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Sinds jaar en dag stond op deze plek een advertentie van camping Ot en
Sien in Roden. In het afgelopen jaar, het Ot en Sienjaar in Roden,
kregen we bericht dat de camping in andere handen over gaat en dat de
advertentie niet gecontinueerd wordt.
De camping werd een speelbal van de locale politiek. Op het laatste
moment werd de grond toch niet verkocht, maar volgens de website gaat
de camping in maart toch weer gewoon open.
De advertentieruimte op deze pagina (halve of hele pagina) is nog
vacant. Mocht u iemand weten die mogelijk interesse heeft, breng hem
of haar dan in contact met de redactie.
Herman Goossens
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Van de redactietafel
Voelt u ook dat uw winterslaap langzaam overgaat in voorjaarsmoeheid? De
dagen beginnen weer onmiskenbaar te lengen en de elfstedenkoorts zal wel aan
ons voorbijgaan dit jaar.
In dit nummer van ons bulletin veel aandacht voor de Algemene
Ledenvergadering in maart, maar ook onze correspondent in pensioenland is
weer van de partij. Ook al stemt het niet vrolijk wat daar allemaal gebeurt, het
is toch goed om bij de les te blijven.
Het was leuk om van verschillende kanten bijdragen voor het bulletin te
ontvangen. Dat houdt het bulletin levendig en gevarieerd. Er liggen nog wat
tips voor plekken die de moeite van het omrijden waard zijn, maar die bewaren
we voor het volgende nummer. Heeft u ook zulke tips, stuur ze in!
De activiteiten rond de uitgave van ‘Overschakelen’ zijn inmiddels afgerond.
Naast het prachtige boek is er nog een doos met materiaal waarvoor in het boek
geen plaats meer was, maar dat we niet zomaar aan het halfronde archief willen
toevertrouwen. Als er zich een paar creatieve geesten aanbieden die willen
helpen om hier eens naar te kijken, kunnen we er misschien nog een leuke
presentatie op de website van maken.
Sterkte met de voorjaarskriebels, veel leesplezier en tot ziens op de ALV,
Herman Goossens

Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer: 8 juni 2015
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Oproep aan de leden en donateurs
U wordt verzocht om uw contributie voor 2015 als
volgt te betalen:
Bedrag:
Naar:
T.n.v.

€ 23,00
IBAN rekening NL17 INGB 0004 1375 40
(voor betalingen vanuit het buitenland: BIC INGBNL2A)
"Ver. van Gepensioneerden Het Gooi"
Onder vermelding van uw lidnummer.

Uw lidnummer staat vermeld op het adreslabel van dit Informatie
Bulletin.
Na 1 april 2015 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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Uitnodiging voor de voorjaarsbijeenkomst 2015
Leden en donateurs worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
Voorjaarsbijeenkomst /Algemene Ledenvergadering op:
Maandag 16 maart 2015.
Aanvang 14.00 uur.
In de bijzaal van de Morgensterkerk op
Seinhorst, Seinstraat 2, 1223 DA Hilversum
Deze bijeenkomst begint met de Algemene Ledenvergadering, gevolgd door
een informeel samenzijn in de bijzaal van de kerk.
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 2014. (zie elders in dit
InformatieBulletin (IB))
Vanaf 2 maart is dit IB met het verslag ook verkrijgbaar in onze sociëteit.
Ook op de vergadering zijn een aantal exemplaren beschikbaar. Tevens
kunt u dit IB met het verslag vinden op onze website, www.vegege.nl
3. Ingekomen stukken ter zake van de vergadering.
4. Jaarverslag van de secretaris. (zie elders in dit IB).
5. Financiële verantwoording van de vereniging van het jaar 2014.
Vanaf 2 maart zijn resultaat- en balansgegevens 2014 verkrijgbaar in onze
sociëteit. Ook op de vergadering zijn een aantal exemplaren beschikbaar.
6. Verslag van de kascontrolecommissie 2014.
7. Presentatie van de begroting 2015 en vaststelling van de contributie
met ingang van het jaar 2016.
Vanaf 2 maart zijn de begrotingsgegevens voor het jaar 2015 beschikbaar
in onze sociëteit. Ook op de vergadering zijn een aantal exemplaren
beschikbaar.
Het bestuur stelt voor om de contributie voor het jaar 2016 onveranderd te
laten en vast te stellen op €23,- per jaar. Voor de leden die per acceptgiro
betalen €24,- per jaar.
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8. Verkiezing bestuursleden.
De vijf volgens schema statutair aftredende leden zijn:
Jan Rebel
Secretaris
Opnieuw verkiesbaar
Jan Scheepstra
Werkplaatscoördinator Niet opnieuw verkiesbaar
Peter Repko
2e penningmeester
Niet opnieuw verkiesbaar
Gerard Visscher 2e voorzitter
Opnieuw verkiesbaar
Ton van Bruchem Gebouwenbeheer
Opnieuw verkiesbaar
N.B.1: De secretaris moet in zijn functie worden gekozen.
N.B.2: Het bestuur stelt dhr. Jenne Dijkstra voor, ter vervulling van de a.s. vacature van
dhr. Jan Scheepstra.
N.B.2: Door de leden kunnen tegenkandidaten worden gesteld. Volgens artikel 40 van onze
statuten moet de bereidverklaring van de kandidaat, voorzien van de handtekeningen van
minstens vijf andere leden voor de aanvang van de vergadering bij het bestuur zijn
ingeleverd.

9. Benoeming van de kascontrolecommissie.
De kascontrolecommissie voor het jaar 2014 bestond uit de heren C.R.H.
van Zanen en J.Groeneveld.
De kascontrolecommissie voor het jaar 2015 zal bestaan uit de heren
J.Groeneveld en G.v.d.Pijl.
Benoeming reservelid kascontrolecommissie.
10. Nieuws uit de Commissie PensioenZaken (CPZ).
11. Wat verder ter tafel komt.
12. Rondvraag en sluiting van de ALV.

Deel 2; Een informeel samenzijn in de bijzaal van de kerk.
Het VGG bestuur
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Verslag van de 36e Algemene Ledenvergadering 2014
1. Opening
Aanwezig waren 80 leden.
De aanwezigen werden door de voorzitter dhr.Wim Gooiker hartelijk welkom
geheten op de 36e ALV.
De voorzitter memoreert de nog altijd durende credietcrisis en de
pensioenperikelen. De VGG is via de Commissie PensioenZaken (CPZ) en de
Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden (FPVG)
vertegenwoordigd in allerlei koepels die bij de politiek en de pensioenfondsen
van Philips (PPF) en Alcatel/Lucent (ALU-PF) de vinger aan de pols houden.
Hij bedankt de vele vrijwilligers die ook in het afgelopen verenigingsjaar de
zaak weer draaiende hebben gehouden.
Na de ledenvergadering zal het eerste exemplaar van “Overschakelen” worden
aangeboden aan dhr. K.Hubee.
De namen van 26 overleden leden worden voorgelezen, waarna een moment
van stilte wordt gehouden.
2. Verslag ALV 2013
Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken ter zake van de vergadering
Een viertal afmeldingen en het verslag van de kascontrolecommissie.
4. Jaarverslag van de secretaris
Het jaarverslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
5. Financiële verantwoording over het jaar 2013
Na een korte toelichting van de penningmeester wordt het verslag zonder
verdere vragen of opmerkingen goedgekeurd.
6. Verslag kascommissie
Verslag van de heren J.T.Wets en C.R.H. van Zanen wordt voorgelezen,
waarin de leden wordt geadviseerd het bestuur te dechargeren voor het
gevoerde financiële beleid.
De vergadering gaat daarmee akkoord.
7. Begroting 2014 en contributie 2015
Er zijn geen vragen over de begroting en deze wordt goedgekeurd door de
vergadering.
De contributie voor 2015 blijft €23,- en voor leden die per acceptgiro betalen
€24,-

8

februari 2015

Informatiebulletin

8. Verkiezing bestuursleden
Wim Gooiker wordt per acclamatie opnieuw als voorzitter verkozen.
Frans Dams wordt per acclamatie opnieuw als penningmeester verkozen.
Twee andere bestuursleden, de heren Frans van der Post en Herman Goossens
worden opnieuw als bestuurder van de vereniging per acclamatie herkozen.
9. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
Deze commissie voor het jaar 2014 zal bestaan uit de heren C.R.H. van Zanen
en J.Groeneveld. Dhr. G.v.d.Pijl is reservelid.
10. Laatste Nieuws
Frans van der Post geeft een toelichting op de positie van de FPVG binnen de
koepel van de KNVG.
Er is ter behartiging van de belangen van ALU-gepensioneerden en slapers
naast de reeds bestaande CPZ een nieuwe stichting PPNTI opgericht. In de
rondvraag zal dhr. J.Drupsteen hier wat over vertellen.
11. Rondvraag en sluiting
Tijdens de rondvraag werd het woord gevoerd door de heren Jan Drupsteen,
Ruud de Ruyter en Ron Wever over de nieuw opgerichte stichting PPNTI.
Vanwege de dramatische ontwikkelingen bij het ALU-Pensioenfonds (ALUPF) m.b.t. het opzeggen van de uitvoeringsovereenkomst meende men dat er
een pro-actiever beleid in de richting van het ALU-PF gevoerd moest gaan
worden.
De vertegenwoordiging in het bestuur van het ALU-PF is niet conform de
wettelijke regels. Het bestuur is nu “gekaapt” door de “actieven”.
Er zijn indertijd bij de overgang van het Philips pensioen naar wat nu het ALUPF is, mogelijk financiële steken gevallen. Ook dat wil de PPNTI verder
uitzoeken.
Het ALU-PF heeft alleen contact met de VGG als vertegenwoordiger van de
ALU-gepensioneerden, maar mist daarmee wel de stem van de slapers.
Men wil via een motie de vergadering vragen om de PPNTI en de Commissie
Pensioenzaken van de VGG (CPZ) nauwer te laten samenwerken d.m.v.
participatie van de PPNTI in de CPZ. Via een CPZ-lidmaatschap van een
PPNTI-lid kan het tot een vruchtbaarder samenwerking komen. De vergadering
is het daar mee eens.
Wim van Dam geeft n.a.v. een vraag nog in het kort uitleg over de huidige
situatie in pensioenland. De herziening van het pensioenstelsel dreigt weer op
de schop te gaan. Veel spelers lijken het spoor bijster op dit moment.
De voorzitter sluit hierna de vergadering.
Jan Rebel, Secretaris VGG
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Jaarverslag 2014 van de secretaris
1. Per 1 januari 2015 is het ledental uitgekomen op 552 en het aantal
donateurs op 57. Dat betekent een daling in het ledenaantal met 13 leden.
Het aantal donateurs is gestegen met 1 persoon.
2. In het achter ons liggende jaar verscheen het boek “Overschakelen”, de
beschrijving van de historie van PTI en het vervolg daarvan onder andere
bedrijfsnamen. Dhr.K.Hubee, oud-directeur van PTI, mocht na de ALV
van 2014 het eerste exemplaar van dit mooie stukje geschiedschrijving in
ontvangst nemen. Het boek werd vanaf dat moment verstuurd naar alle
leden van de VGG.
3. Binnen het bestuur zijn geen wisselingen geweest.
4. Onze vertegenwoordiger voor de regio west bij de Federatie van Philips
Verenigingen van Gepensioneerden (FPVG), Frans van der Post, bezocht
de bestuursvergaderingen in Eindhoven. Een aangelegen onderwerp daar
was de splitsing van het lidmaatschap tussen oud-Philips medewerkers en
gepensioneerden die elders hebben gewerkt. Dit is inmiddels door de ALV
van de FPVG goedgekeurd. Het VGG-bestuur zal een dergelijke splitsing
van het ledenbestand niet gaan hanteren.
5. Iedere maand is het bestuur in vergadering bijeen gekomen met
uitzondering van de maand juli. Belangrijke punten van aandacht waren de
ontwikkelingen op pensioengebied. Onze afgevaardigde in de
pensioencommissie dhr. Gerard Visscher praatte het bestuur maandelijks
bij over de ontwikkelingen bij het ALU-PF en Wim van Dam volgde op
landelijk gebied het pensioennieuws waarvan hij verslag deed in het
Informatie Bulletin.
6. Het onderbrengen van het ALU-PF bij een verzekeraar of een ander
pensioenfonds wil tot op heden nog niet lukken. Doorgaan als ALU-PF is
niet mogelijk volgens de regels van DNB. Misschien dat de vorming van
een Algemeen Pensioenfonds door de politiek nog tijdig gerealiseerd kan
worden en kan het ALUPF daar ondergebracht worden. Het ALU-PF en
Alcatel-Lucent voerden nog een juridische strijd bij het gerechtshof Den
Haag over een afkoopsom vanwege de overdracht van het ALU-PF naar
een ander fonds of verzekeraar. In de uitspraak van het gerechtshof is het
ALUPF niet in het gelijk gesteld.
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7. Onze activiteiten in de sociëteit genoten wederom een gezonde
belangstelling. Een compliment dus aan onze gastdames en -heren, die ook
het afgelopen jaar weer voortdurend voor ons klaar stonden. Het aantal
beschikbare gastdames en –heren vraagt echtervoortdurend de aandacht
van het bestuur. De VGG is op zoek naar nieuwe vierkante tafels, met voor
de kaartspelers handzamer afmetingen. Dhr. N.C.Koning meldde ons dat
de kegelclub in Groenekan vanwege een tekort aan leden is gestopt met
haar activiteiten..
8. De website van de VGG wordt een steeds belangrijker
communicatiemiddel van de vereniging. Het onderhoud vraagt de nodige
tijd en zorg. Het Informatie Bulletin onder eindredactie van Herman
Goossens is weer viermaal uitgekomen en werd weer menigmaal geprezen
om zijn gevarieerde inhoud en kleurrijke uitstraling.
9. Op de kerstviering waren we met ongeveer 80 leden bijeen in het
zalencentrum “De Akker” aan het Melkpad. In een ontspannen kerstsfeer
hebben we naar de toespraak van de voorzitter Wim Gooiker geluisterd.
Mevr.Scheepstra droeg een prachtig kerstverhaal voor van Godfried
Bomans. Het geheel werd opgeluisterd door het piano- en keyboardspel
van dhr. Schreuder. Het blijft een goede formule voor onze jaarlijkse
viering en ontmoeting.
Jan Rebel
Secretaris VGG
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Uit pensioenland
Om vermeldingen betrekking hebbende op het pensioenstelsel 2015 te kunnen
onderscheiden van vermeldingen die betrekking hebben op de pensioendialoog
voor een toekomstig stelsel krijgt de laatste categorie vermeldingen het label
(NLP)
December 2014: Laatste etappe wetgeving nieuw FTK voor het pensioenstelsel 2015.
De volksvertegenwoordigers in de Eerste Kamer, nodig voor het aannemen
van de Wet over het nieuwe Financiële ToetsingsKader (FTK), werden door
het kabinet en achterliggende machthebbers onder hoge druk gezet. Daarbij
hield het kabinet ook de eis voor dat de wet vóór 1 januari 2015 aangenomen
moest zijn. De Staat kon geen maand wachten. De wet in de al volgepropte
maand december in de Eerste Kamer te willen behandelen, loopt uit op een
ondermaatse behandeling. Een wet door het parlement jassen noemt men dat.
…..Wat was de reden?.....
De ouderenorganisatie CSO en de gepensioneerdenkoepels NVOG en KNVG
schreven gezamenlijk 9 brieven naar de Eerste Kamer om duidelijk te maken
dat Ouderen- en Gepensioneerdenorganisaties zonder meer tegen het
wetsvoorstel zijn. De wet geeft een flinke financiële achteruitgang voor de
ouderen én de jongeren. Maatschappelijk gezien is er geen echt draagvlak voor
het wetsontwerp.
Onze vereniging is aangesloten op de Koepel van Nederlandse Verenigingen
van Gepensioneerden (KNVG) De voorzitter van deze koepel is Martin van
Rooyen, een oud-Tweede Kamerlid en oud-staatssecretaris van het CDA.
Daardoor heeft hij toegang tot de wandelgangen van de Eerste Kamer en kan ik
u daarom een inkijkje geven op de gang van zaken in de laatste etappe.
Op verzoek van de briefschrijvers is er een hoorzitting gehouden zoals in de
Tweede Kamer gebruikelijk is. In een dergelijke zitting kunnen de leden van
de Kamercommissie Sociale Zaken een oordeel vormen over de zienswijze van
pensioendeskundigen en andere betrokkenen bij het wetsontwerp.
Indrukken van de hoorzitting in de Eerste Kamer
De belangstelling van de zijde van de senatoren (zo worden de Eerste
Kamerleden genoemd) was overweldigend: de gehele oppositie en bijna alle
andere partijen waren er vertegen-woordigd. De zaal leek te klein. En de
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hoorzitting werd een openbaring voor de Senaat (senaat is ander woord voor
Eerste Kamer)
De opvattingen van Dick Sluimers ,sprekend namens ABP en APG en Peter
Borgdorff namens pensioenfonds Zorg en Welzijn maakten grote indruk,
evenals de zeer kritische stellingname van Gijs van Dijk namens de
vakcentrales.
Desgevraagd merkte Sluimers op dat de pensioenpot in de laatste vijf jaren
gestegen is van €700 mld tot €1361 mld half november jl. Ambtenaren hadden
de week ervoor de aanwezigen nog wijsgemaakt dat er €1000 mld in de pot
zat!!
Indrukken van het plenaire debat in de Eerste Kamer
In de hoorzitting zijn vele goede en kritische vragen gesteld, die eerst
beantwoord moeten worden alvorens het plenaire debat in de Eerste Kamer kan
plaats vinden. Alhoewel de Federatie van pensioenfondsen aangaf dat een
verschuiving van de aanname met 1 maand zou kunnen en er geluiden waren
dat het ministerie van SZW daarmee ook zou kunnen leven, bleef de enorme
druk “vóór 1 januari 2015!” aanhouden.
Uiteindelijk werd het plenaire debat in de agenda geperst op maandag 15
december van 21.00 tot 01.00 uur ’s nachts met voortzetting op dinsdag 16
december van 22.00 tot 01.30 uur ’s nachts. De dagen voordat het plenaire
debat begon zijn de bestemde voorstemmers, die nog twijfels hadden, in het
gelid gezet.
Op maandag gaven de woordvoerders van CDA, SP en PVV aan tegen het
wetsontwerp te zijn. 50 Plus was ook tegen. De coalitiepartijen VVD en PvdA
en de gedogende partijen waren voor, evenals GroenLinks.
Op dinsdag werd het pensioendebat hervat en gaf staatssecretaris Klijnsma
antwoord op de gestelde vragen tijdens de hoorzitting. Op een aantal vragen
kon zij geen of een half antwoord geven. Ook zij stond onder hoge druk en had
tijd tekort. De woordvoerders van de fracties kregen nog een korte spreektijd
voor een tweede termijn.
Na de bel voor het stemmen werd eerst het Belastingplan aangenomen en
vervolgens de Wet over het nieuwe FTK met 41 vóór en 30 stemmen tegen.
Bij de vraag aan het begin “Wat was de reden?” van de extreme druk,
kunnen wij bedenken dat de Staat niet alleen wetgever is, maar ook een grote
werkgever die meebetaalt aan de pensioenpremies van de ambtenaren. Al in
2015 een 15% lagere premie wil de Staat niet missen. Dus dan maar de wet
door het parlement jassen…..
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19 Januari 2015: Voortgangrapportage en Slotconferentie van de
Nationale Pensioendialoog (NLP)
In de tweede helft van 2014 heeft het ministerie SZW negen
dialoogbijeenkomsten gehouden en een website geopend waarop iedere burger
een reactie kon plaatsen. Op de slotconferentie ronde staatssecretaris Klijnsma
met een toespraak de Nationale Pensioendialoog af.
De met toestemming te plaatsen reacties zijn te vinden op
www.denationalepensioendialoog.nl onder de tab “Opvattingen”. In 2014
verschenen vele rapporten en visies van organisaties, die zich professioneel
met pensioen bezighouden. Ook deze informatie staat onder de tab
“Opvattingen”. De opbrengst van de pensioendialoog vormt ,samen met het
verschenen advies van de SER, de opmaat voor de Hoofdlijnen notitie, die het
kabinet in mei aan de Tweede Kamer wil sturen. Het viel op dat veel mensen
hun onzekerheid over het pensioen uitspraken, alsmede het gebrek aan
vertrouwen in de instanties die zich daarmee bezig houden.
Thema’s door het kabinet ontleend aan de opbrengst van de Nationale
Pensioendialoog zijn:
1. Maak de pensioenen meer transparant en minder complex (heldere
eigendomsrechten)
2. Veranderende arbeidsmarkt is een belangrijke reden voor verandering van
aanvullend pensioenstelsel (zzp-ers en pensioen; meer mobiliteit en
flexibiliteit in arbeidsmarkt)
3. Roep om meer aansluiting bij individuele behoeftes (afstemming op
leeftijd, situatie)
4. Solidair, maar hoe en met wie… (risicodeling en solidariteit; mate van
solidariteit)
5. Verantwoordelijk, maar wie…
24 Januari 2015: De SER geeft het tijdens de Nationale Pensioendialoog
gevraagde advies (NLP)
De Sociaal-Economische Raad (SER) komt nog niet met een eenduidig
pensioenadvies maar met een analyse van de belangrijkste uitdagingen en
bespreekt een aantal varianten van pensioenstelsels voor het aanvullend
pensioen in het licht van deze uitdagingen.
De SER kwam uit op een viertal stelsels:
1. (Voorwaardelijke) uitkeringsovereenkomst met degressieve opbouw;
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2. Nationale pensioenregeling;
3. Persoonlijk pensioenvermogen met vrijwillige risicodeling;
4. Persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling.
Variant 4 zijn wij al tegengekomen in de vorige aflevering van Uit Pensioenland (blz 8).
Het overeengekomen stelsel van de negen bekende pensioenspecialisten waarin
ieder zijn eigen pensioenpotje heeft maar risico’s collectief blijft verzekeren.
De SER beoordeelt de varianten aan de hand van 4 criteria nl:
 Pensioenresultaat;
 Aansluiting op maatschappelijke wensen;
 Macro-economisch effect;
 Transitie.
De SER vindt variant 4 interessant en neemt zich voor nader onderzoek te doen
om te weten te komen wat wel, wat moeilijk of wat niet mogelijk is met variant
4.

7 Februari.2015: KNVG-voorzitter Martin van Rooijen kandidaat voor
Eerste Kamer
Vanwege zijn deskundigheid en betrokkenheid heeft de partij 50Plus van
Rooijen gevraagd kandidaat te willen zijn voor die partij. De leden van de
Eerste Kamer worden gekozen door de leden van de twaalf Provinciale Staten.
De leden van de Provinciale Staten worden op hun beurt gekozen door de
burgers van de provincie op woensdag 18 maart a.s.
Wim van Dam
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Nieuws van de Commissie PensioenZaken (CPZ)
VerantwoordingsOrgaan ALUPF.
Inmiddels heeft de 1e (kennismakings)vergadering plaats gehad.
Jan Leguijt is tot Voorzitter verkozen, en Stanley Braham tot Secretaris.
De samenstelling van het Verantwoordingsorgaan in alfabetische volgorde:
Coert de Boer (namens de werkgever)
Ruud Bos (namens de gewezen deelnemers)
Stanley Braham (namens de werknemers)
Willem-Jan Hoeffnagel (namens de pensioengerechtigden)
Jan Leguijt (namens de pensioengerechtigden)
Paul Sebel (namens de pensioengerechtigden)
Rechtszaak ALUPF versus ALU
Het Pensioenfonds is bij de Hoge Raad in cassatie gegaan t.a.v. het vonnis van
het Gerechtshof.
ALUPF Quo Vadis?
De CPZ-commissie TOEKOMST heeft onderstaande tabel met een opsomming van eventuele Voordelen en Nadelen en met voorlopige Conclusies van
de verschillende mogelijkheden aan het ALUPF als discussiestuk gepresenteerd.
Wet Algemeen Pensioenfonds (APF)
Goede informatie staat op de website van de Pensioenfederatie:
http://www.pensioenfederatie.nl/Document/Standpunten/PositionPaper_Wet_APF.pdf

Gerard Visscher
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Conclusie:
Zelfstandig doorgaan is geen optie.
DNB staat dit niet
toe.

Conclusie:
Aangeslotenen die de
meeste zekerheid
wensen, kunnen
hiervoor kiezen.

Grotendeel
behoud
zelfstandigheid
eigen VO.

Er blijft een
band bestaan
met dit APF in
eigendom van
een groot PF?

Conclusie:
Goede mogelijkheid,
zonder band met PF.

Nog geen
wettelijk
kader voor
APF’s.

Aantal kleine PF’s
heeft geen kritische
massa, kennis en
beleggingsresultaat.

Voordelen

Indexatie en/of
afstempeling
volgens nFTK.

Opgezet door
groot PF
heeft het kennis en kritische massa.

Geen enkele
betrokkenheid bij
zo’n PF.
Kostenvoordeel van
een groot PF.

Nadelen

Groter vermogen dus hoger
beleggingsresultaat?!

Mogelijke toetredingsfee ter grootte
van ??%

Voordelen
Kostenbesparing.

Geen indexatie tenzij bij
overgang
overeengekomen.

OPGAAN IN
GROOT (BT) BPF

Indexatie en/of
afstempeling
volgens nFTK.

Mogelijke
afstempeling
om identieke
DG te bereiken.

Indexatie en/of
afstempeling
volgens nFTK.

Grotere kritische
massa dus hoger
beleggingsrendement.

Eenmalige kosten in
de orde van grootte
tot 8%.

OVERDRACHT
AAN
VERZEKERAAR
VoorNadelen
delen

Deskundigheid.

Kan verzekeraar failliet
gaan?

Gegarandeerde uitkering.

DNB eist
transitie naar
verzekeraar
of ander PF.

DOORGAAN ALS
ZELFSTANDIG
ALU-PF
VoorNadelen
delen

Indexatie en/of
afstempeling
volgens nFTK.

In huidige
situatie afstempeling t.b.v.
kosten en DG.

Te klein om
zelfstandig voort te
bestaan.

februari 2015
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OPGAAN IN APF
APF zelfstandig of als deel
groot PF.
Nadelen

Conclusie:
Goede mogelijkheid, met
een zwakke band naar
APF?
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Zij die uit ons oog verdwenen
Wij hebben via een rouwbrief of anderszins kennis genomen van het overlijden
van:
Dhr.
Dhr.

E.D. Jacobs
C.J.T. Walet

9 december 2014
4 januari 2015

Almere
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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Kerstviering klaverjasclub
De traditionele kerstviering van de klaverjasclub binnen de VGG is een feest
waar iedereen naar toe leeft. Het bestuur doet er ook alles aan om er een
feestelijke dag van te maken. Er gaat heel wat organisatie en werk aan vooraf.
Er waren veel reacties. Zelfs thuis werd ik nog gebeld door mensen die even
kwijt wilden dat ze een geweldige middag hadden gehad. Het bestuur wil dan
ook nogmaals alle mensen bedanken die aan deze feestelijke kerstmiddag
hebben bijgedragen.

Het buffet was dit jaar weer geweldig, het kon niet beter! Iedereen was vol lof .
We waren er met z’n allen stil van. Hulde aan de dames Sien, Astrid, Els,
Hotty en Lies.
A. v.d. Berkt
Coördinator
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Bespiegelingen van een technicus
In dit artikel neem ik de lezer voor een gedeelte mee op het door mij gelopen
levenspad. Geboren in 1935 (crisisjaren) in een gezin waarvan de man des
huizes een schildersbedrijf runde (éénmanszaak) is mijn leeftijd dus nu 79 jaar.
De tweede wereldoorlog meegemaakt en overleefd, maar met weinig basis
voor de verdere ontwikkeling, daar onze scholen door de bezetter gevorderd
waren en je toch moest zien te overleven. (Later d.m.v. studie en zelfstudie
toch goed terechtgekomen).
Alles wat maar enigszins eetbaar was, suikerbieten, tulpenbollen, erwtenmeel,
etc. werd vooral in het laatste oorlogsjaar gebruikt om het hongergevoel te
onderdrukken, school kwam op de laatste plaats.
In mei 1945 kwam dan eindelijk de bevrijding.
Het volk ging los. Bijltjesdag, veel dochters van NSB’ers waren de pineut
omdat de liefde voor een Duitser werd gezien als landverraad.
Vele zwangerschappen veroorzaakt zowel door bezetters als bevrijders,
gewenst of ongewenst, vormde voor velen het volgend probleem.
Maar gelukkig waren er parlementariërs die zich met de reconstructie en
opbouw van de samenleving in Nederland bezig gingen houden.
Reeds in de oorlogsjaren werd daar een model voor de opbouw gemaakt.
Er werd weer structuur aangebracht en de echte schuldigen aan het drama
werden door rechtszaken veroordeeld.
De techneuten van toen hebben op allerlei gebied, een grote
bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en kennis op diverse
terreinen.
De bladen “Elektronica”, “Radio Bulletin” en later
“Elektuur” waren razend populair.
Bij het opruimen van de door mij verzamelde papieren,
kwam ik een schema tegen van een zelfbouwtoongenerator
( toonfluit in de volksmond).
Opgevoed met het buizentijdperk; (E-D-U buizen) was dit, met transistoren
uitgerust apparaat, een wonder van miniaturisatie.
Het bevatte 8 onderdelen, 2 transistors, 2 condensatoren, 3 weerstanden en een
batterij, dit alles samengebouwd in een stukje plastic buis.
Maakte je een fout bij de aansluiting van een transisitor (EBC) dan kon je naar
de winkel om à raison van 8 gulden een nieuw exemplaar te kopen (OC 71).
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Maar het testen van zelfgebouwde versterkers werd een feest, want zonder dat
men een duur apparaat aan hoefde schaffen kon je toch op een eenvoudige
manier je schakeling doorfluiten.
Het was technische romantiek van de bovenste plank.
Likkebaardend liep je je toendertijd op de Firato (beurs) aan
allerlei meetapparatuur en nieuwe snufjes te verlustigen.
Maar de financiële middelen waren voor velen ontoereikend
om deze apparatuur te kopen, dus zo’n eerder genoemd
eenvoudig apparaatje was meer dan welkom.
Nu komt mijn kleindochter met een apparaatje bij me, met
het verzoek of ik dit kan repareren. Los van het gegeven dat
mijn gezichtsvermogen niet meer zo scherp is, mis ik het
principeschema van het apparaat en als men een onderdeel moet vervangen,
pak je met een soldeerbout ca. 10 contacten tegelijkertijd mee. Vaak schiet mij
het liedje van Wim Sonneveld te binnen; Wat waren ze eenvoudig toen, etc.
Conclusie: Alle technici en medewerkers van elektronicabedrijven, waarin
Philips een belangrijk aandeel heeft gehad, liggen aan de basis van onze
hedendaagse computertechnologie.
Moet je daarover bedroefd zijn?, Ik denk het niet, want ondanks alle problemen
heeft het ook onze samenleving verrijkt.
Daarom het advies aan alle senioren; probeer je de techniek eigen te maken
waardoor je minder afhankelijk wordt van anderen.
Er worden genoeg cursussen gegevens op informaticagebied.
Jan Kreuning
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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:
Hr. A.van Bruchem
tel. 0642233490
(Klachten etc. a.u.b. noteren in het zwarte boek
op de bar van de soos!!!)

Telefoonnummers
De telefoonnrs. vermeld zonder kengetal
hebben allemaal kengetal 035
Hobbyclub (ma-, woensdag)
Hr. W.G. Kuiper
tel. 6854862
Klaverjassen (di-, do-middag)
Hr. T. van Bokhorst
tel. 6831988
Hr. A. v.d. Berkt
tel. 0620436889
Klokkenclub (di-, do-, vrijdag)
Hr. J.D. Grondman
tel. 6858767
Hr. J. Scheepstra
tel. 034-6241452
Koersballen (zaterdag)
Mw. H.H. Schmitz-Baljeu

tel. 5386361

Teken- en Schildercursus
Vacant

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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LARENSEWEG 187
TEL. 6858390 H’SUM

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