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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. (40 jaar!!)
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 €15,25.
voor twee personen. Prijs seizoenplaats van 1 april tot 1 oktober €750,Zie ook website www.freewebs.com/camping-ot-en-sien voor meer informatie.
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Van de redactietafel
De VGG mag met recht trots zijn op haar verenigingsorgaan. Mooi van uitvoering en
gevarieerd van inhoud valt het met regelmaat in de bus. Het zal iedereen duidelijk zijn
dat het niet zomaar uit de lucht komt vallen, maar dat daar veel voor komt kijken. Met
name Jan Kreuning, die tot nu toe de eindredactie voerde, heeft daar veel energie en
creativiteit in gestoken. Als er wat minder bijdragen waren wist hij altijd weer een
aardig artikel op te duikelen of vaak zelf iets te schrijven.
Een redactiewisseling is een natuurlijk moment om even stil te staan bij hoe we verder
willen. Veel rubrieken zullen gewoon doorgaan in min of meer dezelfde vorm. Naast
de website blijft het informatiebulletin het belangrijkste medium om iedereen in de
vereniging op de hoogte te houden van wat er speelt. Maar het zou leuk zijn als het
bulletin wat meer een bindende rol zou kunnen vervullen binnen de vereniging. We
hebben elkaar best een hoop te vertellen, dat blijkt wel uit de geanimeerde gesprekken
tijdens de activiteiten en de kerstbijeenkomst. Om dat wat concreter te maken noem ik
een paar onderwerpen:
- Plekken die de moeite waard zijn om naar toe te gaan.
Gelukkig vinden we af en toe plekken waar we veel plezier aan beleven, alleen,
met partner, met (klein)kinderen. In het bulletin kun je ze noemen zonder dat
meteen half Nederland er op af komt.
- Bijzondere hobby’s.
Wat doen we met onze vrije tijd, waar vinden we voldoening in. Of het nu gaat om
het houden van tropische vissen of het bouwen van vliegers, deel uw enthousiasme
eens met mede-VGG-ers. Misschien brengt u iemand op een idee.
- Interessante websites.
Velen van ons brengen de nodige tijd door met surfen op het internet en ook daar
zijn veel plekken die de moeite waard zijn om naar toe te gaan.
U hoeft zich natuurlijk niet te beperken tot deze onderwerpen. In het verleden waren er
regelmatig leden die een bijdrage leverden over zeer uiteenlopende onderwerpen. En
bent u niet zo’n schrijver, dan kan de redactie u wellicht een handje helpen; een uurtje
praten bij een kop koffie en wij doen de rest. En wilt u niet met naam en toenaam in
het bulletin, dan doen we het zonder naamsvermelding.
De redactie zal met enthousiasme het bulletin blijven verzorgen, maar het zou leuk zijn
als meer leden er bij betrokken raken.
Herman Goossens
Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer: 10 juni 2013
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Wie hebben we daar?
Door het bestuur van de VGG ben ik gevraagd voor de
functie van 2e voorzitter.
Mijn hele beroepsleven heb ik bij Philips en
aanverwante, afgesplitste bedrijven gewerkt. Begonnen
bij Philips-Electrologica in Apeldoorn bij de
minicomputers (ter grootte van een fikse desktop PC)
zat ik spoedig in Eindhoven bij Philips Professional
Systems en daarna bij Philips Medical Systems voor de
introductie van deze mini’s.
Terug in Apeldoorn heb ik technische ondersteuning
verzorgd voor de verkoop van deze (P800) minicomputers aan externe klanten.
Daarna korte tijd voor de ontwikkeling van de volgende generatie gependeld
tussen de marketing afdeling in Apeldoorn en onze ontwikkel afdeling in
Fonteney-aux-Roses bij Parijs.
Deze volgende generatie procesbesturingscomputers werd gerealiseerd in LSI
(large scale integration) technologie. De processor verdween in een chip en ik
ging van Apeldoorn naar PTI in Hilversum afdeling PITTC (Philips
International Telecommunicatie Training Center) voor het opleiden van de
technici van onze klanten en ook voor onze eigen medewerkers in Openbare
Telefooncentrales (PRX-A), vooral voor het grote project in Saudi-Arabië.
Voor de volgende generatie Openbare Telefooncentrales (PRX-D) is Philips
een samenwerking aangegaan met AT&T. De AT&T 5ESS Telefooncentrale
werd geïntroduceerd, PRX-D gestopt, en het samenwerkingsverband ging APT
(AT&T en Philips Telecommunicatie) heten. Na een behoorlijk aantal jaren
opleiding gegeven te hebben in allerlei aspecten van 5ESS bij PITTC,
verdween Philips uit de samenwerking. Opleidingen werd onderdeel van
Customer Service, wij verhuisden van de Kamerlingh Onnesweg naar de
Larenseweg. En wij werkten nu direct en uitsluitend voor AT&T. Als AT&T
werknemer was het niet mogelijk om aangesloten te blijven bij het Philips
Pensioenfonds. Een eigen (Bedrijfs)Pensioenfonds oprichten was de meest
aangewezen weg, en onze pensioenen verhuisden ook van Philips naar het
AT&T Pensioenfonds.
Na nog enige tijd 5ESS training gegeven te hebben, ben ik binnen Customer
Service voor 5ESS het proces van ProductWijzigingen (zowel hard- en
software) van Klantensystemen gaan beheren (Change-management).
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De afdeling Network Planning bood mij de mogelijkheid om niet alleen de
verschillende producten van AT&T te combineren tot een Telecommunicatie
Netwerk, maar ook om technische ondersteuning van de marketing te
combineren met opleiden in het gebruik van Netwerk Planning software.
Lucent Technologies werd afgesplitst van AT&T. Het AT&T pensioenfonds
veranderde van naam in het Lucent Technologies pensioenfonds. En bij het
leeglopen van de Telecom-luchtbel ben ik met de VUT gegaan.
Mijn hobbies zijn zeilen, schaatsen en skieën en nu, ouder en strammer, vooral
bij de hcc (hobby computer club) beleggen en genealogie.
De VGG biedt onderdak aan een commissie, opgericht ter ondersteuning van
het Bestuur van Stichting Alcatel –Lucent pensioenfonds en aanverwante
organen (deelnemersraad en verantwoordingsorgaan).
Als lid van deze commissie en het bestuur van de VGG wil ik het contact
tussen VGG en deze commissie verzorgen en faciliteren.
Gerard Visscher
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De komende ALV zal ik worden voorgedragen als
nieuwe eindredacteur van het informatiebulletin. Ter
introductie geef ik u wat achtergrondinformatie.
Na een loopbaan van op de kop af 35 jaar bij Philips in
Hilversum, ben ik medio 2009 met pensioen gegaan. Ik
ben lid geworden van de VGG om met mijn oud-collega
Rinus van Putte te bridgen, iets wat we voorheen vaak
deden tijdens de middagpauze.
Ik ben een echte techneut en als zodanig al die jaren op
verschillende plekken binnen het bedrijf bezig geweest,
voornamelijk in de software ontwikkeling en de systeemarchitectuur.
Met mijn echtgenote woon ik nog steeds in Eemnes, waar ik aan het begin van
mijn tijd bij Philips ben komen wonen. Ik ben verknocht aan buiten zijn
(wandelen, fietsen, zeilen) maar ook aan cryptogrammen, lezen en muziek. Ik
vind zoveel dingen leuk dat het soms moeilijk is een keuze te maken. Tenslotte
heeft een dag maar 24 uur. Schrijven is niet mijn favoriete bezigheid, maar ik
denk toch een goede bijdrage aan het bulletin te kunnen leveren.
Herman Goossens
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Uitnodiging voor de voorjaarsbijeenkomst
Leden en donateurs worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
Voorjaarsbijeenkomst/Algemene Leden Vergadering op:
Maandag 18 maart 2013.
Aanvang 14.00 uur.
In parochiecentrum Nieuw Nazareth van de Heilig
Hartkerk aan het Dr.Cuypersplein 5a te
Hilversum.
Deze bijeenkomst begint met de Algemene Ledenvergadering in het
parochiecentrum, gevolgd door een informeel samenzijn in de Sociëteit van de
VGG aan de Larenseweg, hoek Jan van der Heydenstraat.
De Heilig Hartkerk ligt op loopafstand van onze Sociëteit op de hoek van de
Jan van der Heydenstraat en het Dr.Cuypersplein. Het parochiecentrum Nieuw
Nazareth is tegen de kerk aangebouwd. Er is parkeergelegenheid bij de ingang
van de kerk/parochiecentrum.
De vergaderruimte zal vanaf 13.30 uur toegankelijk zijn.

Deel 1; De Algemene Ledenvergadering (ALV)
Agenda:
1. Opening van de voorjaarsbijeenkomst en de ALV.
2. Verslag van de ALV 2012. (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
3. Ingekomen stukken ter zake van de vergadering.
4. Jaarverslag van de secretaris. (zie elders in dit Informatie Bulletin).
5. Financiële verantwoording van de vereniging van het jaar 2012.
Vanaf 1 maart zijn resultaat- en balansgegevens 2012 verkrijgbaar in onze
sociëteit. Ook op de vergadering zijn een aantal exemplaren beschikbaar.
6. Verslag van de kascommissie 2012.
7. Presentatie van de begroting 2013 en vaststelling van de contributie
met ingang van het jaar 2014.
Vanaf 1 maart zijn de begrotingsgegevens voor het jaar 2013 beschikbaar
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in onze sociëteit. Ook op de vergadering zijn een aantal exemplaren
beschikbaar.
8. Verkiezing bestuursleden.
De vier volgens schema statutair aftredende leden zijn:
Jan Rebel
Secretaris
Opnieuw verkiesbaar
Jan Scheepstra
Werkplaatscoördinator Opnieuw verkiesbaar
Peter Repko
2e penningmeester
Opnieuw verkiesbaar
Wim van Dam
2e voorzitter
Niet opnieuw verkiesbaar
Jan Kreuning
Eindredacteur IB
Treedt tussentijds af
Vacature
Gebouwenbeheer
N.B.1: De secretaris moet in zijn functie worden gekozen.
N.B.2: Voor de vervulling van de a.s.vacature voor 2e voorzitter stelt het bestuur dhr.
Gerard Visscher ter verkiezing aan de vergadering voor.
N.B.3: Voor de vervulling van de a.s.vacature voor eindredacteur IB stelt het bestuur dhr.
Herman Goossens ter verkiezing aan de vergadering voor.
N.B.4: Voor de vervulling van de vacature voor de gebouwenbeheerder stelt het bestuur
dhr. Ton van Bruchem ter verkiezing aan de vergadering voor.
N.B.5: 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. Benoeming van de kascontrolecommissie.
De kascontrolecommissie voor het jaar 2012 bestond uit de heren A.L.van
der Weerd en J.T.Wets.
De kascontrolecommissie voor het jaar 2013 zal bestaan uit dhr.J.T.Wets
en een nog te benoemen commissielid.
Benoeming reservelid kascontrolecommissie.
10. Laatste nieuws.
11. 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 in onze eigen Sociëteit
aan de Larenseweg, hoek Jan van der Heydenstraat.
Het bestuur
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Verslag van de ALV 2012 gehouden op maandag 19 maart
2012
1.
Opening van de voorjaarsbijeenkomst en de ALV.
De voorzitter Wim Gooiker opent de vergadering en heet allen hartelijk
welkom. Hij ziet terug op een bewogen jaar vol van pensioenperikelen zowel
voor de Philipsgepensioneerden als voor de gepensioneerden bij het ALU-PF.
Er zijn 45 leden aanwezig. De voorzitter noemt de namen van 33 leden die
sinds de ALV van 2011 zijn overleden, waarna een moment van stilte wordt
gehouden.
2.
Verslag van de ALV 2011.
Er zijn geen opmerkingen op het verslag, waarmee dit is goedgekeurd.
N.a.v. het verslag wordt nog ingegaan op de opmerkingen van dhr.N.Bos over
de z.i. politieke voorkeur die er spreekt uit de boekbesprekingen in het IB. Het
bestuur van de VGG herkent zich niet in de conclusie van dhr. Bos en meent
dat er alleen informatie over een boek gegeven wordt. De besproken boeken
kunnen allerlei politieke voorkeuren hebben, zonder dat het bestuur zich
daarvoor of daartegen uitspreekt.
3.
Ingekomen stukken ter zake van de vergadering.
Vijf leden hebben schriftelijk laten weten dat zij niet aanwezig konden zijn.
Het verslag van de kascontrolecommissie.
4.
Jaarverslag van de secretaris.
Dit wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
5.
Financiële verantwoording van de vereniging van het jaar 2011
Vanaf 1 maart waren resultaat- en balansgegevens 2011 verkrijgbaar in onze
sociëteit. Ook op de vergadering zijn een aantal exemplaren beschikbaar.
De penningmeester, dhr. Frans Dams geeft een korte toelichting. Het bestuur
zal de inning van de contributie voor het jaar 2012 starten met een oproep in
het laatste IB van het jaar 2011. In het IB-nummer van februari 2012 zal dan
nog een herhaling geplaatst worden. Dit om bank- en portokosten te besparen.
Er wordt gevraagd naar de mogelijkheid van automatische incasso. De
penningmeester denkt dat lang niet iedereen van die mogelijkheid gebruik zal
willen maken en dat er daarom toch weer een heleboel werk en kosten aan vast
blijven zitten. Acceptgiro’s bijsluiten bij het IB geeft weer problemen bij de
bezorging van het IB.
6.
Verslag van de kascontrolecommissie 2011.
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Het verslag van de heren A.J.G.Dorgelo en A.L. van der Weerd wordt
voorgelezen. Zij constateren daarin dat de rapportage een juist beeld geeft van
het exploitatieresultaat en het vermogen van de vereniging en stellen de
vergadering voor om bestuur in het algemeen en de penningmeester in het
bijzonder te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid. De vergadering
gaat akkoord met het voorstel.
7.
Presentatie van de begroting 2012 en vaststelling van de
contributie met ingang van het jaar 2013.
Vanaf 1 maart waren de begrotingsgegevens voor het jaar 2012 beschikbaar in
onze sociëteit. Ook op de vergadering zijn een aantal exemplaren beschikbaar.
De penningmeester geeft een korte toelichting op de begroting 2012.
De vergadering stemt in met de begroting.
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. Met dat bedrag
worden de portokosten en de bankkosten redelijk gedekt.
De vergadering gaat akkoord met het voorstel.
8.
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
Tussentijds aftredend
Het bestuur stelt de vergadering voor om dhr. Peter Repko te benoemen in de
plaats van Chris Vergouwe. Chris Vergouwe zal zijn opvolger nog even
assisteren tot einde van het jaar.
Voor Peter Pommée is nog geen opvolger gevonden. De voorzitter zal zolang
zelf de catering werkzaamheden voor zijn rekening nemen.
Jan kreuning heeft aangegeven dat hij per einde 2012 zijn functie als
eindredacteur van het IB neer zal leggen. Dhr. Herman Goossens zal hem in
2013 opvolgen.
Alle herverkiesbare bestuursleden en het nieuwe bestuurslid Peter Repko
worden door de vergadering bij acclamatie verkozen.
9.
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
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der Weerd en J.T.Wets.
De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde namen.
Het bestuur heeft nog geen reservelid voor de kascontrolecommissie gevonden.
De vergadering houdt nu een korte pauze
Na de pauze informeert dhr. Andre van Daal de vergadering over de plannen
voor de geschiedschrijving van de ontwikkelingen van PTI op het gebied van
OT, HBT en DS van na de jaren vijftig. Het is de bedoeling dat een en ander in
een boekvorm wordt gegoten die zal bestaan uit ongeveer 200 blz. tekst en
foto’s. Probleem bij dit alles is het dekken van de kosten. Dhr.Middendorp stelt
voor om daarvoor een aparte rekening te openen bij de VGG.
10.
Mogelijke aansluiting van de FPVG bij de NVOG, en brievenactie
richting
PPF.
Dhr.Frans van der Post legt uit waar de ALV van de FPVG een beslissing over
moet nemen. De NVOG is een landelijk opererende ouderenvertegenwoordiging. De FPVG is nu aangesloten bij PUSH. Deze combinatie van
gepensioneerdenverenigingen van grote bedrijven, is in de NVOG nogal
dominant aanwezig. Er zijn echter nogal wat problemen op bestuurlijk niveau
bij de NVOG. De vraag is of de ALV van de FPVG in mei wel een beslissing
kan nemen, omdat er dan nog geen ledenvergadering van de NVOG is geweest.
Volgens dhr. Bos wordt het CSO, de koepel voor de ouderenorganisaties,
opgeheven. Frans van der Post zegt dat de NVOG de CSO op dit niveau niet
kan vervangen. Wim van Dam hoopt dat dhr.M.van Rooijen voorzitter zal
kunnen worden bij de NVOG.
Er is een brievenactie gestart richting PhilipsPensioenFonds (PPF) vanwege
het besluit om niet te indexeren. Het fonds is echter niet in onderdekking en er
is geen bijdrage gevraagd van Philips.
Het aantal actieve deelnemers bij de PPF is fors geslonken maar dat heeft geen
gevolgen voor het vermogen van het PPF.
De VGG heeft niet van alle leden de informatie van hun laatste werkgever. We
moeten dus de brievenactie sturen naar leden waarvan bekend is dat Philips de
laatste werkgever was en naar die leden waarvan we op dit punt geen
informatie hebben.
De vraag komt op of er voor het ALU-PF ook nog wat te claimen is bij Philips
vanwege het korten op de overgangsgelden van Philips naar Lucent.
Er is een pensioencommissie werkzaam om de belangen van de
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gepensioneerden bij ALU-PF te behartigen. Deze is echter niet aanwezig in
onze ALV.
11.
Laatste nieuws.
Er is geen laatste nieuws te melden.
12.
Rondvraag en sluiting van de ALV.
 Dhr. J.Drupsteen is na vergelijking van verschillende zorgverzekeringen
tot de conclusie gekomen dat hij goedkoper bij internetverzekeraars
terecht kan dan bij de IAK. Frans van der Post zal dit bij de FPVG
aankaarten die dat vervolgens bij de IAK nagaat. De resultaten daarvan
zullen via het IB bekend worden gemaakt.
Dhr. Groeneveld zegt dat hij om die reden is overgegaan naar Centraal
Beheer.
 Er wordt gevraagd wat het niet indexeren van de pensioenen betekent
voor de hoogte van het pensioen over een lange reeks van jaren. Wim van
Dam zal dat uitzoeken.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
Jan Rebel,
secretaris VGG
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Jaarverslag 2012 van de secretaris
Aan het eind van het jaar 2012 is het ledental uitgekomen op 594 (incl. 1
erelid) en het aantal donateurs op 58. In vergelijking met 2011 betekent dat een
daling in het ledenaantal met 47 leden en een stijging van het aantal donateurs
met 5. In totaal dus een verlies van 42 personen.
Iedere maand is het bestuur in vergadering bijeen gekomen met uitzondering
van de maanden juni en juli. Belangrijke punten van aandacht waren de
ontwikkelingen op pensioengebied, het op peil houden van het aantal
gastvrouwen/heren voor de sociëteit en nieuwe vloerbedekking voor de
biljartzaal.
Het bestuur nam afscheid van Chris Vergouwe als 2e penningmeester van de
vereniging en van Peter Pommée als gebouwenbeheerder. Chris Vergouwe
werd opgevolgd door Peter Repko, maar voor Peter Pommée is nog geen
opvolger gevonden. De kandidaat moet redelijk in de buurt van de sociëteit
wonen om in geval van een calamiteit snel aanwezig te kunnen zijn.
Onze vertegenwoordiger voor de regio west bij de Federatie van Philips
Verenigingen van Gepensioneerden (FPVG), Frans van der Post, bezocht de
bestuursvergaderingen in Eindhoven. Daar stonden de perikelen rondom het
functioneren van de Nederlandse Vereniging van Organisaties van
Gepensioneerden (NVOG) regelmatig op de agenda, wat geleid heeft tot de
oprichting van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden
(KNVG). Dhr. Just Slaghorst, 2e voorzitter van de FPVG heeft in een van onze
bestuursvergaderingen persoonlijk uitleg gegeven over genoemde zaken en de
claims van het Philips Pensioenfonds (PPF) op het Philipsbedrijf die bekend
zijn geworden onder de term “Het verdroogde peertje voor de dorst”. De
voorbeeldbrief van de FPVG met een protest van de Philipsgepensioneerde
gericht aan de direktie van Philips is daar onderdeel van.
De FPVG heeft zich inmiddels aangesloten bij de KNVG, die voor de
gepensioneerden de belangen bij de overheid zal gaan behartigen.
Wim van Dam heeft de leden via het IB uitvoerig ingelicht over de opzegging
van de uitvoeringsovereenkomst van ALU-NL met het ALU-PF. Het is nog
steeds niet geregeld. Daarnaast hield hij ons via een pensioentijdlijn goed op de
hoogte van de vorderingen van de pensioenhervormingen zoals de regering die
in 2014 wil realiseren.
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Het Informatie Bulletin onder eindredactie van Jan Kreuning werd weer
menigmaal geprezen om zijn gevarieerde inhoud en kleurrijke uitstraling.
Op maandag 7 mei 2012 is de Museumplusbus vol met leden van de VGG naar
Amsterdam afgereisd voor een bezoek aan de Hermitage. Ook deze keer weer
enthousiaste reacties. We hopen nog eens te worden uitgekozen voor
deelname.
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.
Op de kerstviering waren we met ongeveer 80 leden bijeen. 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 het keyboardspel van dhr. Schreuder. Het blijft
een goede formule voor onze jaarlijkse viering en ontmoeting.
Jan Rebel,
secretaris VGG
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Herinnert u zich deze nog?
Bij de heer Bob van Loon, lid van de VGG, en destijds werkzaam bij PTI, hing
op zijn kantoor in Huizen een drietal potloodtekeningen die hij bij een
jubileum cadeau had gekregen. Ze zijn gemaakt door P.Kooyman, die meer
van dit soort prenten maakte. Bob heeft de prenten aan de VGG geschonken en
ze hebben inmiddels een plek gekregen in de sociëteit aan de Larenseweg.
De gebouwen in Huizen zijn inmiddels al verdwenen, en het gebouw in
Hilversum, waar nu NEC nog een deel van gebruikt, zal wel eenzelfde lot
beschoren zijn. Sic transit gloria mundi.
H.G.
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Zij die uit ons oog verdwenen

Wij hebben via een rouwbrief of anderszins kennis genomen van het overlijden
van:
Dhr.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Dhr.
Mevr.
Dhr.
Dhr.

A.H. Krijnen
oktober 2012
A. Koster–v. Poelgeest november 2012
J.A. Matthaei
november 2012
B.J. Treure
november 2012
N. Paulson
december 2012
J. Zondag
december 2012
N.Verstraelen–Nouwen december 2012
H.v.d. Steeg
december 2012
J. Fossen
februari 2013

Huizen
Hilversum
Huizen
Vreeland
Hilversum
Soest
Huizen
Hilversum
Hilversum

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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Oproep aan de leden en donateurs
U wordt verzocht om uw contributie voor 2013 als volgt te betalen:
Bedrag:
Naar:
T.n.v.

€ 23,00
ING rekening 4137540
"Ver. van Gepensioneerden Het Gooi"
Onder vermelding van uw lidnummer.

Uw lidnummer staat vermeld op het adreslabel van dit Informatie
Bulletin.
Na 1 april 2013 zal een acceptgiro verstuurd worden naar de leden en
donateurs van wie nog geen betaling is ontvangen. Ter dekking van de
extra kosten zal het te betalen bedrag dan met 1 euro verhoogd worden,
zoals besloten op de Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2012.
Namens het VGG Bestuur
Frans Dams
Penningmeester
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Uit pensioenland

Bron: dagblad Trouw
Kijk ook eens op de website van de KNVG: www.knvg.nl

Ouderen moeten meer invloed krijgen op het beleid van hun pensioenfondsen en op de
politieke besluitvorming rond onderwerpen die hun rechtstreeks raken.
Daartoe moeten gepensioneerden een gelijkwaardige plaats aan de overlegtafels
krijgen, zowel bij de pensioenfondsen als bij de politiek en het maatschappelijk
middenveld.
Bij de politiek gaat het om zaken als pensioenen, zorg en welzijn en de governance van
pensioenfondsen.
Centraal staat het realiseren van het uitgangspunt bij alle overheidsbeslissingen, dat
ouderen een bijdrage willen leveren in deze crisistijd, maar dat hun bijdrage
proportioneel, evenredig en evenwichtig moet zijn.
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Onze IAK zorgpolis
Vragen van Dhr. J.Drupsteen uit Blaricum over een
goedkopere zorgpolis:
Toen ik in november j.l. de nieuwe zorgpolis van het
IAK ontving zag ik dat (ik zou haast zeggen uiteraard)
de premie voor het komende jaar toch weer wat omhoog
zou gaan. Wij hadden op dat moment een vrij
uitgebreide polis via het gepensioneerden-collectief met daarin naast de
basisverzekering het "compleet-pakket" en een tandartsverzekering.
Gezien het gebruik dat wij van dit alles maakten heb ik daarom kontakt
gezocht met het IAK om te bespreken of een eenvoudiger pakket vwb. het deel
"compleet" mogelijk was. Dit bleek binnen de afspraken voor het
gepensioneerden-collectief echter niet mogelijk.
Toen er in diezelfde periode op tv werd geadverteerd door Blue van VGZ ben
ik daarom maar eens in deze verzekeringsvorm gedoken. Daarbij bleek dat met
het meest uitgebreide pakket van Blue (pakket B) een maar liefst 10% lagere
premie was te halen met daarbij nog steeds een uitgebreide aanvullende
dekking.
Blue is een zgn. internet-verzekering en door gebruik te maken van dit medium
claimt men lagere operationele kosten.
Natuurlijk is een volledig vergelijken van de door de diverse maatschappijen
aangeboden pakketten vrijwel onmogelijk, maar je schat in zo'n situatie je
eigen behoefte in en bekijkt of dat redelijk afgedekt wordt.
Waar het nu voor wat betreft de gepensioneerden-vereniging om gaat is dat dit
best eens bedreigend zou kunnen worden voor de ledenaantallen. Per slot van
rekening is de mogelijkheid van afsluiten van een redelijk betaalbare zorgverzekering een sterke "asset" van de vereniging en die mogelijkheid zou dus wel
eens minder aantrekkelijk kunnen gaan worden door het opkomen van deze
internetverzekeringen. Vandaar mijn vraag in de ALV wat de vereniging
daaraan denkt te gaan doen.
Het is mij niet bekend of de afspraken voor een
gepensioneerden-collectief door onze vereniging zelf
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worden gemaakt of dat dit in groter verband gebeurt, maar het lijkt me zinvol
om een onderhandeling met het IAK aan te gaan om te zien of er via internet
uiteindelijk toch niet een aantrekkelijkere zorgverzekering voor gepensioneerden zou kunnen worden afgesloten. Daarbij moet je dan ook denken aan
een pakket dat optimaal matcht voor deze doelgroep.
Een dergelijke oplossing zou ook mooi passen in jullie opmerking in het
jaarverslag om je als bestuur te blijven bezinnen op acties om het ledental niet
te veel te laten dalen.
--------------------------------------------------------------------

Antwoorden van dhr. Theo Tromp, bestuurslid FPVG
Het is niet eenvoudig om zorgpolissen te vergelijken.
Allereerst, de Blue van VGZ is voordelig, maar als internetpolis betekent dit in
de praktijk dat je geen assistentie per telefoon kan krijgen.
Over ons collectief:
De combinatie basis + Compleet komt overeen met de oorspronkelijke Philips
verzekering. Wat mee speelt dat wij een Naturapolis hebben, die waar nodig
als Restitutiepolis gebruikt kan worden. Dit maakt de polis wat duurder maar
deze combinatie is haast nergens voor deze prijs te krijgen. Gezien de druk die
de overheid zet op het verlagen van de kosten, wil men iedereen dwingen om
naar een Naturapolis te gaan. Op deze wijze komen de vrije artsenkeuze en
second opinion in de knel. Niet iedereen zal altijd het voordeel van onze
constructie zien, maar als je het nodig hebt is het heel belangrijk dat je die
vrijheid hebt.
Verder is het zo dat de polis met inspraak van de Federatie door Philips is
afgesloten. Er is voor de komende 5 jaar een prijsgarantie gegeven, met dien
verstande dat de maximale stijging van de premie
aan de bovenkant is begrensd. Verder krijgen wij de
hoogste korting op de nominale premie. Sterker
nog, van de andere aanbieders o.a. Achmea kon
niemand dezelfde lage premie aanbieden die VGZ
ons nu biedt.
De tussenkomst van IAK maakt het iets duurder, maar dat betekent ook dat
IAK iets anders (lees ruimer) met de vergoedingen kan omgaan. Er is dus
interpretatie ruimte die voor ons gunstiger uitpakt.
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Verder hebben wij in de praktijk ook iets ruimere vergoedingen dan VGZ en
dat komt omdat wij kunnen fine-tunen.
Ook gelden onze vergoedingen per onderdeel en zijn niet begrensd en/of
gemaximeerd per categorie. In veel verzekeringen zien de vergoedingen er
goed uit maar worden wel bij elkaar opgeteld. D.w.z. een bril en een
hoortoestel zijn beide een hulpmiddel. Heb je die beide in één jaar nodig dan
geldt er een regel dat je maar een (1) max. bedrag mag hebben.
Verder blijkt dat wij als Federatie in geval van geschillen nog wel eens iets
kunnen aanpassen of verhelpen. Als eenling buiten een collectief is het
onmogelijk om een geschil met de verzekeraar te winnen.
De vraag naar een optimale match voor de doelgroep hebben we al met
Comfort Plus, maar een dergelijke optimale verzekering is voor onze
doelgroep altijd veel duurder, omdat wij veel meer declareren. Die optimale
match die Drupsteen vraagt is heel duur.
Internet:
Naar mate meer mensen met internet vertrouwd zullen raken zal er op
polisgebied nog wel wat wijzigen, maar tot op heden krijg ik al vrij veel
klachten dat men vindt dat er al te veel via internet gaat. Dus op dit moment
gaan wij de route van VGZ "Blue" niet volgen. Wij mikken op een goede
verhouding tussen prijs en prestatie maar niet perse op de laagste prijs.
Als dhr. Drupsteen wil bezuinigen, dan kan hij beter zijn tandartsverzekering
laten vallen en het premie bedrag zelf sparen, zeker met de nieuwe regels die
nu zijn overeen gekomen tussen de minister en de tandartsen.
Als de minister de pakket verkleining door de kamer heen krijgt, wat ze voor
2014 wil, dan is het goed om een behoorlijke aanvullende verzekering te
hebben, al is dat op dit moment een beetje koffiedik kijken.
Tot slot er is een probleem. Wij/Philips kunnen niet dwingend een
internetverzekering arrangeren omdat bij wet de
zorgverzekering een individuele verzekering is waar wij
eigenlijk niets mee te maken hebben. Wil je een collectief
voordeel hebben dan moet je vrij zeker weten dat iedereen of
tenminste de meeste verzekerden met je mee gaan in een
collectieve afspraak. Om het nog erger te maken: de minister
wil de colletieven voor 2014 afschaffen. Dat wordt een klus
voor KNVG om dat tegen te houden.
Dhr. Drupsteen stelt dat de premie voor het komende jaar toch weer omhoog is
gegaan. Dit is feitelijk onjuist.
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De premie voor de basis is met 0,28% verlaagd, niet veel, maar wel een
meevaller want de minister had voor de ziekenhuizen een stijging van 2,5%
afgesproken, maar de lonen blijken met 5% gestegen te zijn. Dus voor de basis
kunnen we tevreden zijn.
De stijging van de Aanvullende Verzekeringen (AV) zowel Compleet en
Comfort Plus zijn geheel toe te schrijven aan het oneigenlijk gebruik dat
sommigen in ons collectief maken van Fysio en nu ook in toenemende mate
van Alternatief. Dat komt omdat men zegt: “ik heb er recht op” en niet zegt:
“het is een verzekering”. Tot mijn spijt moet ik zeggen dat we de stijging van
de AV zelf veroorzaken. Zowel de gebruikers als de aanbieders maken
misbruik van de ruimte die de wet en polissen bieden. Verkapte fitness clubjes,
teveel aan behandelingen en soms ook nog excessieve tarieven. De stijging van
de AV was met enige oplettenheid perse niet nodig geweest zo blijkt uit de
schadecijfers.
Dhr. Drupsteen begint zijn mail met de opmerking dat dankzij de Federatie er
geen eenvoudiger pakket Compleet mogelijk is.
Ook dit is feitelijk onjuist, dat is wel mogelijk, maar het is misschien niet het
pakket dat Drupsteen wil hebben.
Tegen onze zin in heeft IAK een aantal keuzes ingevoerd voor de polis van
2013 voor de AV Compleet. Hierdoor kan je enigzins optimaliseren.
Die keuze was er de vorige jaren niet. Ik verwacht dat de meeste mensen ca.
een besparing van 5,- euro per maand per persoon zullen bereiken t.g.v. deze
keuze.
Misschien goed om te weten, toen we begonnen hebben we alle wensen naast
elkaar gelegd en dit resulteerde in 18 à 20 verschilllende pakketten. De
dokter/specialist in bv het UMC heeft maar een (1) tarief of je nu verzekerd
bent via Menzis of via IAK. De besparing in het collectief zit hem in de hoogte
van de beheer en administratiekosten. Door de keuzes wat te beperken kan je
een prijsvoordeel halen. Vandaar dat we het aantal mogelijkheden beperkt
hebben, alhoewel die met de tijd toch weer zijn toegenomen.
We begonnen met: Basis + Compleet en Basis met Comfort.
We hebben nu:
1. Basis
2. Basis met Compleet, met modulaire structuur voor fysio en orthodontie
3. Basis met Comfort Plus
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Een E-bike iets voor mij?
Uit cijfers van Fietsberaad en het Ministerie van Infrastructuur en
Milieu blijkt dat 43% van de eigenaren van een elektrische fiets
momenteel ouder is dan 65 jaar, maar dat de gemiddelde leeftijd van
e-bike-kopers daalt.
Op dit moment is 15% van de nieuw verkochte fietsen een elektrische fiets en
volgens schattingen ligt het totaal aantal e-bikes in Nederland nu tussen de
750.000 en 1.000.000. Ongeveer een op de twintig mannen en een op de
twaalf vrouwen heeft een elektrische fiets; 43 procent van de eigenaren is
ouder dan 65 en 80% is ouder dan 50 jaar. Sinds begin vorig jaar blijkt uit
verkoopcijfers echter meer nadruk op de groep van 45 tot 70 jaar, terwijl de
verkopen aan 18- tot 49-jarigen harder stijgt dan de e-bike-verkoop aan
50-plussers.
Bron: Bovag 08-11-2012
Het is al weer heel wat jaren geleden dat ik op een fiets- en wandelbeurs op een
elektrische vouwfiets stapte. Ik vond het toen al geweldig, maar de prijs en het
gewicht van de fiets weerhielden me er een aan te schaffen. Toen mijn
echtgenote problemen kreeg met haar gezondheid en het fietsen niet meer ging
zoals we gewend waren, kwam een elektrische fiets serieus in beeld. Ik ben
toen dieper in de materie gedoken alvorens we een keus hebben gemaakt, want
er zitten de nodige haken en ogen aan. Misschien kan onderstaande u helpen
wanneer u ook een aanschaf overweegt.
Wat is een e-bike?
Wat in de wandelgangen een e-bike heet, is officieel een pedelec, oftewel een
fiets met trapondersteuning. Zo’n vervoermiddel is aan europese regelgeving
gebonden, maar omzeilt de regels die vervonden zijn aan rijwielen met
hulpmotor (snelheid, verzekering, helmplicht).
De belangrijkste karakteristieken zijn:
 maximaal motorvermogen van 250W;
 maximum snelheid van 25 km/u;
 aandrijving stopt als niet wordt meegetrapt.
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Er zijn ook elektrische fietsen die niet aan deze voorwaarden voldoen en
bijvoorbeeld een gewone gashandle hebben, maar daar gelden dan weer andere
regels voor. Dat zijn dan officeel e-bikes. Elektrische scooters vallen daar ook
onder. Ik heb het verder over de pedelecs, maar noem ze toch maar voor het
gemak e-bikes.
Waaruit bestaat een e-bike
Een e-bike is in feite een gewone fiets
waaraan een viertal componenten zijn toegevoegd: een motor, een accu, een sensor en
een controlunit.
Motoren zijn er in allerlei uitvoeringen en
kunnen zowel in het voor- als in het
achterwiel geplaatst zijn. Sinds twee jaar
zijn er ook motoren die direct bij de trappers
zitten. Bosch brengt zo’n motor op de markt die snel aan populariteit wint. Er
is actie gevoerd om voor het motorvermogen de grens van 250W te laten
vallen, maar dat is voorlopig weer van de baan.
De accu heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt, mede door de
ontwikkelingen in de mobiele computermarkt, en we zijn (hopelijk) nog niet
aan het eind. De meeste e-bikes maken gebruik van een 36V Lithium accu, met
een capaciteit van ca. 10 Ah. Lithium accu’s zijn er weer in een aantal
varianten die allemaal gemeen hebben dat ze schreeuwend duur zijn (ca. €300)
en maar een beperkte levensduur hebben (ca. 3 jaar).
De sensor is maar een klein onderdeel maar wel belangrijk voor het gedrag van
de e-bike. Er zijn sensoren die alleen meten of er getrapt wordt (speed sensor)
en sensoren die de kracht meten waarmee getrapt wordt (torque sensor). Met
de laatste kunnen wezenlijk andere, en volgens mij betere, regelingen gemaakt
worden dan met de eerste, maar er zijn ook mensen die zweren bij de eenvoud
van de speedsensor. Soms zit de sensor bij de motor ingebouwd.
De controlunit bestaat uit twee delen, een bedieningspaneeltje en een kastje
met elektronica dat tegenwoordig vaak samengebouwd wordt met de accu.
Al deze componenten zitten met kabeltjes aan elkaar. Er is inmiddels wel een
standaard tot stand gekomen: EnergieBus, gebaseerd op de CANBus uit de
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auto-industrie. Daarmee moet het mogelijk worden om componenten uit te
wisselen en te combineren, maar of het ooit zover komt?
Waar moet ik nu op letten
E-bikes vormen een booming business. Het aantal merken en modellen stijgt
explosief en je moet we heel goed ingevoerd zijn om daar een zinnige keuze in
te kunnen maken. Als je dat niet bent, is het verstandig in zee te gaan met een
fietsenmaker die je vertrouwt, alhoewel dat laatste ook lastig is om dat het ook
voor hen allemaal nieuw is. Ik noem toch een aantal aspecten waar je in ieder
geval aan moet denken.
Versnellingsnaaf of derailleur
Anders gezegd, een dichte of open kettingkast. Het voordeel van een naaf is
eenvoudige bediening en weinig onderhoud; het voordeel van een derailleur is
eenvoud van constructie en licht in gewicht.
Bij een naaf verval je automatisch in een motor in het voorwiel, of bij de
trappers. Bij een derailleur is die keuze vrij.
Accu type
Gelukkig wordt de lithiumaccu onder de bagagedrager meer en meer
standaard. Kies in ieder geval voor een accu die er makkelijk af kan. Dat is
handig bij het opladen en scheelt flink in het gewicht op een fietsendrager.
Ik heb heel wat fietsenstallingen bij hotels gezien waar je je door een woud van
snoeren moest worstelen van fietsen die opgeladen werden.
Laat je niet gek maken door het aantal keren dat een accu opgeladen kan
worden; die 1000 keer opladen haal je, bij recreatief gebruik, nooit tijdens de
levensduur van een accu. Er zit nog wel ontwikkeling in: Panasonic claimt nu
een levensduur van 5 jaar voor hun nieuwe LiFePo4-accu.
Motor.
De 36V, 250W motor is min of meer standaard geworden, maar er zijn toch
nog de nodige verschillen. Wat beter is, een motor voor, achter of in het
midden, is vooral een kwestie van smaak en van wennen. Een motor achter
heeft het nadeel dat het wat lastiger is een achterband te verwisselen, iets wat
vroeg of laat toch moet gebeuren. Wel belangrijk is het geluid dat de motor
maakt. Vooral de wat goedkopere motoren maken een bescheiden ratelend
geluid, wat in de praktijk behoorlijk kan gaan irriteren.
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Type regeling.
Ik noemde al het verschil in sensoren. Bij een speed-sensor moet de trapper
eerst rond gaan voordat de motor mee gaat helpen. Dat wordt vaak
gecompenseerd met een speciaal knopje waarmee je de e-bike met een snelheid
van max. 5 km/u kunt laten rijden, los van de sensor. Dat kan ook handig zijn
als je met de fiets een helling op moet lopen, b.v. in een fietsenstalling.
Een torque-sensor levert meestal een regeling op waarbij je kiest hoeveel
procent ondersteuning te wilt t.o.v. je eigen inspanning.
Een zijn ook systemen waarbij je de motor als rem kunt laten werken, al of niet
met opladen van de accu. Op zo’n manier een lange helling afdalen rijdt
vorstelijk!
Gewicht.
E-bikes zijn zwaar, vooral door het gewicht van motor en accu. Maar de
frames zijn ook zwaarder uitgevoerd, waarschijnlijk omdat er gemiddeld wat
harder mee gereden wordt. Als de fiets mee moet op een fietsendrager is het
belangrijk daar op te letten, zeker als er twee fietsen mee moeten. Als de accu
losgenomen kan worden scheelt dat aanzienlijk in het gewicht.
Prijs
E-bikes zijn niet goedkoop maar de prijzen lopen enorm uiteen. Let vooral ook
op de prijs van een losse accu, want de fiets gaat normaliter een stuk langer
mee dan de accu.
Betrekkelijk nieuw is de opkomst van bedrijven die accu’s kunnen reviseren,
maar de prijzen vallen me niet mee en de meeste merken zijn er niet erg happig
om de benodigde informatie vrij te geven.
Net als gewone fietsen zijn e-bikes nogal modegevoelig en worden flinke
kortingen gegeven op ‘oude modellen’. Ook de inruilprijs die je kunt krijgen
voor je oude fiets varieert nogal.
Nog wat opmerkingen
Bij alle e-bikes wordt een actieradius opgegeven, het aantal kilometers dat je
met één acculading kunt afleggen. Dat hangt natuurlijk af van de capaciteit van
de accu en de efficiency van de motor, maar nog veel meer van de
omstandigheden en de manier waarop gereden wordt. Het is verleidelijk om
lekker door te rijden met een snelheid van 25 km/uur, maar dan is de accu snel
leeg. Een onderzoek van de fietsersbond liet zien dat de bandenspanning een
grote invloed heeft; zachte banden kosten veel energie, ook bij e-bikes. Ook de
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manier van regelen speelt een grote rol: een eenvoudige regeling probeert de
snelheid constant te houden, een meer intelligente regeling (torquesensor) past
zich aan aan de omstandigheden.
Een e-bike moet vooral lekker fietsen. Probeer als het even kan zo’n fiets goed
uit, niet alleen door een blokje om te fietsen, maar liefst door er een flinke
tocht mee te maken. Veel fietsenmakers hebben hiervoor speciale leenfietsen
beschikbaar. Informeer ook bij familie, vrienden en kennissen.
Een mooie gelegenheid is de e-bike opstapdag die al een paar jaar gehouden
wordt in het sportpark in Amersfoort (tegenover IKEA, aan de andere kant van
de A1). Daar komen de meeste merken met hun laatste modellen en op een
flink testparcours, met zelfs een viaduct er in, kun je uitproberen wat bij je
past. Op 21 april a.s. is het weer zover. Er zijn ook altijd technici die meer
kunnen vertellen dan alleen een verkooppraatje. Neem er ruim de tijd voor
want er is elk jaar meer te zien!
Er zijn ook kits in de handel waarmee redelijk eenvoudig een fiets omgebouwd
kan worden tot e-bike. Maar aangezien de meeste lezers de sleutelperiode
achter zich hebben gelaten, besteed ik hier geen aandacht aan.
Tot slot nog een opmerking over de tweedehands markt. Veel senioren kopen
een e-bike te laat. Ze rijden er nog een tijdje op en haken dan toch af. Dan
komt de e-bike op marktplaats te staan, maar de staat waarin zo’n e-bike
verkeert is moeilijk te beoordelen, met name de accu. Als een accu niet naar
behoren wordt behandeld gaat de kwaliteit snel achteruit. In de control units
wordt heel veel informatie opgeslagen, maar om die uit te lezen heb je speciale
spullen nodig. Dat is specialistenwerk. Uitkijken geblazen dus.
Op het internet is enorm veel informatie te vinden. Als startpunt kunnen
dienen:
 elektrischefietsen.com/
 elektrischefietsen.orienteer.nl/
 elektrische-fiets.startpagina.nl/
Herman Goossens
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Telefoniemuseum.nl op zoek naar Openbare- huis- en
bedrijfstelefoon-centrales van PTI
Telefoniemuseum.nl
is een samenwerking tussen het
ACTW Telefoonmuseum te Rotterdam en
The Dutch Online Telephone Museum te Nijkerk.
De collectie in Nijkerk bestaat uit toestellen afkomstig uit de gehele
wereld, aangevuld met koordenposten en twee mechanische centrales
van Philips (Teka BB en UH 30).
De collectie in Rotterdam bestaat voornamelijk uit mechanische
centrales, koordenposten en elektronische centrales aangevuld met
diverse toestellen (van Philips o.a. Teka BB, BC, CC, UH 45, UH 200,
TBX 50, 1000, Vox 5400 , 6200)
Het streven is om, zoveel als mogelijk is, de telefoons, centrales en
overige apparatuur werkend aan te sluiten zodat de werking er van is te
zien.
De collectie bestaat uit apparatuur vanaf ongeveer 1900 tot heden.
Ook hebben de museums een gezamenlijke website, te bezoeken op:
www.telefoniemuseum.nl
Hierop kunt u kiezen welk museum u uitgebreid wilt bezoeken.
Op de Rotterdamse website staan o.a. een overzicht van de diverse
centrales met een korte beschrijving en technische gegevens. De
informatie is echter niet compleet en de bedoeling is om dit verder te
aan te vullen, o.a. met een tijdsindicatie wanneer de diverse centrales
door PTI gemaakt en ondersteund zijn. Ook is het de bedoeling om het
overzicht aan te vullen met door PTI gemaakte centrales die, voor zover
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wij weten, niet in Nederland geïnstalleerd zijn, zoals de UD, UP en UH
900 centrales.
Een belangrijke bron hiervoor is de “Telecommunication Equipment
Telegraph-Telephone 1966” catalogus van PTI uit 1966.
Ook heeft de speurtocht tot nu toe artikelen uit kranten en op het internet
opgeleverd over de eerste en laatste UR centrales, de ETS3 in Utrecht en
de eerste EBX 8000.
Evenals een zeer uitgebreide verhandeling van de Deen Swenn Poulsen
die vanaf 1959 tot 1997 bij Philips Danmark heeft gewerkt en diverse
keren in Nederland is geweest.
Wilt u ons helpen dit overzicht verder compleet te maken?
Kunnen wij contact met u opnemen met vragen over bepaalde types
centrales, heeft u nog foto’s van apparatuur die wij zouden mogen
scannen en op de website plaatsen, informatie over bijzondere
installaties of anekdotes die interessant of leuk zijn.
U kunt contact opnemen met Bob Groenewout.
email: bob1.groenewout@live.nl of telefoonnummer 0416-341209
De redactie
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VGG-ACTIVITEITEN en CONTACTPERSONEN
www.vegege.nl
Redactieteam Informatie Bulletin
Eindredactie:
Hr. H.J.M. Goossens
tel. 5310101
Hasselaarlaan 66, 3755 AX, Eemnes
Email: hjm.goossens@gmail.com
Opmaak en vormgeving:
Hr. J. Rebel
tel. 5256649
Algemeen:
Hr.J.van Hunnik
tel. 5338555
Gebouwbeheerder
Voor gebreken of onderhoud:
Vacature.
(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. M.P.Repko
tel. 5823293
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:
Vacature
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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