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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
Het ziet er naar uit dat we makkelijk de winter door komen; we zijn nauwelijks
aan onze winterslaap toegekomen. De dagen worden weer duidelijk langer en
de crocussen schieten uit de grond.
Als gebruikelijk is er in dit nummer veel aandacht voor de Algemene Leden
Vergadering die statutair voor 31 maart gehouden dient te worden. Het tweede
deel van de voorjaarsbijeenkomst wordt dit jaar geheel gevuld door de
presentatie van het boek dat een aantal VGG-leden hebben samengesteld over
de geschiedenis van de onderneming waar de meesten van ons zo nauw bij
betrokken zijn geweest.
Ook het artikel van Ruud Klaui, dat ons spontaan werd toegestuurd, geeft u tal
van mogelijkheden om een duik te nemen in de geschiedenis van de
telecommunicatie-industrie.
Er is veel gaande in de pensioenwereld. Het Informatie Bulletin verschijnt niet
vaak genoeg om daarover effectief te kunnen communiceren. Het internet is
een veel beter middel om deze zaken te volgen en we doen ons best om die via
de verenigingswebsite zo goed mogelijk toegankelijk te maken.
Voor degenen voor wie deze website hogere magie is, blijven we ook in de
toekomst in het bulletin verslag doen, maar dat de informatie soms wat
achterloopt is niet te vermijden.
Tenslotte vraag ik uw aandacht voor het stukje over hartstilstand. Het is geen
vrolijk onderwerp, maar ik hoop dat u er serieus uw gedachten over wilt laten
gaan. Het is niet de bedoeling om hierover een brede discussie te starten, maar
reacties zijn welkom.
Tot ziens op de ledenvergadering,
Herman Goossens

Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer: 9 juni 2014
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Van de bestuurstafel
In het septembernummer van ons bulletin deed een
groepje VGG-leden o.l.v. Jan Drupsteen een oproep om
als collectief in actie te komen om een aantal zaken rond
het Alcatel-Lucent Pensioenfonds uit te zoeken en, indien
nodig en mogelijk, aan te pakken.
Inmiddels is een collectief gevormd in de stichting
Pensioenbelang Pensioengerechtigden Nederlandse Telecommunicatie Industrie (PPNTI).
Iedereen, ook niet-VGGleden kan zich bij deze stichting aansluiten.
Binnen de VGG behartigt ook de Commissie Pensioenzaken (CPZ) de
belangen van de VGG-leden die een Alcatel-Lucent pensioen hebben, door
mee te denken en een klankbord te zijn voor het bestuur van het pensioenfonds.
Dat leidt makkelijk tot verwarring over wie nu wat doet en wie waar voor staat.
Daarover is overleg geopend. Er zijn geen tegenstrijdige belangen en het doel
van het overleg is te kijken waar we elkaar kunnen helpen. Zodra hierover
meer duidelijkheid is zullen we u dat laten weten.
Op de website van de vereniging www.vegege.nl is de toegankelijkheid van
actuele informatie verbeterd, zodat u niet op het volgende IB hoeft te wachten
om op de hoogte te blijven.
Namens het bestuur,
Wim Gooiker
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Oproep aan de leden en donateurs
U wordt verzocht om uw contributie voor 2014 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 2014 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
Leden en donateurs worden uitgenodigd tot het bijwonen van
de Voorjaarsbijeenkomst /Algemene Ledenvergadering op:
Maandag 17 maart 2014.
Aanvang 14.00 uur.
In de bijzaal van de Morgensterkerk op
Seinhorst, Seinstraat 2, 1223 DA Hilversum
Deze bijeenkomst begint met de Algemene Ledenvergadering. Om ±15.00 uur
is er een informeel samenzijn waarin het boek “Overschakelen” over de
historie van PTI zal worden gepresenteerd en daarne worden aangeboden aan
de voormalig directeur van PTI dhr. K.Hubée.
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 2013. (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 2013.
Vanaf 1 maart zijn resultaat- en balansgegevens 2013 verkrijgbaar in onze
sociëteit. Ook op de vergadering zijn een aantal exemplaren beschikbaar.
6. Verslag van de kascontrolecommissie 2013.
7. Presentatie van de begroting 2014 en vaststelling van de contributie
met ingang van het jaar 2015.
Vanaf 1 maart zijn de begrotingsgegevens voor het jaar 2014 beschikbaar
in onze sociëteit. Ook op de vergadering zijn een aantal exemplaren
beschikbaar.
Het bestuur stelt voor om de contributie voor het jaar 2015 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 vier volgens schema statutair aftredende leden zijn:
Wim Gooiker
Voorzitter
Opnieuw verkiesbaar
e
Frans Dams
1 Penningmeester
Opnieuw verkiesbaar
Frans van der Post 2e Secretaris
Opnieuw verkiesbaar
Herman Goossens Eindredactie IB
Opnieuw verkiesbaar
N.B.1: De voorzitter en de penningmeester moeten in hun functie worden gekozen.
N.B.2: Door de leden kunnen tegenkandidaten worden gesteld. Volgens artikel 40 van onze
statuten moet de bereidverklaring van de kandidaat, voorzien van de handtekeningen van
minstens vijf andere leden voor de aanvang van de vergadering bij het bestuur zijn
ingeleverd.

9. Benoeming van de kascontrolecommissie.
De kascontrolecommissie voor het jaar 2013 bestond uit de heren
J.T.Wets en C.R.H. van Zanen.
De kascontrolecommissie voor het jaar 2014 zal bestaan uit de heren
C.R.H. van Zanen en J.Groeneveld.
Benoeming reservelid kascontrolecommissie.
10. Laatste nieuws.
11. Rondvraag en sluiting van de ALV.

Deel 2; Presentatie en aanbieding van “Overschakelen” met daarna
een Informeel samenzijn
In dit deel van de bijeenkomst zal het PTI-boek
“Overschakelen” worden gepresenteerd en aangeboden
aan de voormalig directeur van PTI, dhr.K.Hubée. Ook
zal het boek aan de voorzitter van de VGG en aan de
auteurs worden aangeboden. Het geheel zal ± 30
minuten duren. Daarna zullen alle aanwezige leden
van de VGG het boek in ontvangst kunnen nemen en
is er voldoende gelegenheid elkaar onder het genot van
een hapje en een drankje te ontmoeten en wat bij te
praten.
Extra exemplaren van “Overschakelen” zijn daar ook te koop voor € 25,(winkelprijs €29,50).
De uitgever zal direkt na de ALV een begin maken met de verspreiding van
het boek naar de leden van de VGG.
Het VGG bestuur
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Verslag van de 35e ALV gehouden op 18 maart 2013
1. Opening
Aanwezig waren 45 leden.
Voorzitter Wim Gooiker heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Hij kijkt terug
op een bewogen jaar vanwege de economische crisis met alle gevolgen voor
overheid, bedrijfsleven en personen. Ook het pensioenfonds van AlcatelLucent zal niet aan een korting kunnen ontkomen. Als vereniging kunnen we
via de Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden zoveel
mogelijk onze invloed bij de overheid aan te wenden. Voorzitters dankt de
vrijwilligers voor het vele werk in het afgelopen jaar waardoor de vereniging
weer draaiende kon worden gehouden.
De namen van de sinds de ALV van 2012 overleden leden worden
voorgelezen, waarna een moment van stilte wordt gehouden.
2. Verslag ALV 2012
Voorzitter geeft het verslag in bespreking.
Dhr. J.Groeneveld zegt dat hij zijn zorgverzekering niet heeft ondergebracht bij
Centraal Beheer. Zijn andere verzekeringen wel. Een en ander staat niet goed
verwoord in het verslag.
Dhr. R. Middelveld heeft een vraag over het niet indexeren van de pensioenen.
Wim van Dam legt uit hoe het werkt:
Groei over n jaar = (1,02)n waarbij n het aantal jaren is.
Gemiddelde groei over n aantal jaren = {(1,02) n- 1}x 100%
Het verslag wordt hierna goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken ter zake van de vergadering
Een vijftal schriftelijke afmeldingen voor de ALV en het verslag van de
kascontrolecommissie.
4. Jaarverslag van de secretaris
Dhr. Chr.Vergouwe heeft een vraag over de ledenaantallen. Dhr. P.Kosten
vraagt naar het totaal aantal gepensioneerden in Hilversum. Voorzitter zegt dat
de pensioenfondsen geen adresgegevens afstaan t.b.v ledenwerving. Frans van
der Post zegt dat de Federatie zelf ook aan ledenwerving doet i.v.m. het
terughalen van geld bij Philips. Dhr. C.R.H. van Zanen zegt dat de
pensioenfondsen misschien namens ons wat kunnen versturen. Als dat al
mogelijk zal zijn moet er wel een selectie op postcode worden gedaan. Het
verslag wordt verder goedgekeurd.
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5. Financiële verantwoording over het jaar 2012
Na een korte toelichting van de penningmeester, Frans Dams, wordt het
verslag goedgekeurd.
6. Verslag kascontrolecommissie
De kascontrole is uitgevoerd door de heren A.L. van der Weerd en C.van Ree.
Het verslag wordt voorgelezen. Daarin wordt leden geadviseerd het bestuur te
dechargeren voor het gevoerde financiële beleid.
De vergadering gaat daar met applaus mee akkoord.
7. Begroting 2013 en contributie 2014
De begroting laat een tekort van €4500,- zien, wat gezien de vermogenspositie
van de VGG geen probleem is.
Dhr. J.Groeneveld heeft een vraag over de kosten van watergebruik. De
penningmeester legt uit dat dit in één keer met de stichting wordt verrekend.
Na beantwoording van enkele vragen wordt de begroting 2013 goedgekeurd.
De vergadering stemt in met de contributie voor 2014 die €23,- blijft voor die
leden die zelf de contributie overmaken en €24,- wordt voor die leden die dat
via de aan hen gestuurde acceptgiro overmaken.
8. Verkiezing bestuursleden
De nieuw te benoemen bestuursleden Herman Goossens en Ton van Bruchem
introduceren zichzelf aan de vergadering.
De volgende bestuursleden worden onder applaus voor het eerst of opnieuw bij
acclamatie gekozen:
Jan Rebel,
1e secretaris;
Jan Scheepstra,
werkplaatscommissaris;
Peter Repko,
2e penningmeester;
Gerard Visscher,
2e voorzitter;
Herman Goossens,
Eindredacteur IB;
Ton van Bruchem,
Gebouwenbeheer.
9. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
Deze commissie voor het jaar 2013 zal bestaan uit de heren. J.T.Wetz en
C.R.H. van Zanen. Als reservelid wordt gekozen dhr. J.Groeneveld.
Pauze
10. Laatste Nieuws
Geschiedschrijving PTI:
Dhr. Rom v.d. Schaaf geeft een korte presentatie over de vorderingen van de
geschiedschrijving over PTI vanaf 1945. De leden zullen via het IB op de
hoogte worden gehouden van de stand van zaken. Voor een oproep tot
voorintekening op de beoogde uitgave is het nu echter nog te vroeg.
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ALU-pensoenfonds:
Wim van Dam geeft een toelichting op de stand van zaken m.b.t. het
onderbrengen van het ALU-pensioenfonds bij een verzekeraar of het
zelfstandig doorgaan van het pensioenfonds als “gesloten” fonds. De
Nederlandsche Bank dringt echter aan op een overdracht van het fonds.
Er zijn ook nog steeds vragen over het veronderstelde tekort indertijd aan
overdrachtsgelden van het Philipspensioenfonds naar het ALUpensioenfonds.
Volgens Wim van Dam zitten er veel vage kanten aan deze veronderstellingen
waar ook geen wettelijke verplichting aan ten grondslag liggen.
Mededelingen uit de Federatie:
Frans van der Post geeft informatie over een aantal aangelegen punten in de
Federatie:
 Het bijstorten door Philips van gelden in de kas van het
Philipspensioenfonds. Men wil daar zelfs een rechtzaak over beginnen.
 De differentatie van contributie van leden van de Federatie, waarbij
onderscheidt wordt gemaakt tussen Philipsgepensioneerden en degenen die
dat niet zijn.
 De aansluiting van de Federatie bij de KNVG, die ter behartiging van de
pensioenbelangen in “Den Haag” een zeer actief beleid voert.
Kegelclub:
Dhr. N.Koning doet een oproep om nieuwe leden voor de kegelclub. Zonder
aanwas dreigt de club te worden opgeheven. De club kegelt 1x in de veertien
dagen in Groenekan gedurende de periode september tot mei.
IAK-verzekering:
Dhr. Jan Drupsteen wil graag de collectieve zorgverzekering via het internet
laten lopen. Dat zal volgens hem een lagere premie opleveren. Voorzitter
meent dat we daar als VGG in deze vergadering geen beslissing over kunnen
nemen. Dhr. Rom v.d.Schaaf wil wel vast blijven houden aan de huidige
pakketten, maar dan alles wel via internet laten lopen. Dhr. Jan Drupsteen
vindt dat een goed idee, maar het moet wel gevraagd worden. We besluiten om
dit bij de Federatie aanhangig te maken.
11. Rondvraag en sluiting
Dhr. P.Kosten heeft nog een vraag over de lening aan de PVGG-Stichting.
Voorzitter antwoordt dat de “verweesden bijdrage” aan de stichting wordt
betaald, want deze is de eigenaar van het gebouw.
De voorzitter sluit hierna de vergadering
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Jaarverslag 2013 van de secretaris
Aan het eind van het jaar 2013 is het ledental uitgekomen op 567 en het aantal
donateurs op 58. In vergelijking met 2012 betekent dat een daling in het
ledenaantal met 27 leden. Het aantal donateurs is gelijk gebleven
Het bestuur nam afscheid van Jan Kreuning als eindredacteur van het IB en
van Wim van Dam als vertegenwoordiger in de pensioencommissie. Jan werd
opgevolgd door Herman Goossens en Wim werd opgevolgd door Gerard
Visscher.
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.
Het VGG-bestuur is geen voorstander van zo’n splitsing.
Binnen de FPVG is men bezig een vereniging op te richten om de belangen
voor de actie “het gedroogde peertje” beter te kunnen behartigen.
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.
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.
Het ALU-PF en Alcatel-Lucent voeren 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.
Het gebouw is afgelopen jaar grondig geschilderd en lekkages en houtrot zijn
hersteld.
De VGG is op zoek naar nieuwe vierkante tafels, met voor de kaartspelers
handzamer afmetingen.
Janny Root is na vele jaren gestopt met haar schildercursus. Het bestuur heeft
nog geen vervanger als cursusleider kunnen vinden.
Het aantal beschikbare gastdames en –heren vraagt voortdurend de aandacht
van het bestuur.
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In november is het bestuur, als dank voor de bewezen diensten, met een bus
vol VGG-vrijwilligers een dagje uit geweest naar Den Helder. We bezochten
daar het Marinemuseum en het Nationaal Reddingmuseum. We kijken terug op
een leuke en leerzame dagtocht.
De website van de VGG wordt een steeds belangrijker communicatiemiddel
van de vereniging. Het onderhoud vraagt de nodige tijd en zorg.
Er is het hele jaar hard gewerkt door vele auteurs aan het boek over de historie
van PTI. Op de ALV van 2014 zal het resultaat worden gepresenteerd.
Het Informatie Bulletin onder eindredactie van Herman Goossens is weer
viermaal uitgekomen en werd weer menigmaal geprezen om zijn gevarieerde
inhoud en kleurrijke uitstraling.
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.
Op de kerstviering waren we met ongeveer 90 leden bijeen. 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 de 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
Deze aflevering geeft voor de maanden december 2013 en januari 2014 de
markante punten weer op de tijdlijn van de pensioenhervorming.
3 dec. 2013: Voorontwerp voor internetconsultatie van de Wet Pensioencommunicatie
In de begeleidende brief aan de Tweede Kamer vermeldt Staatssecr. Klijnsma
dat de consultatie loopt tot 17 januari en dat zij voornemens is in het voorjaar
2014 het wetsvoorstel aan te bieden aan de Kamer.
Het voorontwerp gaat over de informatieverstrekking van de pensioenuitvoerder (fondsen en verzekeraars) aan de deelnemers, gewezen deelnemers,
de gewezen partner en/of pensioengerechtigden. Het betreft zowel individueel
als collectief van belang zijnde informatie.
Een speciaal artikel (PW art.46) behandelt de informatie die op verzoek van
een betrokkene verstrekt moet worden. Een nieuw artikel (PW art.46a) wordt
opgevoerd waarin vermeld wordt welke informatie de pensioenuitvoerder op
zijn website beschikbaar moet stellen (waaronder het jaarverslag, de
jaarrekening en de uitvoeringsovereenkomst tussen werkgever en
pensioenuitvoerder)
18 dec. 2013: Pensioenakkoord van Kabinet en oppositie partijen D66, CU
en SGP
Nadat de in de Tweede Kamer aangenomen Wet “pensioenversobering” op 8
oktober in de Eerste Kamer gestrand is, heeft het Kabinet alles op alles gezet
om aan de kostbare pensioeneisen van de oppositie tegemoet te komen. Dat is
gelukt en is beschreven in het Pensioenakkoord 2013. Het doel blijft het vrij
maken van ca €3miljard per jaar voor het financieren en realiseren van
‘bezuinigingen’, ’ombuigingen’ en ‘beleidsintensiveringen’ van de overheid.
Dit akkoord moet de weg banen van de Wet “gewijzigde pensioenversobering”
door de Eerste Kamer. Er moet echter eerst een wijzigingsvoorstel opgesteld
worden voor de Tweede Kamer die de Wet “pensioenversobering” moet wijzigen in Wet “gewijzigde pensioenversobering”.
Enkele veranderingen zijn:
 Het maximum percentage van een bruto jaarinkomen dat vrij van
inkomstenbelasting voor pensioenopbouw gespaard kan worden is niet
1,75% maar 1,875%. (in 2014 nog 2,15%).
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Pensioenpremies voor de pensioenopbouw van het inkomensdeel boven
€100.000,- zijn echter niet meer vrij van inkomstenbelasting. Uit het
eventuele jaarinkomen boven €100.000,- kan in de derde pensioenpijler via
een nettolijfrente een oudedagsvoorziening opgebouwd worden zonder
vrijheid van inkomstenbelasting. De aanspraak op een netto lijfrente in box
3 is dan vrijgesteld van vermogensbelasting.
De pensioenuitkering uit deze oudedagsvoorziening is onbelast omdat over de
opbouwpremie al inkomstenbelasting is betaald. De netto lijfrente regeling
staat open voor iedereen, zowel werknemers als zzp’ers en overige ondernemers
Het pensioenakkoord voorziet ook in 9 waarborgen die er voor zorgen dat door
de pensioenversobering ook de pensioenpremie omlaag gaat.
 Zo krijgt de toezichthouder DNB de mogelijkheid een generatieevenwichtstoets uit te voeren waarmee zij na kan gaan of de vaststelling
van de hoogte van de premie op de juiste manier is vastgesteld. Vervolgens
heeft DNB de mogelijkheid in te grijpen als dat niet het geval is.
(DNB krijgt m.i. hier de trekjes van een operationele pensioenfondsbestuurder)
 Het Kabinet zal ook zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. Het zet zich
er voor in dat in 2015 de versoberde pensioenopbouw geheel zal
doorwerken in de ABP premie.
Het Pensioenakkoord 2013 versterkt de positie van zzp’ers. In een door het
Kabinet ingestelde werkgroep van deskundigen en vertegenwoordigers van de
grootste belangenorganisaties van zelfstandigen wordt de laatste hand gelegd
aan een pensioenregeling voor zzp’ers in de derde pensioenpijler. De
belangenorganisaties zijn voornemens de vrijwillige regeling te laten uitvoeren
door een beleggingsinstelling zonder winstoogmerk.
Pensioenvermogen in de derde pensioenpijler is nu niet beschermd tegen de
bijstand. Vanaf 2015 zullen pensioenvermogens van zowel werknemers als
zzp’ers die vermogensbescherming wel krijgen.
In Nederland maken pensioenfondsen en pensioenverzekeraars gebruik van een
BTW koepelvrijstelling voor pensioenuitvoering. Aangezien dit in de praktijk
marktverstorend werkt, is afschaffing van de koepelvrijstelling onvermijdelijk,
stelt het pensioenakkoord.
Het betekent een verhoging van de pensioenuitvoeringskosten!
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17 jan. 2014: Planning van het wetsvoorstel financieel toetsingskader pensioenen
In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Staatssecretaris Klijnsma:
Nu de nieuwe voorstellen voor de pensioenopbouw er liggen kunnen we de
laatste hand leggen aan het financieel toetsingskader (FTK)
De wijze waarop het FTK uitwerkt is mede afhankelijk van de rekenregels voor
rendementsparameters. Om de drie jaar komt een advies over deze
rekenregels. De Commissie Parameters werkt momenteel aan dit advies en
verwacht deze rond 1 maart naar mij te kunnen sturen. Ik ben voornemens om
het wetsvoorstel FTK en de kabinetsreactie op het advies van de Commissie
Parameters gelijktijdig naar uw Kamer te zenden.
20 jan. 2014: Wijzigingsvoorstel voor Wet “pensioenversobering” gaat
naar deTweede Kamer.
23 jan. 2014: Nieuwe mogelijkheden voor oprichten pensioenfonds
Met deze kop begint een nieuwsbericht van de Overheid en vervolgt dan
verder:
Werkgevers en werknemers krijgen op hun verzoek een nieuwe mogelijkheid
om een kwalitatief hoogstaand en veilige pensioenvoorziening tegen een
scherpe prijs te realiseren.
Dit kan via het Algemeen PensioenFonds (APF) dat vandaag is
geïntroduceerd.
Sociale partners, betrokken bij pensioenfondsen, maar ook verzekeraars
kunnen de uitvoering van hun pensioenregelingen bundelen in het APF.
Hierdoor worden uitvoeringskosten lager, kan de uitvoering verder
gestandaardiseerd worden en vindt een professionaliseringslag plaats, terwijl
de eigen identiteit en solidariteit van de pensioenregeling behouden blijft.
Staatssecretaris Klijnsma heeft een Voorontwerp van Wet Algemeen
PensioenFonds (APF) plus een Memorie van Toelichting ter consultatie aangeboden. Tot 24 februari 2014 krijgt een ieder de kans om op het voorontwerp te
reageren.
Het APF is een nieuwe vorm voor het bundelen van de uitvoering van
pensioen-regelingen. Door de introductie van een gescheiden uitvoering in een
APF van meerdere pensioenregelingen in verschillende compartimenten
kunnen schaalvoordelen worden gerealiseerd waarmee bestuurlijke lasten en
uitvoeringskosten beperkt kunnen worden. Belanghebbenden houden (mede)-
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zeggenschap bij beslissingen die van invloed zijn op de pensioenregelingen,
die in hun compartiment zijn ondergebracht.
Aanvankelijk werd gedacht dat het multi-opf de oplossing was voor het
overdragen en bundelen van de uitvoering van pensioenreglementen. Gebleken
is echter dat het oprichten van een multi-opf voor de betreffende
pensioenfondsen een hoge drempel is. Ook is het moeilijk voor een multi-opf
bestuurders te vinden die een grotere diversiteit aan pensioenregelingen aan
kunnen.
Daarom worden in het voorontwerp naast werkgevers en werknemers ook
derden, zoals een pensioenuitvoeringsbedrijf of een verzekeraar toegelaten om
een APF op te richten en de bedrijfsvoering uit te voeren.
Het APF wordt bestuurd door onafhankelijke bestuurders.
De dienstverlening van een APF staat alleen open voor pensioenregelingen die
nu zijn ondergebracht bij ondernemingspensioenfondsen, niet verplicht
gestelde bedrijfstakpensioenfondsen en voor verplichte beroepspensioenregelingen.
Staatssecretaris Klijnsma is voornemens het voorstel van Wet APF voor het
zomerreces bij de Tweede Kamer in te dienen. Het streven van het Kabinet is
er op gericht de Wet APF op 1 januari 2015 in werking te laten treden.
Wim van Dam
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Nieuws over het Alcatel-Lucent Pensioenfonds
1. De oproep van een initatiefgroep in het septembernummer van het IB om
de krachten te bundelen heeft geresulteerd in de oprichting van de
Stichting Pensioenbelang Pensioengerechtigden Nederlandse
Telecommunicatie Industrie (PPNTI). Deze stichting is in het leven
geroepen om als collectief actie te kunnen ondernemen inzake de AlcatelLucent pensioenen. De stichting opereert zelfstandig, los van de VGG.
Over hoe VGG, Commissie Pensioenzaken (CPZ) en PPNTI elkaar kunnen
helpen vindt overleg plaats.
De stichting heeft een eigen website www.ppnti.nl waar zij ook
nieuwsbrieven publiceert.
2. De ontwikkelingen rond het Alcatel-Lucent Pensioenfonds zijn te snel en
te divers om te communiceren in een bulletin dat eens per kwartaal
verschijnt. Daarom heeft de CPZ een blog geopend:
http://pensioenenlucent.blogspot.com
U kunt hier niet alleen informatie lezen, maar ook uw reactie geven en zo
bijdragen aan een zinvolle discussie.
3. Op 7 maart 2014 om 10:00 uur vindt er een openbare zitting plaats in de
zaak van het Alcatel-Lucent Pensioenfonds tegen Alcatel-Lucent over de
geleden schade i.v.m. het opzeggen van de uitvoeringsovereenkomst.
Als er veel belangstelling is om daar heen te
gaan, is het van belang dat van tevoren kenbaar
te maken i.v.m. de grootte van de zaal. Stuur als
u denkt te komen even een mailtje naar de CPZ:
pensioenzaken.vgg@xmsnet.nl.
De zitting vindt plaats in het gerechtsgebouw in
Den Haag.
Meer informatie vind u op www.vegege.nl/website/?id=113
De Commissie Pensioenzaken
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Zij die uit ons oog verdwenen
Wij hebben via een rouwbrief of anderszins kennis genomen van het overlijden
van:
Mevr.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.

J.H. Krau – van der Horst
J. Lugtenburg – Barelds
D. de Korte
H.O. Rüggeberg
J.W.F. Dollée
W.A. van der Hoef

december 2013
december 2013
december 2013
december 2013
februari 2014
december 2013

Hilversum
Hilversum
Maartensdijk
Huizen
Hilversum
Baarn

(Dhr.Wim van der Hoef was tot aan zijn overlijden voorzitter van onze zustervereniging in Baarn.)

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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Historie, musea en NSF/PTI/Philips
Als je lang bij Philips werkt, je veel bewaart en je het verleden koestert, dan komt er
een tijd dat al die herinneringen en bewaarde spullen in een museum ondergebracht
moeten worden.
De kelder van het KOC-gebouw in Hilversum was al jarenlang opslagplaats van alles
en nog wat.
Met het oog op een komende verhuizing moest deze leeg en dus gingen we nadenken
waar we met de documentatie en de apparatuur heen moesten.
Een tijd geleden kwam ik in contact met Rob Timmermans (oud directeur van Alcatel).
Die zag dat de telecomhistorie van Nederland in rap tempo aan het verdwijnen was.
Zodoende heeft hij de sTEN, stichting Telecommunicatie Erfgoed Nederland, opgericht. Dit is een overkoepelende organisatie die zich tot doel stelt de deelnemers te
ondersteunen bij het behouden, beheren, documenteren en toegankelijk maken van het
telecommunicatie erfgoed in Nederland.
Inmiddels is het historisch PTI/NSF/Philips-materiaal ondergebracht bij diverse musea,
die we middels dit artikel onder de aandacht willen brengen. Daarnaast worden ook
een aantal andere gerelateerde musea genoemd.
1. Omroep Zender Museum; www.omroepzendermuseum.nl/
Gevestigd in een jaren-60 bunker op het voormalige Nozema complex in IJsselstein.
Hier wordt een twee uur durende rondleiding en presentatie door (oud) KPN/Nozema
werknemers gegeven over de omroep- en zenderhistorie in Nederland. Te zien is o.a.
een PTI zender die in Huizen werd gemaakt. Ook de NSF komt aan bod.
Op de website kan je aangeven welke datum je wilt komen; zaterdagochtend of
maandagmiddag. De toegang is gratis maar een donatie helpt de vrijwilligers die dit
museum managen. Dit is een leuk museum om met oud collega-techneuten te
bezoeken.
Uit de KOC-kelder kwamen o.a. beschrijvingen van de TV zender Goes, die aan het
museum geschonken zijn.
2. Radio Museum Reusel; radiomuseum.driesens.nl/
Frans Driesens oud scheikundige bij Philips, bouwt sinds zijn achtste jaar radio's, nu
65 jaar geleden. Toen hij 16 jaar was vond hij een artikel in Radio Electronica over de
geschiedenis van de radio in Nederland. Zijn interesse was gewekt en hij ging op zoek
naar zo’n oud toestel. Pas toe hij 23 jaar was ontdekte hij een vooroorlogse Waldorp op
de zolder van zijn verloofde. Frans bezit nu een enorme collectie, ondergebracht in een
stichting, die een museum exploiteert. Daarin staat vooral de NSF op de eerste plaats,
mede omdat dit merk zo'n belangrijke rol speelde en de oorsprong was voor Philips
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Radio. Van NSF bezit hij momenteel 25 modellen, gemaakt tussen 1922 en 1932.
Bijna alles wat op die bekende overzichtsfoto te zien is.
Het museum is gehuisvest in de woning van Frans in Reusel. Op zondag is het museum
geopend en voor groepen kan je een specifieke afspraak maken, zodat Frans uitgebreid
uitleg kan geven over de diverse toestellen en technieken.
Nog geen financiële schenkingen aan dit museum maar wellicht hebben gepensioneerden nog materiaal ter schenking!
3. NSF museum; www.terras.tv/pages/tvmuseum/menuradio.html
Dit museum is een “virtueel” museum d.w.z. het bestaat alleen uit websites.
Het is opgezet en wordt beheerd door omroepmedewerkers. De website bevat veel
foto’s en tekst, wat een goed beeld geeft van de NSF-historie. We hebben onlangs in
de KOC-kelder nog veel interessant materiaal gevonden en aan dit museum
geschonken.
4.

Philips Historische Producten;
www.philips-historische-producten.nl/index.html
De ontwikkeling van wetenschap en technologie heeft vele duizenden Philipsproducten
voortgebracht. In de tentoonstelling Philips Historische Producten wordt de
ontwikkeling van de productgroepen weergegeven met soms unieke, veelal werkende
apparaten. Als bezoeker krijgt u een goed beeld van het historisch erfgoed van Philips
vanaf haar ontstaan in 1891. Naast het nieuwe Philips Museum aan de Emmasingel in
Eindhoven blijft de tentoonstelling Philips Historische Producten aan de Looyenbeemd
nr. 24 voor bezoek toegankelijk.
5. Philips Museum; www.philips-museum.com/
Begin 2013 geopend in het originele fabriekje waar Gerard Philips in zijn “keuken”
lampen ontwikkelde. Het museum geeft een globaal overzicht van Philips uitvindingen
(de penthode is ook door een Philips-man uitgevonden zag ik daar). Uit Hilversum
hangt er nog een foto met tekst van het Saudi Telecom project. Bezoek aan het
museum moet je wel combineren met een andere activiteit in Eindhoven want je bent
snel uitgekeken. Je kunt bv naar het Strijp-complex gaan, wat een complete
metamorfose heeft ondergaan, eten in het ketelhuis of in de kleedruimte van de
gereedschapmakerij. www.strijp-s.nl/
6. ACTW telefonie museum; www.actw.nl/
Dit museum is een collectie van Robert Wessels die zijn hele huis in Rotterdam vol
heeft staan met telefonie-apparatuur van na 1900. Er is een uitgebreide website en
middels een afspraak kan je het museum bezoeken. Het museum in Rotterdam is
inmiddels op het CNet aangesloten. CNet is een wereldwijd telefoonverzamelaars
netwerk waarop vele oude mechanische telefooncentrales zijn aangesloten. Door deze
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nummers te kiezen is het mogelijk om oude centrales te bellen en hiermee
verbindingen te kunnen maken. In Nederland gebruiken we het oude
netnummersysteem uit de jaren 50 en Rotterdam had toen het netnummer 01800.
Ook aan dit museum heeft Philips Communication Systems, later NEC, verschillende
producten geschonken
7. Dutch Online telephone museum; www.telefoonmuseum.com/
Dit is ook een virtueel museum waar veel telefonie apparatuur te vinden is, gebaseerd
op wat de eigenaar Remco Enthoven verzameld heeft .
Ook aan dit museum heeft Philips Communication Systems, later NEC, verschillende
producten geschonken.
8. PRX 205 site; www.prx205.org/
Ook een virtueel museum waar de geschiedenis van de fameuze PRX centrale te zien
is.
9. Stichting Telecommunicatie Erfgoed Nederland; telecomerfgoed.nl/
De sTEN stelt zich tot doel de deelnemers te ondersteunen bij het behouden, beheren,
documenteren en toegankelijk maken van het telecommunicatie erfgoed in Nederland.
Dit door het bevorderen, ondersteunen en borgen van door de deelnemers beheerde
collecties, zodat de kennis en kunde inzake het beheer van telecomerfgoed behouden
blijft en doorgegeven kan worden aan volgende generaties.
Natuurlijk zijn er nog vele andere musea, maar bovenstaand overzicht is gefocust op de
telefonie.
Hopelijk heeft deze opsomming de interesse gewekt tot het gaan bezoeken van een
telecommuseum. Uit ervaring weet ik dat dit samen met een aantal oudcollega’s een
erg leuk uitje is.
Heeft u nog materiaal (producten, foto’s, documentatie, meetapparatuur etc. ) dat u wilt
schenken aan een museum, dan kunt u contact met mij opnemen.
Ruud Klaui
Oud- Philips Communication Systems medewerker
Vrijwilliger Omroep Zender Museum
ruud.klaui@gmail .com
06 -82001070
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Hartstilstand!..en dan?
Volgens de Hartstichting worden per week ca. 300
mensen getroffen door een hartstilstand. Dat kan
overal gebeuren, thuis, op straat, in de sporthal maar
ook op een clubmiddag zoals we afgelopen jaar
meegemaakt hebben. De kans om zoiets zonder
schade te overleven is niet zo groot en hangt sterk af
van hoe snel er wordt ingegrepen. Wel is zeker dat de
kans op een hartstilstand bij 65-plussers een stuk
hoger is dan bij de gemiddelde bevolking.
Een aantal jaren geleden heeft Jan Kreuning al eens
een stukje geschreven over hoe de cursus reanimatie die hij had gevolgd, er toe
bijdroeg dat iemand een hartstilstand overleefd heeft. Ik heb het zelf een keer
meegemaakt hoe iemand plotseling van de wereld raakte. Gelukkig waren er
twee dames die vanuit hun werk een cursus reanimatie hadden gevolgd en
binnen twee minuten waren zij aan het werk. De ambulancedienst heeft hem
daarna kunnen stabiliseren en hij rijdt weer motor.
Als je moet wachten op de ambulancedienst zonder
dat er gereanimeerd wordt, ziet het er slecht voor je
uit. Als er binnen 4 minuten wordt begonnen heb je
een kans, na 10 minuten zonder actie ben je dood.
Geschat wordt dat van de mensen ouder dan 18 jaar
ca. 50% ooit een reanimatiecursus gevolgd heeft. Hoe dat is onder 65-plussers
is niet te zeggen, maar daar is natuurlijk wel iets aan te doen.
Reanimeren is zwaar werk en ook een geoefende reanimator houdt dat niet
lang achter elkaar vol. Het is belangrijk om met meerderen te zijn en elkaar af
te wisselen.
Er zijn verschillende vormen van hartstilstand. In geval van z.g. fibrilleren van
het hart kan een A(utomatic) E(xternal) D(efibrillator) helpen om het hart weer
op gang te krijgen door middel van een stroomstoot. Het apparaat bepaalt zelf
of zo’n stroomstoot zinvol is, wat in ca. 50% van de gevallen zo is. Daarnaast
geven de betere AED’s terugkoppeling over de effectiviteit van de reanimatie
qua tempo en diepte van de hartmassage. Deze combinatie, mits op tijd
begonnen, levert de beste resultaten. Op veel plaatsen lopen activiteiten om
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z.g. 6-minuten zones te creëren waarin binnen 6 minuten een AED en zo
mogelijk iemand met reanimatie-ervaring beschikbaar is.
Maar willen we dat, of wil iedereen dat? Reanimeren heeft toch iets van een
blind date waarvan de uitkomst niet te voorspellen is. Het is goed te weten dat
professionele hulpverleners deze vraag niet stellen; zij gaan direct aan het
werk, zoeken naar een mogelijke niet-reanimeren verklaring levert tijdverlies
op. Als u niet gereanimeerd wil worden moet dat op voorhand duidelijk zijn.
De NVVE levert draagbare penningen die, voorzien van foto en handtekening,
gerespecteerd worden.
Mede naar aanleiding van het incident in de sociëteit in het afgelopen jaar
denkt het bestuur na over het te voeren beleid in deze. Mogelijke stappen zijn
het organiseren van een reanimatietraining en het aanschaffen van een AED.
Daarbij wil het graag weten hoe u hierover denkt. Daartoe zullen wij u
binnenkort hier en daar naar uw mening hierover vragen. Het is misschien niet
een onderwerp om het na het eten aan tafel over te hebben, maar zeker een
onderwerp om eens serieus bij stil te staan. U hoort nog van ons.
Namens het bestuur,
Herman Goossens
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Plekken om naar toe te surfen
Velen van u zullen met enige regelmaat een museum bezoeken. Een
museumjaarkaart bewijst daarbij telkens weer geweldige diensten. Het levert
vrijwel altijd een leuk dagje uit op.
De computer biedt nog een heel andere manier om naar kunst te kijken. Al
enige jaren loopt het Google Art Project, waarbij musea en kunstwerken via
het internet toegankelijk gemaakt worden. Je kunt natuurlijk nergens aankomen, maar dat mag in een museum ook niet. Maar je kunt er wel héél dicht
bij komen, veel dichter dan in het museum. Kunstwerken zijn met een
fantastische resolutie in beeld gebracht. Daarbij is ook allerlei interessante
informatie beschikbaar.
Op www.googleartproject.com krijgt u toegang tot meer dan 300 collecties,
waaronder 8 Nederlandse. U kunt niet alleen vele kunstwerken in zo’n collectie
bekijken, maar ook op speurtocht gaan in het museum zelf. Het vergt even wat
handigheid om te ontdekken hoe je je door het museum kunt bewegen, maar
als je dat eenmaal door hebt, is het resultaat verbluffend.
Een bijzondere locatie is het koninklijk paleis op de dam in Amsterdam, ooit
gebouwd als stadhuis, maar in de Franse tijd in gebruik genomen als paleis
voor Lodewijk Napoleon, die het overigens maar niks vond en het er altijd
koud had. Het paleis is gedurende de laatste decennia van binnen en buiten
gerestaureerd en ziet er
prachtig uit.
Het paleis is trouwens ook in
het echt te bezoeken, op alle
dagen behalve op maandag, en
met de onvolprezen museumjaarkaart is de toegang gratis.

Herman Goossens
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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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