praatje met een oud collega
Laatst kwam ik een oud collega tegen en we raakten
aan de praat.
Na informatie uitgewisseld te hebben over onze
gezondheid en bezigheden ging het gesprek al gauw
over de economische crisis.
Zijn verhaal:
“Het ergert mij dat je de opvatting, “De jongere
moeten de AOW betalen voor de babyboomers” steeds vaker tegenkomt in de
media.
De 60-plussers van nu zijn bijna allemaal op jonge leeftijd begonnen met
werken en een studie deed je er ‟s avonds of in je vrije tijd maar bij.
Nu zeggen jongeren van 25 jaar ik studeer nog maar even door want voor
werken voel ik me nog te jong.
Dan komen ze zielig vertellen dat zij de pensioenen voor de grijze golf van de
bevolking op moeten brengen want die genieten het Zwitserlevengevoel toch?
Ook dat is een beeld dat door de TV en pers in stand wordt gehouden.
Ze vergeten gemakshalve maar even dat zeer veel ouderen, geheel belangeloos,
vrijwilligerswerk verrichten en ook dat wij de basis voor de huidige welvaart
hebben gelegd. Ze zijn stierlijk verwend, hebben alles en vervelen zich.
We moeten weer terug naar de jaren 50 van de vorige eeuw.
Misschien dat het eigenlijk wel eens goed is dat het
minder gaat, laat ze de waarde van het wachten en
sparen, voordat men iets kan kopen, maar eens voelen.
Maar goed, wij kunnen er weinig aan veranderen, dat
zullen de omstandigheden moeten doen. Wij hebben
niet zo lang meer te gaan en het zal onze tijd nog wel
uitdienen”.
Als tegenwerping over dit sombere beeld wat hij heeft van de jeugd merkte ik
op dat er misschien bij een klein aantal dergelijke opvattingen leven maar dat
dit naar mijn mening geen algemeen beeld is.
De meeste jongeren weten echt wel dat de schuld van de pensioencrisis niet op
het conto van de ouderen kan worden geschoven.
De banken, maar ook de consument zijn in hoge mate schuldig aan de recessie.
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Wat nodig is, is dat iedereen aan de slag gaat en komt, waarbij een goede,
afgeronde studie, zoals altijd, onontbeerlijk is. En is het zo erg dat mensen een
paar jaar langer door moeten werken? (afhankelijk van de zwaarte van het
beroep, dat wel).
Ook een beter toezicht op de banken zal vroeg of laat
moeten gebeuren.
De banken moeten weer terug naar hun kerntaken en
geen constructies aanbieden waarvan zij zelf de
negatieve draagwijdte niet kunnen overzien.
Ik ben ervan overtuigd dat de economie wel weer
aantrekt en dan zullen ook de koersen van de aandelen,
obligaties en vastgoed stijgen, waardoor pensioenfondsen
weer ruimer in hun financiële jasje komen te zitten.
Economische schommelingen zijn cyclisch dus na deze periode komt er wel
weer een betere tijd. Misschien dat we met een tijdelijke teruggang te maken
krijgen maar ook daar komen we wel weer uit.
En dan wat teruggaan naar de jaren 50 betreft: Wat brengt ons dat?
Kijk eens naar het rijke aanbod in de supermarkten.
Bezie ook eens de hoeveelheid auto‟s en snelwegen die er zijn, met al hun
beperkingen.
Lekkende krotten in achterstandswijken tref je in ieder geval nagenoeg niet
meer aan.
Dan de laptop, internet, mobiele telefoon, flatscreen, Ipod, kleuren TV en de
vrijheid om naar je geaardheid, binnen de grenzen van het maatschappelijk
aanvaardbare fatsoen, je eigen leven te mogen leiden. Wil je dat allemaal weer
opgeven?
De vorderingen die zijn gemaakt in de gezondheidszorg met alle uitvindingen
van na die tijd om maar eens wat te noemen. We mogen niet klagen met brood
in de mond!
En zo slecht is het niet gesteld met de jeugd, de meeste die ik ken studeren of
werken wel.
Mijn opponent stotterde wat en voordat hij met een goed gevulde
boodschappentas naar zijn auto liep merkte hij op:“Ik spreek je nog wel als we
straks fors in moeten leveren”.
Jan Kreuning
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Uit de oude doos
Uit de Nieuwsgolf van februari 1956 komt het
volgend artikel:
De Friese Elfstedentocht.
Berichtgeving a la minute
Dank zij Mobilofoon en Portofoon.
Nauwelijks was het definitief doorgaan van de Elfstedentocht bekend of de
hoofdredactie van “De Telegraaf” verzekerde zich van het snelste en voor een
“mobiele” verslaggeving van dit gebeuren zo bijzonder geschikte hulpmiddel:
de mobilofoon.
En zo vertrokken maandagmorgen 13 februari enkele Elfstedentochtreporters
met één van onze mobilofoonwagens naar Leeuwarden, van waar zij dinsdag
de tocht van het begin af niet slechts op de voet konden volgen, maar ook
onmiddellijk konden verslaan..
In die wagen, met de chauffeurtechnicus J. Nieuwenhuizen aan het stuur en
met de heer F. M. Weller van onze publiciteitsafdeling als leidsman, hadden zij
de beschikking over een mobilofoon en een portofoon.
Via de PTT-basisstations Leeuwarden en Harlingen en vervolgens langs de
normale interlokale telefoonverbindingen, konden de berichten “heet van de
naald” aan de redactie te Amsterdam worden doorgegeven. De portofoon - een
draagbare zendontvanger – werd gebruikt op plaatsen, waar de auto niet kon
komen en dus het parcours niet meer vanaf de weg kon worden gezien.
Gewapend met de portofoon kan de rondwandelende reporter niettemin een
ooggetuigenverslag geven. Behalve de redactie te Amsterdam kon het
hoofdkwartier van de reportagestaf in Leeuwarden van moment tot moment
van het verloop van de tocht op de hoogte worden gehouden.
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Boekbespreking
Maarten van Rossem
Kapitalisme zonder remmen
(opkomst en ondergang van het marktfundamentalisme)
ISBN 978 90 468 0944 0
Hoe kon het zo mis gaan op de financiële markt, wie profiteerden er
buitensporig van en wie waren en zijn de grote verliezers.
Een scherpe analyse betreffende de gevolgen van het neoliberalisme wordt in
dit boekje op heldere wijze beschreven, echt een aanrader om enig inzicht te
krijgen met betrekking tot de oorzaken van de huidige financiële crisis waarin
de wereld momenteel verkeert.
Het boekomslag geeft een beknopte uitleg over de inhoud t. w.:
“De drie decennia na de Tweede Wereldoorlog worden
wel de Gouden Jaren genoemd. Er was sprake van een
aanhoudende, sterke economische groei en er werd
gewerkt aan de opbouw van de moderne
verzorgingsstaat. Met de Grote Crisis van de vorige
eeuw in het collectieve geheugen, zorgden overheden
voor stabiele groei en volledige werkgelegenheid. In de
loop van de jaren zeventig stagneerde de groei, nam de
inflatie toe en begon de werkloosheid op te lopen.
Economen en beleidsmakers gingen op zoek naar een
nieuw economisch instrumentarium. De overheid werd
van oplossing tot probleem en diende terug te treden
teneinde de markt zijn zegenrijke werk te laten doen. Met Tatcher en Reagan
triomfeerden deze nieuwe opvattingen. Na aanvankelijke successen ontspoorde
het neoliberalisme in de tweede helft van de jaren negentig. De marktideologie
kreeg fundamentalistische trekken en in de Amerikaanse kapitaalmarkt
ontwikkelde zich een wildwestkapitalisme. Deze wildgroei leidde in 2008 tot
een hartstilstand in de financiële sector. De vraag is hoe het nu verder moet.
Duidelijks is wel dat de financiële wereld er niets van heeft geleerd.”
J.K.
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Puur Geluk
In Breda hebben 10 bewoners van een seniorencomplex gezamenlijk 20
miljoen euro gewonnen.
Op de televisie kwam een van de deelneemsters aan het woord en wist niet
goed wat zij met die prijs ging doen, „misschien naar de kinderen‟, zei ze.
Een bewoner van dat complex, die niet in de feestvreugde deelde omdat hij
geen deelnemer was aan de loterij, liep met zijn kameraadje buiten te
wandelen.
Een verslaggever vroeg hem of hij geen spijt had dat hij geen loten had
gekocht. Zijn antwoord; och ik heb een hondje.
Dat was voor hem belangrijker dan alle prijzen die hij kon winnen.
Een prachtig, puur mens die genoot van het hoogste dat hij op dat moment
bezat, zijn levensgezel, zijn hondje.
J. K.

Verklaring van erfrecht
Bij het overlijden van een partner zijn er banken die een verklaring van
erfrecht niet nodig hebben als duidelijk is dat alleen de langstlevende
partner recht heeft op het saldo of als het saldo op de rekening laag is,
ook indien men een en/of rekening heeft.
Heeft men geen testament en is duidelijk dat de langstlevende de enige
rechthebbende is, dan kan mogelijk worden volstaan met een bewijs dat
er geen testament is.
Dit gratis document kan alleen met een uittreksel van het
overlijdensregister aangevraagd worden bij:
Centraal Testament Register, postbus 19398, 3500CJ den Haag.
Ook op de website: centraaltestamentregister.nl kunt u een
aanvraagformulier vinden.
Let op! De langstlevende partner kan wel een verklaring van erfrecht
nodig hebben voor de Belastingdienst of als de overledene een woning
heeft nagelaten.
Bron: ANBO
www.vegege.nl
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Foto’s Kerstmiddag
Een kleine foto-impressie van de laatst gehouden kerstmiddag in de
Bethlehemkerk.
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Argenta Bank
Het I.A.K. heeft in het verleden de Argenta bank te België aanbevolen, waarbij
gemeld werd dat voor een eventuele garantieregeling een beroep kon worden
gedaan op de Nederlandse Staat.
Sinds 2008 is deze mogelijkheid vervallen.
Er is nog wel een (bij)kantoor in Nederland aanwezig, t.w. Argenta spaarbank,
Essendonk 30, Breda, waar u met eventuele vragen terecht kunt.
Hoe veilig is uw spaargeld bij de Belgische bank Argenta?
Argenta valt nu onder de Belgische Collectieve Garantieregeling.
De Belgische regering heeft deze ook gesteld op € 100.000,- per
rekeninghouder en is dus gelijk aan die van de Nederlandse Staat.
Overigens geldt voor Argenta spaarbank dat u uw spaargeld moet claimen in
België voor het geval de bank failliet mocht gaan.
J. K.
Kredietwaardigheid?
Rating van Standard & Poor: BBB+
De kredietwaardigheid van Argenta is matig.
Er zijn veel veiliger banken waar je je spaargeld kunt onderbrengen. De rating
van Argenta is al sinds 2006 hetzelfde gebleven. Als de economie in die tijd nu
grote verbeteringen had meegemaakt, dan was dat niet zo’n goed teken
geweest. Maar in deze tijden van crisis op crisis is de stabiele rating van
Argenta geen slechte ontwikkeling.
Bron: Internet

Conclusie: u hoeft zich nog geen zorgen te maken.
J. K.
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Computertip
In de loop der tijd nestelt zich allerlei overbodige rommel op uw computer ,
daardoor wordt hij trager dus tijd om daar iets aan te doen.
Ga naar “deze computer”, klik vervolgens op het C station, klik vervolgens op
Windows, zoek in de daarop volgende lijst het woordje Preftech op, klik
daarop en nu ziet u op het scherm een waslijst aan sub bestandjes.
Ga vervolgens naar selecteren en druk op verwijderen. (heeft geen
consequenties)
De volgende schoonmaakbeurt:
Ga naar “start”, zoeken, en tik alle bestanden en mappen aan.
In het zoekvakje zet u vervolgens de volgende notatie: *.TMP (sterretje.TMP)
Activeer en selecteer deze en druk vervolgens op verwijderen.
Daarna prullenbak leegmaken. (heeft geen consequenties)
De derde operatie:
Ga naar “deze computer”.
Klik met de linkermuisknop op de C-schijf en op
eigenschappen. Daar staat oude bestanden opruimen. Klik deze
aan. Er volgt nu een lijst met een aantal overbodige bestanden.
Zet een vinkje voor degenen die u kwijt wilt en druk op OK.
Wacht daarna tot alle overbodige bestanden zijn opgeruimd.
De laatste:
Druk op start, programma‟s, bureau accessoires en systeem werkset.
Druk vervolgens op defragmentatie van de C schijf. Dit kan enige tijd in beslag
nemen.
Daarna staan alle verbrokkelde bestanden weer netjes op zijn plaats.
Jan Kreuning
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Marktplaats
Een familielid liet een nieuwe keuken
plaatsen en de oude, nog in goede staat,
met alle inbouw apparatuur zette men op
marktplaats voor het bedrag van
€ 250,-.
Diezelfde dag dat de advertentie werd
geplaatst, kwam er een reactie van een
koper.
Hij wilde eerst de keuken zien en zou
deze, indien hij hem wilde hebben, met
zijn broer op komen halen.
Er was afgesproken dat de transactie
tegen contante betaling plaats zou
vinden.
De keuken was naar zin, werd opgehaald, en contant afgerekend.
De deceptie kwam de volgende dag. Bij het betalen van de boodschappen in
een supermarkt kwam de caissière erachter dat de 5 briefjes van € 50,- vals
waren. Er was geen adres van de koper bekend dus de politie kon er, met de
aangifte, weinig mee.
En hoewel er veel eerlijke personen zijn die marktplaats gebruiken om te
kopen en verkopen, blijft het opletten geblazen!!
J. K.

Rijbewijskeuring
Heer Velo uit Maartensdijk, tel. 0346-211820,
meldt ons het volgende:
Voor het aanvragen van een voordelige
rijbewijskeuring kunt u contact opnemen met
telefoonnr. 0613031321.
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Fiscaliteiten
Nog even en de blauwe envelop voor de jaarlijkse belastingaangifte ligt
weer in de bus.
Voor 1 april moet het gebeurd zijn: de blauwe envelop moet op de bus of de
elektronische aangifte moet via internet naar de belastingdienst zijn verstuurd.
Soms moet u bijbetalen, soms krijgt u geld terug. Het is dan ook belangrijk dat
u de aangifte goed invult en geen aftrekposten vergeet.
Wijzigingen 2011
In 2012 doet u aangifte over het belastingjaar 2011. Een aantal belangrijke
wijzigingen ten opzichte van het belastingjaar 2010 op een rijtje:
1. Fiscaal partnerschap
In 2011 bepalen belastingregels of samenwonenden elkaars fiscale partners
zijn.
Voorheen konden ongehuwden zelf de keuze maken. Sinds 2011 zijn twee
mensen die op hetzelfde adres staan ingeschreven elkaars fiscale partners als ze
een notarieel samenlevingscontract hebben, samen een kind hebben, samen
eigenaar zijn van de woning waarin ze wonen, of wanneer één van beiden is
aangemeld in de pensioenregeling van de ander.
2. Uitgave specifieke zorgkosten
Net als voorgaande jaren kunt u bepaalde zorgkosten die u niet vergoed krijgt,
gedeeltelijk aftrekken (geen brillen, wel andere hulpmiddelen, vervoer, extra
gezinshulp, medicijnen, geneeskundige hulp, extra kleding en beddengoed).
Net als in belastingjaar 2010 geldt voor 65 plussers nog steeds de regel dat ze
deze kosten (met uitzondering van geneeskundige behandelingen) mogen
verhogen met 113 procent, wanneer het drempelinkomen beneden een
bepaalde grens blijft. Voor 2011 ligt deze grens op € 33.485,00.
Wie nog geen 65 jaar is, mag deze kosten verhogen met slechts 40 procent (dit
was is 2010 nog 77 procent).
3. Eén peildatum box 3
Voortaan hoeft u de saldi van uw bankrekeningen en waarde van eventuele
beleggingen nog maar door te geven voor één datum: 1 januari. Dit keer is dat
dus 1 januari 2011. Het saldo op 31 december hoeft u dus niet meer in te
vullen.
Bron: ANBO magazine januari/februari.
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Tot Besluit
Februari
De keuze, zegt hij, is niet groot, er is verdriet
om bij te blijven, of kies je voor het leven.
Zo makkelijk klinkt hij, lacht moeilijk
en wenst geloof ik alle dingen nieuw.
Achter het raam zit het huiselijk leven
onder de lamp bij de hagelslag
luistert slordig naar elkaar en de muziek;
vier jaargetijden, eerste deel. Hoor de lente.
Wat al ruikbaar is moet nog te voorschijn komen
het kan eenvoudig toegevroren, februari,
verijsde rietpluimen aan metalen water.
Toch doet een reeds vergeten geur geloven
dat het komen zal. De dolle pimpelmees
weet er al van, net als de vlier aan het diepje
dat zich een weg slingert door modderig gras.
Het is zo ver weg, wij zijn zo stram vertederd
het huiverig oog stuit op de kerktoren
in de verte tussen onzichtbaar bezige bomen.
Gehoorzaam halen wij onze adem in en
als koolzuur in de Spa zo onbedwingbaar
groeit alles zich een weg naar boven
feestelijk bereid tot bijna niets.
© Marjoleine de Vos
uit Zeehond graag
Uitg. Van Oorschot 2000
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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!!!)

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

tel. 5418471

Creativiteitscursus
(di-ochtend om de veertien dagen)
Hr. H. Weijman
tel. 6850064
Biljarten (wo- en do-middag)
Hr. J.M. Walet (algemeen) tel. 6858268
Hr. L.A.C. Aquina (wo)
tel. 6830613
Hr. A.A. Rigter (do)
tel. 6944000
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Telefoonnummers
De telefoonnrs. vermeld zonder kengetal
hebben allemaal kengetal 035
Hobbyclub (ma-, woensdag)
Hr. W.G. Kuiper
tel. 6854862
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

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

Bestuursvergadering:
Meestal de eerste maandagmiddag van de
maand.
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LARENSEWEG 187
TEL. 6858390 H’SUM

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