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Algemene Ledenvergadering maandag 20 maart!
Voor betaling van de contributie zie pag. 5
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Van de bestuurstafel
Maandag 20 maart wordt er weer een ALV gehouden. Daar kunt u uw invloed
uitoefenen op de beleidsuitvoering en de beleidvoornemens voor de komende
jaren. (bijvoorbeeld de hoogte van de contributie). Op de ALV komen meestal
zo’n 50 tot 70 leden. Vaak dezelfden. Je vraagt je af waarom die leden zo
trouw op de ALV komen. Natuurlijk, zoals reeds gezegd, om inspraak in de
beleidszaken, maar ook om elkaar weer eens gezellig te ontmoeten. Het is er,
mogen we wel stellen, ook een gezellige boel. Niet alleen vergaderen en
stemmen, maar ook na afloop een lekkere borrel (met hapjes!).
Het bestuur stelt het altijd zeer op prijs dat er toch redelijk wat leden de moeite
nemen om te komen. We zouden echter ook wel eens wat nieuwe gezichten
willen zien. (Wie weet inspireert het iemand om zich voor een bestuursfunctie
kandidaat te stellen). Dus zet maandag 20 maart in uw agenda. De details staan
verder in dit Informatie Bulletin.
Wij als bestuur hopen echt op uw komst.
Wim Gooiker
Voorzitter VGG

Van de redactietafel
Zoals gebruikelijk is voor het eerste nummer van het jaar, is er ook deze keer
veel aandacht voor de ALV. Dank aan iedereen die met bijdragen en ideeën op
de proppen kwam. Aan de vooravond van de Tweede Kamer verkiezingen
doen we geen politieke uitspraken, maar wijzen toch even met nadruk op de
rede van Jaap van Duijn en de boekbespreking. Maar ook met de overige
inhoud van dit bulletin: veel leesplezier.
Herman Goossens

Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer: 5 juni 2017
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Oproep aan de leden en donateurs
U wordt verzocht om uw contributie voor 2017 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 2017 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 2017
Leden en donateurs worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
Voorjaarsbijeenkomst /Algemene Ledenvergadering op:
Maandag 20 maart 2017.
Aanvang 14.00 uur.
In 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 2016. (zie elders in dit InformatieBulletin (IB))
Vanaf 6 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 2016.
Vanaf 6 maart zijn resultaat- en balansgegevens 2016 verkrijgbaar in onze
sociëteit. Ook op de vergadering zijn een aantal exemplaren beschikbaar.
6. Verslag van de kascontrolecommissie 2016.
7. Presentatie van de begroting 2017 en vaststelling van de contributie met
ingang van het jaar 2018.
Vanaf 6 maart zijn de begrotingsgegevens voor het jaar 2017 beschikbaar in
onze sociëteit. Ook op de vergadering zijn een aantal exemplaren beschikbaar.
Het bestuur stelt voor om de contributie voor het jaar 2018 vast te stellen op
€24,- per jaar. Voor de leden die per acceptgiro betalen wordt de contributie
verhoogd tot €26,- per jaar.
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8. Verkiezing bestuursleden.
De vier volgens schema statutair aftredende bestuursleden zijn:
Jan Rebel
secretaris
opnieuw verkiesbaar
Gerard Visscher pensioenzaken
opnieuw verkiesbaar
Jenne Dijkstra
werkplaatscommissaris opnieuw verkiesbaar
Ton van Bruchem gebouwenbeheer
opnieuw verkiesbaar
N.B.1: De secretaris moet in zijn 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 2016 bestond uit de heren S.H.M.
Paauw en P. Kosten. De kascontrolecommissie voor het jaar 2017 zal bestaan
uit de heren P. Kosten en J.T. Wets.
Benoeming reservelid kascontrole-commissie.
10. Informatie van het PME pensioenfront
Nu het ALU-PF is overgegaan naar PME zal dhr. Gerard Visscher ons
bijpraten over de Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden bij PME
(VOG-PME).
11. Informatie van de Federatie van Philips Verenigingen van
Gepensioneerden (FPVG)
Frans v.d.Post zal de vergadering bijpraten over de laatste ontwikkelingen
vanuit de Federatie.
12. Wat verder ter tafel komt.
13. Rondvraag en sluiting van de ALV.

Deel 2: een informeel samenzijn in de bijzaal van de kerk.
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Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2016
1. Opening
De aanwezigen worden door de voorzitter dhr.Wim Gooiker hartelijk welkom
geheten op de 38e ALV.
De voorzitter memoreert de blijvende zorgen over de pensioenen. Er was
echter ook één lichtpuntje en wel de overgang van het ALU-PF naar het PME.
Deze kan gelukkig zonder “afstempelen” verlopen.
Aanwezig waren 34 leden.
Afgemeld voor deze vergadering hebben de heren: J. van Hunnik, H. Goossens
en G. Does.
De namen van 31 overleden leden worden voorgelezen, waarna een moment
van stilte wordt gehouden.
De voorzitter spreekt ook zijn blijvende waardering uit voor het werk van de
vele vrijwilligers. Zonder hen kan de vereniging niet draaien.
2. Verslag ALV 2015
Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken ter zake van de vergadering
Een drietal afmeldingen voor de vergadering en het verslag van de kascontrolecommissie.
4. Jaarverslag 2015 van de secretaris
Zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
5. Financiële verantwoording over het jaar 2015
Na een korte toelichting van de penningmeester wordt het verslag zonder
verdere vragen of opmerkingen goedgekeurd.
6. Verslag kascommissie
Het verslag van de heren S.H.M.Pauw en J.J.Groeneveld wordt voorgelezen
waarin de leden wordt geadviseerd het bestuur te dechargeren voor het
gevoerde financiële beleid.
De vergadering gaat daarmee onder applaus akkoord.
7. Begroting 2016 en contributie 2017
Er zijn vragen over de verantwoording van de energiekosten (dhr. Paauw), de
post “verkopen” (dhr.v.d. Schaaf), de winst op de omzet (dhr.Wets) en de
waardering van de voorraden (dhr.Wever). Deze worden naar tevredenheid
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door de penningmeester beantwoord. De begroting wordt daarna goedgekeurd
door de vergadering.
De contributie voor 2017 blijft €23,- en voor leden die per acceptgiro betalen is
dat €24,8. Verkiezing bestuursleden
De heren Wim Gooiker en Frans Dams worden respectievelijk als voorzitter en
penningmeester per acclamatie in hun functie herkozen.
Twee bestuursleden, de heren Frans van der Post en Herman Goossens, worden
per acclamatie herkozen als bestuurder van de vereniging.
In de vacature van dhr. Peter Repko als penningmeester van de Stichting is
door het bestuur van de Stichting dhr. Jan Sloot benoemd als nieuwe
penningmeester. Jan Sloot is donateur van de VGG.
9. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
Deze commissie voor het jaar 2016 zal bestaan uit de heren S.H.M. Paauw en
P. Kosten. Reservelid wordt dhr. J.T. Wets.
10. Laatste Nieuws
Dhr. Gerard Visscher geeft de laatste informatie van het PME pensioenfront.
Hij vraagt de vergadering of de VGG lid mag worden van het VOG-PME De
kosten zijn €1,- per gepensioneerde. De VOG-PME behartigt de belangen van
de gepensioneerden bij het PME. De vergadering gaat daarmee akkoord.
Dhr. Groeneveld vraagt of de vertegenwoordiging van de VGG bij PME al
geregeld is. Dat is nog niet het geval. Daar zal het bestuur zich nog over
buigen. Misschien iemand uit de CPZ zoeken en de huidige CPZ als klankbord
blijven gebruiken.
De belangstelling van de leden voor pensioenzaken is over het algemeen zeer
matig.
Dhr. Wever memoreert de uitspraken van de politiek over de gepensioneerden,
als zouden zij heel goed voor zichzelf zorgen en “stelen” van het pensioen van
de jongeren. Dit moet weersproken worden!!
Dhr. Ruijter vraagt zich af of onze inspraak en lobbywerk wel zin heeft. Hij zit
al lang bij PME zonder vertegenwoordiging en gelooft niet dat dit nog wat zal
uithalen.
Dhr. Frans van der Post vertelt van de plannen van de Federatie om directer
met de leden te kunnen communiceren. Het VGG bestuur ziet niets in een
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direct lidmaatschap van onze leden bij de Federatie We komen hier als bestuur
nog op terug.
11. Rondvraag en sluiting
Dhr. v.d.Schaaf mist de naam van André van Daal op de lijst van overleden
leden. De secretaris zegt dat hij al op de vorige ALV is gememoreerd.
Er is ook nog een vraag over de gang van zaken m.b.t. de vergaderingen van
het PME. De leden krijgen daarvoor en daarover t.z.t. de nodige informatie.
Na beantwoording van de vragen sluit de voorzitter de vergadering en nodigt
de leden uit voor een informeel samenzijn.
Jan Rebel
Secretaris VGG

Jaarverslag 2016 van de secretaris
1. Per 1 januari 2017 is het ledental uitgekomen op 482 (274 Philips
gepensioneerden en 208 PME gepensioneerden) en het aantal donateurs op
52. Dat betekent een daling in het met 30 leden en 9 donateurs. De
gemiddelde leeftijd van onze leden is hoog in de zeventig. Het aantal
sterfgevallen en verhuizingen naar verpleeghuizen wordt daarom groter.
2. Binnen het bestuur zijn geen wisselingen geweest.
3. Onze vertegenwoordiger voor de regio west bij de Federatie van Philips
Verenigingen van Gepensioneerden (FPVG), Frans van der Post, bezocht
de bestuursvergaderingen in Eindhoven. De FPVG behartigt de belangen
voor de aangesloten leden bij het Philips Pensioenfonds en het IAK. Via de
KNVG kan op landelijke schaal de belangen van de gepensioneerden
behartigd worden. Het afgelopen jaar heeft de Federatie een nieuwe
vereniging opgericht, de LBPG (Landelijke Belangenvereniging van
Philips Gepensioneerden), de bedoeling van deze vereniging is om Philips
gepensioneerden, die zich niet thuis voelen bij een lokale vereniging toch
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de mogelijkheid te bieden lid te worden van een vereniging, die hun
belangen via de FPVG bij het Philips Pensioenfonds behartigd. Ook is het
bedoeling van deze vereniging om via e-mail een betere communicatie met
de leden op te bouwen. Een voorbeeld daarvan is de rondzending geweest
van de nieuwsbrief van de Federatie, die begin januari is verzonden.
Iedere maand is het bestuur in vergadering bijeen gekomen met
uitzondering van de maanden juni en augustus. 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 de overgang
naar PME. We zijn blij dat de overgang van ALU-PF naar een ander
pensioenfonds (PME) op de valreep toch nog mogelijk bleek.
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 echter voortdurend de aandacht
van het bestuur.
De website van de VGG is een steeds belangrijker communicatiemiddel
van de vereniging. Het onderhoud vraagt de nodige tijd en zorg. Er is
helaas nog geen nieuwe webmaster aangesteld die op dit punt de website
up to date hoopt te houden. Het Informatie Bulletin onder eindredactie van
Herman Goossens is weer viermaal uitgekomen en werd weer menigmaal
geprezen om zijn gevarieerde inhoud en kleurrijke uitstraling.
Op de kerstviering waren we met ongeveer 90 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. Gooiker droeg een prachtig kerstverhaal voor. 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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Nieuws uit de Federatie (FPVG)
De nieuwe vereniging LBPG (Landelijke Belangenvereniging van Philips
Gepensioneerden) is opgestart. Het aantal leden staat momenteel op ca. 1000.
In het bestuur had men op meer gerekend. Wat ook tegenvalt is het aantal
leden dat een e-mail adres heeft opgegeven (ca 80%). Het is niet bekend of de
overige 20% geen e-mail adres heeft, of het niet willen geven. Dit gaat voor het
bestuur wel een probleem opleveren, want de bedoeling was de contributie laag
te houden door de leden te informeren via e-mail.
Begin januari is er een mailing geweest naar de VGG-leden, die hun e-mail
adres hadden opgegeven. Dit betrof de nieuwsbrief van de Federatie. Leden
waarvan het e-mail adres niet bekend is, kunnen de nieuwsbrief vinden op onze
website: www.vegege.nl
In het persbericht d.d. 13 december van de voorzitter van de Federatie, de heer
Fonville, stond onder de kop "Invloed uitoefenen", dat de LBPG geschikte
kandidaten voordraagt voor de besturen van het PPF en de KNVG. Dit is niet
juist; dit is en blijft de taak van de Federatie.
(Dit persbericht is ook meegestuurd met Generaties, het communicatieorgaan
van het Philips PensioenFonds)
In het Eindhovens Dagblad hebben 2 artikelen gestaan over het voorstel van de
Federatie over het splitsen van het Philips Pensioenfonds. De Federatie
overweegt een opzet met een 'jong' offensief opbouwfonds en een 'oud'
defensief uitkeringsfonds. Deze fondsen kunnen dan apart van elkaar beleggen
met risico-profielen die passen bij de verschillende deelnemersgroepen. Er is
contact gezocht met Philips, Philips Lighting, het Pensioenfonds en de vakbonden. Gesprekken volgen.
Voor de afgetreden vice-voorzitter is een nieuwe kandidaat voorgesteld: de
heer Wim Vaatstra, Ook zijn er 2 nieuwe leden benoemd tot lid van het
Algemeen Bestuur van het PPF onder voorwaarde dat De Nederlandsche Bank
daaraan goedkeuring geeft. Het zijn de heren René ter Huurne en Coen Reuvers.
De ALV van de Federatie is dit jaar op 20 april in Vught.
Frans van der Post
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Uit pensioenland
 Ook dit jaar (2017) komt er geen indexatie, maar gelukkig ook geen
afstempeling voor onze gepensioneerden. Dit doordat de rente weer iets is
gestegen.
 Het onderbrengen van de Alcatel-Lucent gepensioneerden bij Pensioenfonds voor de Metalelektro (PME) is in 2016 in het algemeen naar
tevredenheid afgerond.
 Voor de Ex-pats loopt nog een AOW-garantie (namelijk het ontbreken
hiervan!) issue. Van Nokia wordt verwacht, als nieuwe eigenaar van de
onderneming, dat deze de AOW-garantie gestand doet. Vooral bij Ex-pats,
zelf gepensioneerd, maar met een partner onder de AOW leeftijd is een en
ander niet goed geregeld. De verwachting is dat dit binnenkort wordt
rechtgezet.
 Voor onze PME-gepensioneerden zijn wij nu bij VOG-PME (Vereniging
van Organisaties van Gepensioneerden bij PME) als kandidaat-lid
aangesloten. Dit omdat wij als VGG niet voldoen aan de toelatingseis,
vastgelegd in de Statuten van VOG-PME, van minimaal 250 PME gepensioneerden.
Met onze ±200 PME gepensioneerden binnen de VGG was het wel
mogelijk om kandidaat-lid te worden. Omdat wij er zeer waarschijnlijk niet
in zullen slagen om ons ledental met een PME pensioen te laten groeien tot
boven de 250, wil ik tijdens onze ALV voorstellen om onze kandidatuur
voor VOG-PME weer in te trekken.
Gerard Visscher
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Zij die uit ons oog verdwenen

Wij hebben via een rouwbrief of anderszins kennis genomen van het overlijden
van:
Dhr. L.H. Slotboom
Mevr. J.C. Schra
Dhr. W.G. Wischmeijer
Dhr. J. van Straalen
Dhr. A. van Vredendaal
Dhr. J. van de Vegte
Dhr. K. Hubée

8 januari 2017
14 januari 2017
15 januari 2017
22 januari 2017
29 januari 2017
12 februari 2017
16 februari 2017

Hilvarenbeek
Den Haag
Lemmer
Baarn
Hilversum
Hilversum
's-Hertogenbosch

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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Hoogleraar Van Duijn:”Draghi (ECB) is rijp voor een
gesloten inrichting”.
De president van de Europese Centrale
Bank, Mario Draghi (Italiaan), voert niet
alleen een beleid, dat desastreus is voor de
dekkingsgraad
van
de
Nederlandse
pensioenfondsen, maar hij draagt ook bij
aan het ontstaan van een nieuwe
economische crisis. Hij hoort thuis in een
gesloten inrichting.
Dat zegt econoom en hoogleraar Jaap van Duijn in een toespraak die hij
woensdag 30 oktober j.l. in Maarssen gaf voor de algemene ledenvergadering
van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG).
ECB vernielt de economie
Van Duijn fulmineert met name tegen de onrealistisch lage rente, die o.a. de
Nederlandse pensioenfondsen in de problemen brengt, waardoor ze volgend
jaar mogelijk pensioenuitkeringen moeten verlagen.
“Er is maar één reden dat de rente zo laag is: het komt door de Europese
Centrale Bank”, aldus Van Duijn. De ECB koopt maandelijks voor 80 miljard
aan staatsleningen op en sinds kort ook bedrijfsleningen. Overheid en
bedrijven kunnen hun schuld daardoor vrijwel tegen een 0-tarief financieren.
Naar de mening van Van Duijn moet de rente van 0 naar 3%. “Dan krijgen we
weer gezonde verhoudingen. “Dat gebeurt niet, want dan moet Draghi
toegeven dat hij ernaast zat”.
Draghi is ontspoord
De ECB heeft tot nu in totaal voor bijna 1400 miljard aan staatsschulden
opgekocht en 40 miljard aan bedrijfsleningen gegeven. “Ik ben over niemand
zo negatief als over Draghi”, zegt Van Duijn. Hij is het eens met een uitspraak
van oud-directeur Nout Wellink van De Nederlandsche Bank: het is misdadig
wat er gebeurt. De 1400 miljard van Draghi vormen een luchtbel, een tikkende
tijdbom. Dat geld komt niet in de economie. Het beleid werkt averechts en zal
uiteindelijk hyperinflatie veroorzaken.
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DNB steekt de kop in het zand
Ook bij De Nederlandsche Bank bestaat grote twijfel over dit beleid. Er wordt
slechts in verhullende termen over gesproken. “De Nederlandsche Bank durft
er niet openlijk over te praten”. Van Duijn is ervan overtuigd dat het beleid van
de Europese Centrale Bank mede zal leiden tot een volgende economische
crisis.
Beleid in voordeel van Italië
“Dat de rente zo laag is, slaat nergens op. We zijn de crisis doorgekomen met
een rente van 3%. Dit is een totaal onhoudbare situatie”, zegt Jaap van Duijn.
Hij wijst er op dat dankzij dit beleid van de ECB, Italië geld kan lenen zonder
rente te betalen. “Het is niet toevallig dat Draghi Italiaan is en dit beleid voert”,
zegt Van Duijn. “De ECB maakt misbruik van zijn onafhankelijkheid en voert
een beleid waartoe de ECB niet is gerechtigd. Draghi heeft meer invloed dan
het hele Nederlandse kabinet. Je kunt stemmen wat je wilt, maar hoe het met
onze welvaart gaat wordt bepaald door Draghi”.
Rendement van 4% is mogelijk
De Nederlandse pensioenfondsen hebben veel last van de lage rente. De
overheid verplicht pensioenfondsen met deze lage rente te berekenen of er
voldoende geld in kas is om de komende jaren alle pensioenuitkeringen te
garanderen. Het antwoord luidt nee: met deze lage rente lukt dat niet.
Rekenrente is een fantasie
Het is onzinnig om de dekkingsgraad van pensioenfondsen te berekenen aan de
hand van dit kunstmatige model, vindt Van Duijn.. Het feitelijke rendement dat
pensioenfondsen maken is namelijk hoger, omdat ze ook in aandelen beleggen.
Als je dat rendement als uitgangspunt neemt hebben de pensioenfondsen
genoeg geld om alle huidige en toekomstige pensioenen uit te betalen.
Pensioenfondsen maken voldoende rendement
Ook de komende jaren zullen de pensioenfondsen voldoende rendement
behalen. Kortingen zijn in zijn visie dan ook niet nodig. De overheid zou
moeten rekenen met een rente die gelijk is aan het rendement, dat
pensioenfondsen op hun aandelenportefeuille kunnen halen. Dan is een
rendement van 4%, gedurende de komende 10 jaar een realistisch getal, onder
voorwaarde dat de pensioenfondsen wereldwijd gaan beleggen en zich niet
alleen op Nederland richten.
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Trump zal pensioenfondsen helpen
Van Duijn wijst erop dat de nieuwe Amerikaanse president een ambitieus
investeringsprogramma heeft aangekondigd. Op korte termijn zal dat leiden tot
een stijging van de rente. Dat is positief voor de Nederlandse pensioenfondsen.
Door dat beleid zal op termijn de Amerikaanse staatsschuld evenwel snel
toenemen en dat zal volgens Van Duijn leiden tot een nieuwe recessie.
Bedrijven rijker, burger armer
Sinds 1990 is het bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking met
30% gestegen, maar het inkomen per gezin is maar 7% gestegen. De vraag is
waar het verschil is gebleven. Volgens Van Duijn is het naar de bedrijven
gegaan en niet naar de gezinnen. “Volgens het IMF wordt er wereldwijd teveel
gespaard. Dat geldt niet voor Nederland. Er wordt vooral gespaard in Azië en
bij grote, vooral multinationale, bedrijven zoals Apple en Microsoft. Dit soort
bedrijven hebben zoveel cash-geld dat ze niet weten wat ze ermee moeten
doen. Het is de belangrijkste reden dat het slecht gaat met de economie. Het
geld zit op de verkeerde plaats, er gebeurt niets mee. Wil de economie groeien
dan moet dit geld van de bedrijven overgeheveld worden naar burgers.
Waarom is er zoveel geld bij bedrijven?
“Omdat de belasting de afgelopen jaren aanmerkelijk is gedaald en nog verder
zal dalen. Die belastingverlaging wordt opgebracht in de vorm van hogere
belastingen van burgers.”
bron: www.loonvoorlater.nl
vrijdag 2 december 2016
Naschrift:
‘Loon voor Later’ is bedoeld om de ingewikkelde berichtgeving over pensioenen
begrijpelijk te maken voor een niet-deskundig publiek.
Deze website wordt mogelijk gemaakt door de Koepel van Nederlandse Verenigingen
van Gepensioneerden (KNVG), die de belangen behartigt van ruim 130.000 leden.
Op deze website vindt u actuele berichten over pensioenen, commentaren en de
Kieswijzer. In de Kieswijzer houdt de redactie bij welke standpunten politieke partijen
in de pensioendiscussie innemen, zodat u dit kunt meewegen in het bepalen van uw
stem.

Gerard Visscher
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Smartphone of Tablet leegmaken
1 Privacy
Als je je smartphone of tablet wilt weggeven of verkopen, is het wel zo handig
dat jouw persoonlijke gegevens niet meer op het apparaat te vinden zijn. Het
komt wel eens voor dat iemand een tweedehands smartphone in een winkel
koopt waar nog foto’s van de vorige eigenaar op staan.
Helaas is het niet altijd duidelijk hoe je nu precies alle gevoelige informatie op
de juiste manier verwijdert. Als je je apparaat aan je partner of aan je kinderen
doorgeeft, is het niet zo erg dat er nog wat foto’s of e-mails in staan. Wil je het
apparaat echter doorverkopen, dan kan het niet-juist wissen van data ernstige
gevolgen hebben voor je privacy. Je wilt niet dat onbekenden jouw foto’s
kunnen inzien, kunnen e-mailen vanaf jouw adres, of op jouw Facebookaccount kunnen doordat jouw accountinformatie nog in de smartphone staat.
Gelukkig is het verwijderen en wissen van informatie op je smartphone of
tablet een stuk eenvoudiger dan op een standaard harde schijf in je PC.
2 Bestanden verwijderen
De belangrijkste persoonlijke informatie op een smartphone of tablet zijn je
foto’s, video’s en e-mails. Deze moet je dus als eerste verwijderen.
In iOS blijven je afbeeldingen na het verwijderen nog dertig dagen in de
prullenbak opgeslagen, ze zijn dan dus terug te zetten op je filmrol. Ga in iOS
naar de app Foto’s en tik op Albums. Bij Onlangs verwijderd zie je de foto’s
die je de laatste dertig dagen hebt verwijderd. Kies Selecteer en vervolgens
Verwijder alles om alle afbeeldingen definitief van je iPhone of iPad te
verwijderen. Om je accounts te verwijderen, ga je naar Instellingen / Mail,
Contacten, Agenda en tik je op de accounts die je onder Accounts hebt staan.
Onderaan vind je de optie Verwijder account, tik hierop en bevestig de actie
met Verwijder van iPhone. Bij Instellingen / iTunes en App Store tik je op
de naam van je Apple-ID en kies je voor Log uit. Hetzelfde doe je bij
Instellingen / iCloud. Denk eraan dat je geen inhoud van iCloud verwijdert
terwijl je bent ingelogd, want dan verwijder je de inhoud ook van al je andere
apparaten die met iCloud zijn verbonden. Het is handig om ook nog even
iMessage uit te zetten bij Instellingen / Berichten en FaceTime bij
Instellingen / FaceTime. Apps verwijder je door er een seconde op te tikken
totdat ze gaan wiebelen. Tik op het kruisje en bevestig je actie.
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In Android zijn gewiste foto’s echt weg, alleen met een speciale app zoals
DiskDigger Photo Recovery kun je sommige foto’s nog terughalen. Vaak zijn
dit echter postzegelformaten van de originele foto’s.
Om je Google-account te verwijderen van je smartphone ga ja naar
Instellingen / Accounts en tik op Google. Tik op je accountnaam en
vervolgens op de drie bolletjes bovenin. Kies voor Account verwijderen en
bevestig de actie. Zorg er vervolgens voor dat je alle apps verwijdert waar
persoonlijke informatie is opgeslagen.
3 Fabrieksinstellingen Android
Als je je apparaat verkoopt, dan zet je je smartphone of tablet terug naar de
fabrieksinstellingen. Voordat je dit doet, is het handig om een reservekopie van
je gegevens te maken. Ga naar Instellingen / Back-up en reset en zet de
schuif achter Back-up van gegevens aan om een reservekopie van je gegevens
op de servers van Google op te slaan. Wil je een reservekopie op je SD-kaart
zetten, dan kan dit met de app Easy Backup & Restore. Wil je de back-up op
je pc opslaan, dan kies je bijvoorbeeld voor de app Helium. Zet je nu het
apparaat terug naar de fabrieksinstellingen, dan is er een kans dat er alsnog
gegevens terug kunnen worden gevonden, mits de nieuwe gebruiker over
geavanceerde technologie beschikt. Om dit te voorkomen, kun je je data
versleutelen voordat je alles verwijdert. Mochten er dan nog gegevens kunnen
worden teruggevonden, dan kan niemand erbij omdat de data versleuteld zijn.
Nieuwere Android-apparaten met Android 6.0 of hoger worden overigens
standaard versleuteld, hier hoef je dit proces niet te doen. Ga naar Instellingen
/ Beveiliging en kies voor Telefoon coderen. Voor het versleutelen moet je
apparaat wel met het stroomnet verbonden zijn en voldoende zijn opgeladen.
Het versleutelen duurt tussen de tien minuten en een paar uur, afhankelijk van
de hoeveelheid data op je apparaat. Tijdens de voortgang wordt het apparaat
een paar keer opnieuw opgestart en moet je je toegangscode invoeren. Zodra je
je het toestel hebt versleuteld, ga je naar het instellingenmenu en tik je op
Fabrieksinstellingen en vervolgens op Telefoon opnieuw instellen. Geef je
toegangscode nog een keer op en tik op Volgende. Bevestig vervolgens het
wissen van het toestel door op Alles wissen te tikken. Het wissen duurt een
paar minuten, daarna wordt de telefoon/tablet opnieuw opgestart. Als het
apparaat eenmaal naar de fabrieksinstellingen is teruggezet, kun je de
smartphone/tablet uitzetten of een taal kiezen en de configuratiestappen
opnieuw doorlopen. Een versleuteld apparaat dat naar de fabrieksinstellingen is

19

Informatiebulletin

maart 2017

teruggezet, verliest al zijn data automatisch en de gegevens kunnen niet terug
worden gehaald.
4 Fabrieksinstellingen iPhone of iPad
Het terugzetten van een iPhone of iPad gaat op ongeveer dezelfde manier als
bij Android. Gegevens op een iPhone of iPad zijn altijd versleuteld. Het
versleutelen van het apparaat is in iOS dus overbodig. Maak eerst een
reservekopie. Dat kan via iCloud of bijvoorbeeld door het apparaat op je
computer aan te sluiten. iTunes wordt automatisch geopend. Klik op de naam
van je iPhone of iPad en kies onder Reservekopieën voor Maak
reservekopie.
Reservekopieën worden in Windows 10 opgeslagen in de map:
Users\(gebruikersnaam)\AppData\Roaming\AppleComputer\MobileSync\Backup.
Op een Mac vind je de reservekopieën in de map
Bibliotheek\Application Support\MobileSync\Backup.
Zorg nu dat je op je iPhone of iPad uitlogt uit iCloud en ga naar Instellingen /
Algemeen / Stel opnieuw in. Kies hier voor Wis alle inhoud en instellingen
en voer je toegangscode nog een keer in. Als je de functie Zoek mijn iPhone
had ingeschakeld, moet je ook nog een keer het wachtwoord van je Apple ID
invoeren.
Computertotaal nieuwsbrief
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Leuk om naar toe te gaan (1)
November 2016 zijn wij naar Eindhoven geweest om in de Lichtstad het licht
spektakel EINHOVEN GLOW te bezoeken. Ons was verteld, dat dit nog
mooier was dan AMSTERDAM LIGHT. GLOW was vooral op het terrein van
de Technische Universiteit meer technisch onderbouwd. Vooral een Teslahoogspanningsspoel, die geprogrammeerd was om een muziekstuk te spelen en
een lichtshow te geven met zijn bliksemflitsen sprak mij erg aan.
Verder heel veel bewegende kleuren met honderdduizenden ledjes. In de
binnenstad waren de objecten meer kunstzinnig. In het Van Abbemuseum was
een speciale tentoonstelling met lichtkunst uit het verleden. Hier was een
replica van de Licht-Raum Modulator van Lászlo Moholy-Nagy te zien. Deze
is de inspiratie geweest voor een van de projecten op het terrein van de TU. De
replica van het origineel uit 1922 was voor mij mooier en meer bijzonder
ondanks alle innovaties in het TU project.

Overdag hebben wij het Philips museum bezocht. Zoals bekend, is dit
gehuisvest in het oude gloeilampenfabriekje van Gerard Philips. Ons VGG-IB
met lidmaatschapsnummer was voldoende om 50% korting op de entree te
verkrijgen. Opvallend waren de vele vrijwilligers (Philips gepensioneerden),
die heel enthousiast hulp en uitleg gaven.
Ook hier was het eerste onderwerp LICHT, met een opstelling van het
ontwikkel-laboratorium waar Gerard Philips heeft gewerkt aan het verbeteren
en bereiken van een goede kwaliteit voor de eerste kooldraad-gloeilampen.
Met een enthousiaste uitleg, ook technisch, over de problemen bij het
verbeteren van het product en het veroveren van de markt.
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Verder was er op de begane grond een overzicht uit het verleden van de
verschillende professionele hoofdindustriegroepen. Voor PTI was er een hommage op een poster over het PRX-A project in Saudia Arabia.
Op de 1e verdieping was een selectie van Philips consumentenproducten uit het
verleden. Vele van deze producten waren zeer vertrouwd. Onze ouders hebben
er mee geleefd, daarna wijzelf, of we hebben ze bewonderd in de personeelswinkel.
Op weg naar de bovenste verdieping was er een futuristische handschoen,
ontworpen voor Michael Jackson. Helaas overleed deze voor hij het product,
ontworpen door Philips Lumalive voor een concertserie in Londen, kon
gebruiken.
Op zolder waren er een aantal speeltjes voor de kinderen en het kind in ons.
Aanbevolen!
Gerard Visscher

naschrift:
 Met ingang van 2017 is het museum gratis toegankelijk met de museumjaarkaart
 Van 11 t/m 19 november 2017 wordt de 12e editie van het GLOW-festival
gehouden. Ook www.gloweindhoven.nl is een bezoekje waard.
 Na het museumbezoek is een bezoek aan café De Vooruitgang op de markt
aan te bevelen. Een zaak met een bijzonder interieur (en veel soorten bier),
waar het ondanks de drukte niet rumoerig is dankzij het extreem hoge
plafond.
 Tot besluit nog een aanrader. Restaurant Jiu.nu in de Willemstraat. Een
Aziatisch/internationaal restaurant, waar veel smaken verrassend gecombineerd worden.
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Leuk om naar toe te gaan (2)
Een tijdje geleden heb ik een bezoek
gebracht aan de "Studieverzameling" van de
faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en
Informatica (EWI) van de TU Delft. Dat is
een museale collectie van allerlei zaken op
(elektro-)technisch gebied. De verzameling
bestond al toen die faculteit nog "Afdeling
Elektrotechniek" heette en is sindsdien nog uitgebreider geworden.
Behalve een enorme verzameling oude radio's vind je er ook televisies,
electronenbuizen, en - jawel - telefooncentrales. Naast een UH30 hangt een
TBX50, er staan een UB, UV en een grotere UH, alsmede diverse producten
van andere leveranciers. Ook staat daar een opstelling met vier Philips
videofoons, zoals die vroeger op de kamers van onze directieleden stonden.
Wat mij opviel was de enorme kast met electronica die bij zo'n toestel hoort,
die hadden ze destijds goed verstopt, denk ik.
Er werd me verteld dat de opstelling onlangs weer werkend was gemaakt door
een student, maar er was op dat moment niemand die het kon demonstreren.
De Studieverzameling wordt namelijk beheerd en onderhouden door een groep
vrijwilligers, dus je moet het maar treffen wie er aanwezig is.
Een pronkstuk in de verzameling is naar mijn idee een televisie uit eind
twintiger jaren, die werkt met een Nipkowschijf. Er staan twee exemplaren,
maar een is er zodanig ontmanteld dat het niet meer te demonstreren is. In de
jaren zeventig heb ik het nog wel zien werken.
Een ander boeiend apparaat is een oude radio/muziekspeler waar cassettes in
gaan met een eindeloze polyesterband met groeven, die op dezelfde wijze
wordt afgespeeld als een grammofoonplaat. Die werkt nog!
De Studieverzameling is alleen op maandag te bezoeken, van 10.00 tot 16.00
uur. Zie voor meer informatie:
http://www.ewi.tudelft.nl/over-de-faculteit/studieverzameling
Frans Dams
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De kanarie in de kolenmijn
Marianne Thieme en Ewald Engelen
Prometheus
978 90 446 3046 6
224
Marianne Thieme en Ewald Engelen waarschuwen
tegen de onhoudbaarheid van de huidige politieke en
financiële keuzes. Als een kanarie in de kolenmijn
signaleren zij gevaren die onze toekomst bedreigen.
Dat het fossiele denken gedurende lange tijd zo'n
beetje alle verzamelde reserves aan fossiele
brandstoffen erdoor heeft gejaagd. Dat honger niet
het gevolg is van te weinig voedselproductie, maar
dat het vooral gaat over voedselverdeling en verspilling. Dat de strijd om water er niet een is van
de verre toekomst.
De meeste politici en wetenschappers kiezen voor
marginale veranderingen binnen de status quo
waarbinnen we ons richten op meer economische
groei en meer vrijhandel. Marianne Thieme en
Ewald Engelen pleiten voor een radicale koerswijziging. Thieme vanuit
ecologisch oogpunt, Engelen vanuit economisch perspectief. Ze komen tot een
gemeenschappelijke conclusie: het financiële systeem en het politieke stelsel
zijn volledig vermolmd. Plan B is onontkoombaar.
Over de auteurs:
Marianne Thieme (1972) is fractievoorzitter in de Tweede Kamer voor de
Partij voor de Dieren, jurist, dierenrechten- en milieuactivist en publicist. In
2002 richtte ze samen met anderen de Partij voor de Dieren op.
Ewald Engelen (1963) is hoogleraar financiële geografie aan de UvA, waar hij
onderzoek doet naar het mondiale financiële stelsel. Als publicist en activist is
hij bekend van zijn kritiek op de euro en op TTIP, het handelsverdrag tussen
Amerika en Europa.
bron: webwinkel.uitgeverijprometheus.nl

24

maart 2017

Informatiebulletin

Tot besluit

’t komt en ‘t gaat,
that’s life.
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VGG-ACTIVITEITEN en CONTACTPERSONEN
www.vegege.nl
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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. Dijkstra
tel. 6214373
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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