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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 brievenbus van de redactie werd slechts gebruikt voor reacties op de
Algemene Ledenvergadering en op de vorige aflevering van het Informatie
Bulletin; bijdragen voor het nieuwe Bulletin bleven helaas uit. Gelukkig zijn er
de min of meer vaste bijdragen van Wim van Dam over pensioenzaken in het
algemeen en van Gerard Visscher over wat er speelt in de CPZ en rond het
Alcatel-Lucent pensioenfonds.
Hopelijk weet u ook de andere bijdragen te waarderen. Misschien brengen ze u
op een idee om ook zelf eens de stoute schoenen aan te trekken. In het boek
‘Oud worden zonder het te zijn’ wordt benadrukt dat het belangrijk is zelf de
regie te houden. Welnu, wat let u? Maak ons deelgenoot van wat u zoal aan
leuks en interessants tegenkomt.
Het is dit keer een wat dunnere aflevering, maar we wensen u toch weer veel
leesplezier.
Tot ziens na de vakantie.
Herman Goossens

Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer: 8 september 2014
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Van de bestuurstafel
De vakantieperiode is inmiddels begonnen. Voor onze
leden zijn dat meestal niet de maanden waarin ze met
vakantie gaan. We kunnen als gepensioneerden gelukkig
zelf wat meer de vakantieperioden kiezen. Wel is er een
korte ‘vakantieperiode’ voor het bestuur. We vergaderen
in juli dus niet. Zo hebben we als bestuur toch een beetje
vakantie idee.
Als we terugkijken is het hoogtepunt van de eerste helft
van dit jaar voor mij het verschijnen van het PTI boek. Mede door de VGG is
het initiatief van de grond gekomen en hebben al onze leden een exemplaar
ontvangen. Het boek is ook buiten onze vereniging erg goed ontvangen. Vele
oud PTI- ers overal ter wereld zijn inmiddels in het bezit van een exemplaar.
Dank aan de initiatiefnemers en de doorzetters die enorm veel werk hebben
verzet.
Dhr.N.C.Koning meldde ons afgelopen maand schriftelijk dat de Kegelclub
was genoodzaakt om te stoppen wegens gebrek aan deelnemers. Wij
respecteren dit besluit, maar vinden het tegelijk wel jammer dat er weer een
activiteit moet stoppen wegens gebrek aan belangstelling. De oproep om
nieuwe leden, enige tijd geleden gedaan in dit blad, heeft kennelijk
onvoldoende opgeleverd, terwijl er volgens het bestuur nog wel potentieel in
de VGG genoeg is om de club voort te zetten. Wij zeggen vanaf deze plaats
dhr. Koning hartelijk dank voor het jarenlange leidinggeven aan de Kegelclub.
We gaan als bestuur in augustus weer aan de slag en hopen dat dan de vele
activiteiten in de societeit weer op volle kracht gaan draaien, natuurlijk
ondersteund door de onvermoeibare gastdames en gastheren.
Ik wens u allen een prettige vakantie.
Namens het bestuur,
Wim Gooiker
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Terugblik op Overschakelen
Het was een drukke ledenvergadering in maart. De presentatie
van het boek over de geschiedenis van PTI zal daar ongetwijfeld
een grote rol in gespeeld hebben. Maar het boek verdiende deze
aandacht ten volle. Over het algemeen zijn de reacties heel positief. Dat
sommige aspecten van het bedrijf onderbelicht zijn gebleven is jammer, maar
dat had zijn reden, zoals ook bij de presentatie is toegelicht. Al met al mogen
de initiatiefnemers en hun medewerkers trots zijn op het resultaat van al het
werk dat zij verzet hebben.

Zij hebben een enorme hoeveelheid aan materiaal bekeken, geselecteerd en
bewerkt. In een boek van 250 pagina’s is geen plaats voor alles. Maar het is
natuurlijk jammer om alles waar geen plaats voor was in het archief te
parkeren of weg te gooien.
Het idee is ontstaan om te kijken of het mogelijk is een website in het leven te
roepen waar (een deel van) dat materiaal een plaats kan krijgen. Maar zoiets
doe je niet op een achternamiddag.
Er is een werkgroepje voor nodig van mensen die daar energie in willen steken.
Enige ervaring met deze materie is natuurlijk handig, maar geen absolute
noodzaak. Expertise kunnen we ook van buiten betrekken als dat nodig is. Het
gaat in de eerste plaats om enthousiasme om zoiets van de grond te krijgen.
Voelt u ervoor hier aan mee te doen, laat dat dan weten aan het bestuur.
Afhankelijk van de respons zullen we dan kijken hoe we een en ander kunnen
organiseren.
Namens het bestuur,
Herman Goossens
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Kort verslag ALV 2014
1. Opening
Aanwezig waren 80 leden.
De aanwezigen werden door de voorzitter dhr.Wim Gooiker hartelijk welkom
geheten op de 36e ALV.
De overledenen werden herdacht, waarna een moment van stilte werd
gehouden.
2. Verslag ALV 2013
Verslag werd 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
Zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
5. Financiële verantwoording over het jaar 2013
Na een korte toelichting van de penningmeester werd het verslag zonder
verdere vragen of opmerkingen goedgekeurd.
6. Verslag kascommissie
Verslag van de heren J.T.Wets en C.R.H. van Zanen werd voorgelezen waarin
de leden werd geadviseerd het bestuur te dechargeren voor het gevoerde
financiële beleid.
De vergadering ging 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. 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
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Frans van der Post geeft een toelichting op de positie van de Federatie (FPVG)
binnen de koepel van de KNVG.
Er is ter behartiging van de belangen van ALU-gepensioneerden en slapers een
nieuwe stichting PPNTI opgericht.
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 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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Uit pensioenland
Deze aflevering geeft de wetenswaardige punten op de tijdlijn van de
pensioenhervorming over de maanden februari t/m mei. In deze periode is het
voorstel van het financiële toetsingskader (FTK) - de financiële opzet - nog
niet in de Tweede Kamer aangekomen.
1. 3 mrt. 2014: Tweede Kamer behandelt het gewijzigde wetsvoorstel
“pensioenversobering”
Van te voren hadden werkgevers, vakbonden en de
federatie van pensioenfondsen al opgeroepen voor een
vrijwillige
pensioenspaarregeling
binnen
de
pensioenfondsen voor het inkomensdeel boven
€100.000,- De nieuwe staatssecretaris Wiebes van
Financiën wil het mogelijk maken dat de hoge
inkomens ook geheel in het pensioenfonds bediend kunnen worden. D.w.z. het
eerste deel zonder heffing van inkomstenbelasting bij het inleggen en het
overige deel met heffing van inkomstenbelasting bij het inleggen. Het in
pensioenregelingen ingelegde vermogen is vrij van vermogensbelasting.
Wiebes stelt tevens dat het “overig gespaarde deel” niet afkoopbaar is.
2. 14 mrt 2014: Polder is niet tevreden met pensioenplan van
Klijnsma
Op een pensioensymposium wordt stevig kritiek geleverd op het
pensioenvoorstel dat het ministerie nu uitwerkt. Wientjes(werkgevers) geeft te
kennen dat de uitwerking van de hoopvolle “tussenvariant” de verkeerde kant
uitgaat.(zie oktober 2013) Volgens Heerts (vz. FNV), Riemen (vz Federatie
Pensioenfondsen) en van Rooijen (vz. gepensioneerdenkoepel KNVG) wordt
het zo star dat er nauwelijks meer indexatie mogelijk is. Het gaat de kant op
van harde zekerheden.(FD)
3. 3 april 2014: Kabinet, vakbonden ,werkgevers en D66, CU en SGP
zijn het in hoofdlijnen eens over een nieuw pensioenstelsel
Aldus berichten de media. Het huidige nominale pensioenstelsel wordt
aangepast. Daarnaast komt het zogeheten collectief vaste pensioenpremie-

9

Informatiebulletin

juni 2014

stelsel (ook genoemd collectief DC contract) waarbij de deelnemers alle
risico’s dragen.
4. 4 april 2014: Staatssecretaris Klijnsma stuurt wetvoorstel FTK
naar Raad van State voor advies
In een brief geeft zij aan de Tweede Kamer summier
informatie over de inhoud van het verzonden
wetsvoorstel.
 Voor de korte- en middellangetermijn geeft
wetsvoorstel FTK een betere borging van het
opgebouwde pensioenvermogen.
 Bij schokkende tegenvallers geldt dat pensioenfondsen direct maatregelen
moeten nemen. Er wordt niet meer gewacht met korten tot het eind van de
herstelperiode. Maar maatregelen, zoals korten, mogen wel over tien jaren
worden gespreid.
 Duidelijke verdeelregels voor indexaties zorgen ervoor dat de indexatie op
een evenwichtige wijze over de generaties wordt toegekend.
 Er komt een stabiele kostendekkende premie. Wel blijft het mogelijk om
de premie te dempen op basis van 10-jaarsrentemiddeling of op basis van
verwacht rendement.
5. 4 april 2014: Aankondiging van maatschappelijke dialoog over
toekomst pensioenstelsel
Naast het wetsvoorstel FTK, dat zich richt op de korte- en middellangetermijn,
is het belangrijk een brede dialoog te voeren over mogelijke langetermijn
ontwikkelingen die invloed hebben op het pensioenstelsel. In de brede
maatschappelijke dialoog wordt de relatie tussen pensioen, zorg en wonen
meegenomen.
In eerste instantie wordt gedacht aan de langetermijn visie op het aanvullend
pensioen. Het gaat daarbij om een aantal samenhangende fundamentele vraagstukken:
 de wijze en mate van collectiviteit;
 de gewenste ruimte voor maatwerk en
keuzevrijheid;
 de vorm en mate van solidariteit.
Het kabinet heeft de SER verzocht om voor het eind
van dit jaar in het kader van de brede dialoog te
adviseren over de toekomst van het pensioenstelsel.
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Daarbij wordt de SER bovendien gevraagd de relatie tussen vermogensopbouw
voor pensioen, zorg en de eigen woning daarin te betrekken.
6. 27 mei 2014: Eerste Kamer neemt het gewijzigde wetsvoorstel
“pensioenversobering’ aan
7. 30 mei 2014: Centraal Bureau Statistiek (CBS): Voorkeur voor
laag maar zeker pensioen
“Bijna driekwart van de werknemers geeft de voorkeur aan
een regeling waarin voorzichtig wordt belegd, ook al valt het
pensioen dan waarschijnlijk lager uit“ stelt het CBS.
Onderzoek door enkele pensioenorganisaties van hun
achterban geven echter een veel grotere risicobereidheid aan.
Door andere formulering van vragen aan de werknemers?
(IPN)
8. 5 juni 2014: Raad van State klaar met advies over FTK
Staatssecretaris Klijnsma van SZW verwacht het wetsvoorstel FTK voor het
begin van het zomerreces (4 juli) naar de Tweede Kamer te sturen. (IPN)
Terugblik op september 2013: Interview met Keith Ambachtsheer
Keith is een befaamde Nederlands-Canadese pensioendenker die ook de pensioenontwikkeling in
Nederland volgt. In september gaf hij in Nederland zijn
visie in een interview. Hieronder volgen (cursief) enkele
kernachtige uitspraken van hem die de in ons land
lopende pensioenhervorming raken:


Op zich is het idee van een zuiver nominaal fonds naast een zuiver reëel
fonds prima. Dat zijn twee heel verschillende instrumenten, die twee
duidelijk verschillende doeleinden nastreven: het eerste instrument gaat
voor korte termijn zekerheid (voor oud), het tweede gaat voor waarde op
lange termijn (voor jong). Maar het gaat mis als je beide leeftijdgroepen
dwingt om deel te nemen aan ofwel een nominaal, ofwel een
voorwaardelijk reëel pensioen fonds. Je doet altijd één van beiden tekort.
Zijn raad aan Nederland is dan ook:
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Zet de boel op zijn kop. Je moet niet het beleggingsbeleid van een
(gezamenlijk) fonds aanpassen afhankelijk van (de glijdende verhouding
in) de deelnemerspopulatie. Draai het om. Houd fondsen met hun
verschillend beleggingsbeleid in stand en pas op basis van hun
risicoprofiel de deelnermerspopulatie aan. Zolang je eigendomsrechten
helder definieert, is dat prima te realiseren. (In de Amerikaanse onderwijsen medische sector al toegepast)
Hij brengt de stelregel van Nobelprijswinnaar, econoom Jan Tinbergen, in
herinnering:
 Verschillende strategische doelstellingen vereisen de inzet van
verschillende strategische instrumenten
Uit de speltheorie:
 Als je collectieve regelingen afspreekt moet je testen in hoeverre ze winwin kunnen zijn èn blijven.
 Mijn Nederlandse vrienden zijn een typisch voorbeeld. Ze denken dat ze de
oplossing hebben gevonden door over te stappen op een reëel collectief
DC-contract. Maar in de huidige vorm betekent dat contract een stelsel
waarin je geld kunt afpakken van gepensioneerden. En dat noemen ze dan
tegenwoordig solidariteit in Nederland.
Opmerking:
In bovenstaande cursieve teksten heb ik tussen twee haakjes enkele woorden
toegevoegd om de betreffende zin beter te kunnen vatten. (IPN 7 okt.2013)
Met dank aan Anton Walraven, die mij het bijzondere interview aanreikte, sluit
ik deze aflevering van “Uit Pensioenland” af.
Wim van Dam
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Nieuws over het Alcatel-Lucent Pensioenfonds
1. Rectificatie op artikel “Van de bestuurstafel” uit het IB van februari 2014
De tekst uit het artikel: “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.”
moet zijn:
“De Commissie Pensioenzaken (CPZ ) adviseert en is klankbord voor de
gepensioneerdenvertegenwoordigers in het Pensioenfondsbestuur en de
Deelnemersraad”.
2. Rechtszaak tussen het ALU-Pensioenfonds en de onderneming AlcatelLucent
Zoals bekend is op 7 maart 2014 voor het Hof in Den Haag de rechtszaak in hoger
beroep geweest tussen het ALU-Pensioenfonds en Alcatel-Lucent Nederland B.V.
Daar is met de rechters afgesproken dat de partijen 2 maanden uitstel kregen om te
proberen om alsnog tot een schikking te komen. Nog twee extra weken, waarom door
beide partijen gevraagd was bij het hof, bleken onvoldoende om tot afspraken met de
onderneming te komen.
De gesprekken boden niet genoeg aanknopingspunten om verder uitstel zinvol te
maken en dat heeft er toe geleid dat beide partijen het hof hebben verzocht om
uitspraak te doen.
Wij verwachten een uitspraak van het Gerechtshof met een termijn van ongeveer 2
maanden, dus ca. eind juli. En dan wordt het spannend hoe het
pensioenfondsbestuur aan de eisen van De Nederlandsche Bank wil gaan voldoen.
Wij moeten hier heel alert op zijn.
Om U snel op de hoogte te kunnen stellen moet u zich opgeven voor de VGGemaillijst: pensioenzaken.vgg@xmsnet.nl
De volledige tekst over de rechtszaak vindt u op:
http://pensioenenlucent.blogspot.com of via http://vegege.nl
3.

Oproep kandidaten voor het lidmaatschap van de Commissie
Pensioenzaken van de VGG
De Commissie Pensioenzaken (CPZ) zoekt ter versterking van de commissie
kandidaten, (VGG-leden die tevens Lucent-gepensioneerden zijn) die de bereidheid
hebben zich de benodigde kennis/expertise eigen te maken en in principe bereid zijn
indien nodig, een functie te vervullen in de organen van het Alcatel-Lucent
Pensioenfonds.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de secretaris van de CPZ, Frans
Postma; franspostma@hetnet.nl
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4. Nieuws van De Nederlandsche Bank (DNB)
Omdat de onderneming de uitvoeringsovereenkomst heeft opgezegd tijdens een
periode waarin het kortetermijnherstelplan van kracht was, kan DNB het
pensioenfonds verplichten om binnen een door hen te bepalen periode de
pensioenverplichtingen over te dragen aan een andere pensioenuitvoerder (artikel 150
Pensioenwet). Het feit dat we na afstempeling van de verplichtingen eind 2013 weer
boven de 104% zijn gekomen doet helaas niet ter zake. Omdat we nog geen schikking
met de onderneming hebben en er ook nog geen uitspraak van de rechter is, heeft het
pensioenfonds aan DNB om uitstel gevraagd.
Op maandag 17 maart is een delegatie van het fonds bij de DNB geweest om een
toelichting van DNB te krijgen op het door DNB genomen besluit. Het komt erop neer
dat we binnen maximaal 6 maanden na de schikking met de onderneming dan wel 6
maanden na de uitspraak van de rechter de pensioenverplichtingen moeten overdragen
of herverzekeren.
Zie ook de website: http://www.alcatel-lucentpensioenfonds.nl/
De Commissie Pensioenzaken (CPZ)

Uit het jaarverslag 2013 van de FPVG
In het verslagjaar kwam voorzichtige toenadering tot stand tussen de Federatie en het
College van Beheer (CvB) van het Philips Pensioenfonds (FPP). Na een eerste
verkennende meeting is een periodiek informeel overleg ontstaan. De Federatie hoopt
via dit informele overleg invloed uit te kunnen oefenen op ontwikkelingen bij PPF en
de uitvoering van de pensioenregelingen. Het overleg vindt plaats in een goede sfeer.
Alle voor de federatie belangrijke onderwerpen, zoals bijvoorbeeld nieuwe
pensioenregeling, bijstorting door Philips en het nieuwe bestuursmodel, komen aan de
orde.
Ook in 2013 is de Federatie niet overgegaan tot juridische acties. Door het beginnen
van zulke acties zou het net ontstane informele overleg ongetwijfeld tot een abrupt
einde zijn gekomen. Daarmee zou ook de invloed verdwijnen die de Federatie zou
kunnen hebben. Bovendien is het starten van een procedure niet vruchtbaar in een
omgeving waarin de wettelijke situatie en regelgeving rondom pensioenen nog steeds
onduidelijk is. In die situatie lag het in de rede om af te wachten hoe de onderneming
en het PPF uiteindelijk bij het uitkristalliseren van wet- en regelgeving, met de dan
ontstane situatie, omgaan richting gepensioneerden.
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Boekbespreking
Titel:
Auteur:
Uitgeverij:
ISBN:

Oud worden zonder het te zijn
Rudi Westendorp
Atlas Contact
978 90 450 2505 6
Van de achterflap:
De oudste mens aller tijden is 122 geworden. En de eerste
die 135 wordt, is al geboren. Wat betekent dat voor de
kinderen van nu? Weten zij dat zij eeuweling worden?
Beseft een 70-jarige dat hij nog maar net komt kijken? Op
deze vragen en vele andere geeft Rudi Westendorp
antwoord in Oud worden zonder het te zijn. Hij legt uit
waarom we ouder en ouder worden en hoe we dat lange
leven de baas kunnen blijven.

Rudi Westendorp is hoogleraar ouderengeneeskunde in Leiden en directeur
van Leyden Academy on Vitality and Ageing.
Rudi Westendorp schrijft in heldere taal en baseert zich op feiten. Diverse
aspecten van veroudering worden op een vlotte manier besproken. Belangrijke
leidraad is het verschil tussen kalenderleeftijd en biologische leefti jd en de

ontwikkelingen daarin.
In Leiden is uitgebreid onderzoek gedaan naar het wel en wee van zeerouderen (85+-ers) en daaruit blijkt dat er nogal wat verschillen zijn tussen wat
de buitenwereld vindt en wat de betrokkenen er zelf van vinden.
Het boek is makkelijk leesbaar. Er zijn geen noten, maar op het eind van het
boek staan, per hoofdstuk gerangschikt, een aantal van de belangrijkste
publicaties met behoorlijke uitgebreide toelichting (in totaal 25 pagina’s). Je
zou het apart kunnen lezen als introductie in de verouderingsliteratuur.
Herman Goossens
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Zij die uit ons oog verdwenen
Wij hebben via een rouwbrief of anderszins kennis genomen van het overlijden
van:
Dhr. J. de Vree
september 2013
Hilversum
Mevr. M.Tielemans – Gijzen
september 2013,
Hilversum
Dhr. W.T.Freeman
december 2013,
Eemnes
Mevr. C.H. van Olst – van Tinteren januari 2014,
Bussum
Mevr. E.A. Spoelstra – Schröder
maart 2014
Soest
Dhr. J.N.Wouters
maart 2014,
Weesp
Dhr. H.Lammertse,
maart 2014,
Baarn
Dhr. R.Löwensteyn
april 2014,
Utrecht
Dhr. W.J. van Kessel
mei 2014
Hilversum
Mevr. M.J.Klaassen-van der Zouw
mei 2014
Amsterdam.
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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Fietsboot op de Vecht van start
Vorig jaar schreef ik een stukje over de fietsboot die dagelijks vaart tussen
Amersfoort en Huizen of Bunschoten. Deze boot vaart ook dit seizoen weer.
Dit jaar vaart ook op de Vecht een fietsboot en wel tussen Vreeland en OudZuilen.

De boot vertrekt om 11.00 uur uit Nieuwersluis en vaart dan met stops in
Breukelen en Maarsen naar Oud-Zuilen.
Daar keert de boot en vaart dan met stops in Breukelen, Maarsen, Nieuwersluis
en Loenen a/d Vecht naar Vreeland waar hij om 18.00 uur aankomt. De
etappes duren 45 – 60 minuten. De boot is wat kleiner dan die van de Eemlijn,
maar de Vecht is natuurlijk wel heel bijzonder om te bevaren. U bepaalt zelf
hoeveel etappes u mee vaart. De stopplaatsen geven goede aansluiting op de
fietsknooppuntennetwerken.
Van 15 mei tot 30 juni en van 1 september tot 15 september vaart de boot
alleen op zaterdag en zondag. Van 1 juli tot 31 augustus vaart hij alle dagen.
Uitgebreide informatie is beschikbaar op www.fietsboot.nl/

Herman Goossens
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Zuinige verlichting
Het is al een aantal jaren aan de gang,
het verdwijnen van de ons zo
vertrouwde gloeilamp. U heeft ook
vast nog wel een voorraadje in de
meterkast staan, maar af en toe grijp je
mis en in de winkel zijn ze (haast) niet
meer te krijgen, althans de meest
gebruikte. Op grond van Europese
regelgeving verdwijnen gloeilampen
geleidelijk aan uit de schappen van de
winkels.
Het zijn ook wel stille energievreters,
ook al realiseren we ons dat lang niet
altijd. Een 60W lamp die alle dagen 3
uur brandt verbruikt per jaar meer dan
50 kWh aan energie (meer dan €10,-)
en is na dat jaar aan het eind van zijn
levensduur.
Er zijn natuurlijk al heel lang vervangers op markt die minder kwistig met
energie omgaan, maar mij hebben ze nooit kunnen bekoren: of ze zijn veel te
groot (jampotten), of de kleur licht is onmogelijk of het duurt minuten voor er
een beetje redelijk licht uitkomt. En dan zijn zijn ze ook nog behoorlijk aan de
prijs en moet je maar afwachten of het voorgeschotelde aantal branduren ook
wordt gehaald. Ook wat betreft dit laatste waren mijn ervaringen tot nu toe
teleurstellend.
Maar het lampenlandschap is duidelijk aan het veranderen. De LED-lamp heeft
de kinderziekten achter de rug en is in allerlei vormen te koop. Dat laatste is
nog wel eens een probleem want, net als destijds de PL-lamp, zijn er diverse
nieuwe lampvoeten in omloop die niet in onze gangbare schroeffittingen
passen. Gelukkig hebben fabrikanten dat probleem onderkend en brengen ze
ook LED lampen met de vertrouwde E27 (dikke) en E14 (dunne) fitting.
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Om de goede LED-lamp te kiezen komen we niet uit met de vertrouwde Watt
aanduiding (25, 40, 60, 75, 100 etc.). Voor LED-lampen is het gebruikelijk om
de lichtopbrengst te vermelden in Lumen. Bij vergelijking van de gloeilamp en
de LED-lamp blijkt het grote verschil in energieverbruik. Een probleem is wel
dat de vermelde lichtopbrengst (nog) niet op een standaard manier wordt
gemeten en lampen van verschillende merken in dit opzicht soms verschillen.
Ook de constructie van de lamp, die een grote rol speelt in waar het licht
terecht komt, speelt een rol. Opletten dus.
lumen
200
300
400
600
700
900
1300

Led lamp
2 Watt
3 Watt
6 Watt

10 Watt

Spaarlamp Gloeilamp Halogeenlamp
5 Watt
25 Watt
28 Watt
8 Watt
40 Watt
11 Watt
42 Watt
13 Watt
60 Watt
16 Watt
75 Watt
22 Watt
100 Watt 70 Watt

Een tweede aspect om goed op te letten is de z.g. kleurtemperatuur. De eerste
LED-lampen gaven een tamelijk kil licht, vergelijkbaar met TL-licht. Maar
tegenwoordig zijn alle kleuren mogelijk, zelfs ter plekke in te stellen en te
variëren. De kleurtemperatuur wordt uitgedrukt in graden Kelvin. Het huistuin- en keukenpeertje zat op ca 2700oK.
Kelvin
< 2700
2700 - 3200
5000
8000

Kleurtemperatuur
Extra warm wit
Warm wit
Neutraal wit
Koelwit

Een derde aspect is het aantal branduren. Een gloeilamp gaat ca 1000
branduren mee. Bij ca. 3 uur per dag is dat ongeveer een jaar. Voor LEDlampen wordt makkelijk 10000 - 20000 uur opgegeven. Of die levensduur
gehaald wordt zal de tijd leren. Bij dit soort getallen rijst natuurlijk de vraag of
we het eind van de lamp nog zullen meemaken.
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LED-lampen zijn flink duurder dan wat we gewend zijn van gloeilampen, maar
daar staat tegenover dat ze aanzienlijk minder verbruiken en veel langer mee
gaan. En soms is er geen keuze. In mijn badkamer ging onlangs de bekende
Philinealamp kapot, en ook die zijn niet makkelijk meer te koop. Op het
internet vond ik een LED-vervanger, 6 W / 30000 uur i.p.v. 60 W / 1000 uur,
maar wel meer dan drie maal zo duur. Ik heb hem toch maar laten komen.
Het werkt prima, alleen komt er wat meer licht uit dan vroeger, maar daar vind
ik nog wel wat op.
Ik heb voornamelijk gehad over de LED-lamp als vervanger van de klassieke
gloeilamp die aan het verdwijnen is, dus een 220 V lamp met een E27 of E14
fitting. Er zijn andere varianten met enorm veel mogelijkheden waar een
knutselaar veel plezier aan kan beleven.
Op het internet vindt u alle informatie die u hebben wilt. Ik geef een paar links
om te beginnen:
www.ledlampenkopen.nl
www.ledgloeilampen.nl
www.kieskeurig.nl/led-lamp/informatie
Herman Goossens
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Tot Besluit
Speciaal voor degenen die lekker thuis van de zomer genieten:
Aan de vooravond van nooit vertrekken...
Aan de vooravond van nooit vertrekken
Hoeft men tenminste geen koffers te pakken
Noch plannen op papier te zetten,
Met onbedoelde begeleiding van wat men vergeet,
Voor het nog vrije deel van de volgende dag.
Men hoeft helemaal niets te doen
Aan de vooravond van nooit vertrekken.
Grote gemoedsrust dat er zelfs niets meer is
Waarvan men uit moet rusten!
Grote kalmte, die welke zelfs geen schouder op kan halen
Omdat ze de verveling, arme verveling!, al voorbij is
En welbewust is aanbeland bij niets.
Grote vreugde dat vreugde niet meer nodig is,
Zoals een omgekeerde buitenkans.
Hoevele maanden lang reeds leef ik
Het vegetatieve leven van het denken!
Alle dagen sine linea…
Gemoedsrust, ja, gemoedsrust…
Grote kalmte...
Wat een ontspanning, na zovele reizen – geestelijke en lichamelijke! Naar de gesloten koffers kunnen kijken als naar niets!
Sluimer, mijn ziel, sluimer!
Grijp je kans en sluimer!
Sluimer!
Kort is de tijd die je gegund is! Sluimer.
Het is de vooravond van nooit vertrekken!
(27-09-1934)
© Fernando Pessoa
Uit: Álvaro de Campos Poesías/Gedichten 1913-1922
De Arbeiderspers 2006
vertaald door August Willemsen
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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

22

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
Pensioen zaken:
Hr. G.J. Visscher
tel. 5881085
Werkplaatscommissaris:
Hr. J. Scheepstra
tel. 034-6241452
Eindredactie Informatie Bulletin:
Hr. H.J.M. Goossens
tel. 5310101
Gebouwenbeheer:
Hr. A.van Bruchem
tel. 0642233490
Bestuursvergadering:
Meestal de eerste maandagmiddag van de
maand.

juni 2014

Informatiebulletin

LARENSEWEG 187
TEL. 6858390 H’SUM

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