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Contributiefactuur vindt u ingevouwen in dit bulletin
Algemene Ledenvergadering op maandag 19 maart
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Bij u in de buurt !!!
KAPSALON & PEDICURE MARJO
Woondienstencentrum
Lopes Diaslaan 93, H’sum
Voor afspraken: 06 - 30 58 26 99
Openingstijden:
Pedicure: maandag t/m woensdag
Kapsalon: donderdag en vrijdag

De Nederlandse Vereniging Historische
Radio’s organiseert ter gelegenheid van
de oprichting van de NSF honderd jaar
geleden een tentoonstelling over het
ontstaan en de verdere geschiedenis
van de NSF.
Driebergen

zaterdag 16 en zondag 17 juni
meer info op www.nvhr.nl
deze ruimte is beschikbaar voor advertenties
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Van de bestuurstafel
Einde December hebben we weer de gebruikelijke kerstviering van onze
vereniging gehad. Ook dit jaar waren
er toch weer zo’n 80 leden die een
leuke middag wilden hebben De
nieuwe locatie achter de St.Vitus kerk
bleek een prima zaal voor dit doel. Ook
hadden we besloten om de catering in
eigen beheer te doen. Dat hield in dat
vooral Ton van Bruchem en zijn
partner Betty Majoor veel werk hebben
verzet. Hapjes, drankjes etc. etc. Jan
Rebel verzorgde zoals gewoonlijk een
heerlijk kerststolletje bij het vertrek.
Maar ook John Tabak, Ria Sloot en
haar kleindochter waren niet te missen
bij de verzorging.
Bovendien verraste Marianne Gooiker
ons weer met een origineel kerstverhaal waarin zowel leuke als wijze
lessen zaten. Volgend jaar doen we het
zeker weer. Dank voor uw komst.
Tijdens de laatste bestuursvergadering heeft de heer Kuiper, die sinds mensenheugenis de hobbyclub op maandag- en woensdagochtend coördineerde, te
kennen gegeven hiermee te willen stoppen. De belangstelling is opgedroogd en
de energie gaat hem ook ontbreken. Wij willen hem bij deze hartelijk bedanken
voor zijn inzet gedurende zoveel jaren.
Wellicht tot ziens op de aanstaande lustrum-ledenvergadering,

Wim Gooiker
Voorzitter
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Van de redactietafel
Als deze aflevering van ons bulletin bij u in de bus valt is het al weer maart. Zo
kort is februari en zo snel gaat de tijd. Veel ruimte is gewijd aan de Algemene
Leden Vergadering op 19 maart, enerzijds een verplicht nummer elk jaar, maar
anderzijds een mooie gelegenheid om elkaar weer eens te ontmoeten aan het
eind van onze winterslaap.
Ook onze pensioenen krijgen weer ruim aandacht. Het is de laatste maanden
wat stil rond dit onderwerp, maar achter de schermen beweegt van alles, en het
is zaak om in de gaten te houden welke kant het op gaat. De komende
verkiezingen gaan er niet over, maar als we niet op de trom roffelen is het
voorspelbaar welke kant het op gaat.
Tot mijn grote vreugde is er ook een bijdrage van onze biljartclub. De soosactiviteiten staan niet zo vaak in het zonnetje, maar zijn een wezenlijk
onderdeel van onze vereniging. Met elkaar zorgen ze voor een hoop
gezelligheid.
Een van deze activiteiten, de knutselclub, heeft besloten er in de huidige vorm
een punt achter te zetten. De laatste jaren werd er steeds minder geknutseld.
In het vorige nummer van het bulletin werd een oproep gedaan aan leden met
interesse voor domotica, maar daarop zijn geen reacties gekomen, en ik denk
dat een activiteit bodypainting ook niet veel belangstellenden zal opleveren.
Maar heeft u een beter idee, laat het ons weten. Op maandag- en woensdagochtend is de sociëteit vrij.
Het blijft voorlopig nog een tijdje koud buiten, dus veel leesplezier dan maar.
Herman Goossens

Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer: 4 juni 2018
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Van de penningmeester
Geachte leden en donateurs,
Vanaf het jaar 2018 wordt een nieuwe werkwijze gevolgd voor het verzoek om
de contributie te betalen. Als u dit IB per post ontvangt, dan treft u daarin een
factuur aan. U wordt vriendelijk verzocht om het gevraagde bedrag over te
maken naar de rekening van VGG, onder vermelding van het factuurnummer.
Hoewel de Nederlandse banken de aangekondigde afschaffing van de
acceptgiro (per 1 januari 2019) hebben opgeschort, is het duidelijk dat die op
termijn gaat verdwijnen. Het bestuur van VGG heeft besloten hierop te
anticiperen en geen acceptgiro's meer te versturen.
Het bestuur zou het zeer op prijs stellen als u toestaat dat de factuur per e-mail
verzonden wordt. Dat bespaart op de kosten en ook op het werk van secretaris
en penningmeester. Op de factuur staat hoe u dit kunt doen: door een e-mail te
sturen naar penningmeester@vegege.nl
NB. Als u de contributie al betaald heeft en uw betaling is ontvangen vóór 27
februari 2018 dan is dat op de factuur aangegeven.
Namens het VGG Bestuur,

Frans Dams,
penningmeester
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Uitnodiging voor de voorjaarsbijeenkomst 2018
Leden en donateurs worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
Voorjaarsbijeenkomst /Algemene Ledenvergadering op:
Maandag 19 maart 2018.
Aanvang 14.00 uur.
In de Morgensterkerk op Seinhorst, Seinstraat 2, 1223 DA Hilversum
Deze bijeenkomst begint met de Algemene Ledenvergadering, na de pauze
gevolgd door een lezing over de Rol van Philips in de regio. Dit in het kader
van het 40-jarig jubileum van de VGG.
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 2017. (zie elders in dit InformatieBulletin (IB))
Vanaf 5 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 2017.
Vanaf 5 maart zijn resultaat- en balansgegevens 2017 verkrijgbaar in onze
sociëteit. Ook op de vergadering zijn een aantal exemplaren beschikbaar.
6. Verslag van de kascontrolecommissie 2017.
7. Presentatie van de begroting 2018 en vaststelling van de contributie met
ingang van het jaar 2019.
Vanaf 5 maart zijn de begrotingsgegevens voor het jaar 2018 beschikbaar in
onze sociëteit. Ook op de vergadering zijn een aantal exemplaren beschikbaar.
Het bestuur stelt voor om de contributie voor het jaar 2019 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:
Wim Gooiker
voorzitter
opnieuw verkiesbaar
Frans Dams
penningmeester
opnieuw verkiesbaar
Herman Goossens eindredacteur IB
opnieuw verkiesbaar
Frans van der Post 2e secretaris
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 2017 bestond uit de heren P. Kosten en
A.J.G. Dorgelo.
De kascontrolecommissie voor het jaar 2018 zal bestaan uit de heren A.J.G.
Dorgelo en ????.
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.

Pauze
Deel 2:
Vijf jaar geleden, bij ons 7e lustrum, werd het boek ‘Overschakelen’
gepresenteerd. Gedurende het ontstaansproces van dit boek is veel materiaal
verzameld. Een groot deel is terug te vinden in het boek, maar onvermijdelijk
bleef ook veel materiaal ongebruikt.
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Soms vindt u in het IB een bijdrage over de geschiedenis waarbij o.a. uit dit
materiaal geput wordt. Naar aanleiding van een verzoek van buiten om iets te
presenteren over de rol van Philips in de regio zijn een paar leden aan de slag
gegaan om hier handen en voeten aan te geven. We willen de gelegenheid op
deze 8e lustrumvergadering gebruiken om u al iets van deze presentatie te laten
zien. Later hopen we het resultaat via onze website voor de hele vereniging
toegankelijk te maken.

Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2017
1. Opening
Aanwezig zijn 37 leden.
De aanwezigen worden door de voorzitter dhr.Wim Gooiker hartelijk welkom
geheten op de 39e ALV.
De voorzitter memoreert de blijvende zorgen over de pensioenen. De PMEgepensioneerden voelden zich niet goed vertegenwoordigd bij de Federatie en
daarom hebben we ons voor deze groep gepensioneerden gewend tot
deVereniging van Organisaties van Gepensioneerden bij PME (VOG-PME).
Gerard Visscher zal ons daar later in de vergadering verder over bijpraten.
We hebben te maken met een structurele achteruitgang van ons ledenbestand.
Er is in het Gooi geen aanwas meer van nieuw gepensioneerden voor onze
vereniging en daarom stijgt de gemiddelde leeftijd van onze leden. Het is
daarom bijna onmogelijk het ledenaantal op peil te houden. De voorzitter
dringt er bij de aanwezigen op aan om bij hun oud-collega’s die nog geen lid
zijn van onze vereniging, toch vooral reclame te maken voor onze vereniging.
De voorzitter spreekt zijn grote dank uit voor de inzet van de vele vrijwilligers,
die met de gastdames en gastheren de activiteiten in onze vereniging mede
mogelijk maken.
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De in het achter ons liggende verenigingsjaar overleden personen (36) worden
genoemd en we houden een ogenblik stilte ter nagedachtenis aan hen.
2. Verslag ALV 2016
Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken ter zake van de vergadering
Een drietal afmeldingen voor de vergadering, de heren R. Vermeulen en P.
Pommée, en het verslag van de kascontrole-commissie.
4. Jaarverslag 2016 van de secretaris
Zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
5. Financiële verantwoording over het jaar 2016
De penningmeester, Frans Dams geeft een korte toelichting op het financieel
verslag over 2016. De verkoopprijs van de wijn is verhoogd.
Er zijn verder geen vragen en het verslag wordt onder applaus goedgekeurd.
6. Verslag kascommissie
Het verslag van de heren S.H.M. Paauw en P. Kosten wordt voorgelezen.
Daarin wordt het bestuur geadviseerd de verkoopmarges van de consumpties in
de gaten te houden en de leden wordt geadviseerd het bestuur te dechargeren
voor het gevoerde financiële beleid.
De vergadering gaat daarmee onder applaus akkoord.
7. Begroting 2017 en contributie 2018
De begroting wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
Het voorstel om de contributie te verhogen naar €24,- per jaar m.i.v. 2018
wordt goedgekeurd. De leden die per acceptgiro betalen zullen € 26,- per jaar
gaan betalen.
Er is een vraag naar de mogelijkheid van automatische incasso van de
contributie voor onze vereniging. Dit i.v.m. kostenbesparing bij de inning van
de contributie. De penningmeester antwoordt dat de invoer daarvan veel werk
is en dat uiteindelijk een deel van de leden daaraan niet zal willen meewerken.
Lang niet iedereen is bereikbaar via e-mail en daarom kan niet iedere
“wanbetaler” via dat medium herinnerd worden aan de betaling van de
contributie. Een onterechte incasso kan overigens een boete van de bank voor
onze vereniging opleveren.
Suggesties uit de vergadering:
 We zouden de leden kunnen vragen om de contributie te betalen via
een periodieke afschrijving door hun bank.
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Een lidmaatschap voor het leven invoeren is ook nog een
kostenbesparende mogelijkheid.

8. Verkiezing bestuursleden
Dhr. Jan Rebel wordt als secretaris per acclamatie in zijn functie herkozen.
Drie bestuursleden, de heren Gerard Visscher, Jenne Dijkstra en Ton van
Bruchem, worden per acclamatie herkozen als bestuurder van de vereniging.
9. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
Deze commissie voor het jaar 2017 zal bestaan uit de heren P. Kosten en J.T.
Wets. Reservelid wordt dhr. A.J.G. Dorgelo.
10. Informatie van het PME pensioenfront
Dhr. Gerard Visscher geeft de laatste informatie van het PME pensioenfront:
Voor het pensioenfonds PME (Pensioenfonds Metalektro) zijn wij nu
aangesloten als kandidaat-lid bij VOG-PME (Vereniging van Organisaties
van Gepensioneerden - PME) . Let wel kandidaat-lid! Dit houdt in geen
stemrecht of andere rechten. Om volwaardig lid te kunnen worden moeten
wij meer dan 250 PME aangesloten leden hebben. Wij hebben er nu ca.
200. Dus dat is bij lange na niet voldoende. Wij kunnen extra leden
proberen te werven, maar het gat is wel groot. Dat betekent, dat wij op
termijn ook het kandidaat-lidmaatschap weer gaan verliezen.
Het bestuur van VOG-PME streeft er naar om alle individuele leden
aangesloten te krijgen via één vereniging: VME (Vereniging Metalelektro voorheen Stork) de grootste van de aangesloten verenigingen. De
communicatie kan dan veel directer zijn en de structuur is eenvoudiger,
maar het aantal vertegenwoordigde leden zal kleiner zijn, dan indirect via
aangesloten verenigingen. VOG-PME vertegenwoordigt nu ca. 6.700
(inclusief onze 200) van de ca. 330.000 pensioengerechtigden uit het totaal
van 615.000 deelnemers (PME eind 2015).
Wij weten, dat van de vele ex-Philips bedrijven een behoorlijk aantal zijn
overgegaan naar PME; een voor de hand liggende keuze! De gepensioneerden met Philips-roots nu aangesloten bij PME en lid van verenigingen,
zoals de VGG, tezamen kunnen wel een behoorlijke vuist maken binnen
VOG-PME. Dit moet echter op een organisatorisch hoger niveau
georganiseerd worden (“De Federatie”?). Wij zullen hier de komende
periode aan werken, en intussen kandidaat-lid van VOG-PME blijven.
Het beleid van pensioenfondsen wordt voornamelijk bepaald door de
sociale partners (werkgevers en vakbonden voor de werknemers). En bij
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bijvoorbeeld PME is van de 2 bestuursleden voor de gepensioneerden 1
voorgesteld en gekozen door de vakbonden en alleen de andere door VOGPME. Tijdens de laatste vergadering van het bestuur van VOG-PME is
voornamelijk gesproken over de verkiezing door VOG-PME van de
vervanger voor dit PME gepensioneerden bestuurslid. Daarin hadden wij
als VGG geen enkele stem.
De overgang van het Alcatel-Lucent pensioenfonds naar PME is in het
algemeen naar tevredenheid verlopen op de AOW-garantie van de
onderneming na. Een paar leden hebben “de onderneming” t.a.v. de
garantie “in gebreke gesteld” en beraden zich op verdere acties.
Na een feestelijke afsluitende vergadering is CPZ (commissie pensioenszaken) in slaapstand gegaan.
Over PME, bv. over de DG (dekkingsgraad) is veel te vinden op de website
van PME. De DG gaat weer richting 100! (jan. 97,9%, feb. 98,3% - DG’s
van jan t/m dec zijn van belang voor de beleids(=gemiddelde)-DG per 31
december 2017. En er zijn PME informatie bijeenkomsten in het land. Ook
is er informatie beschikbaar op de sites van VOG-PME en VME.
Bij het Philips pensioenfonds ben ik niet genoeg betrokken om er echt over
te kunnen spreken. Ook hier informatie op de Philips pensioenfonds website
en in de nieuwsbrief. Zoals eerder aangegeven is VOG-PME vergelijkbaar
met “De Federatie” bij Philips. Deze laatste heeft ook een website en
nieuwsbrief.
Bij het Philips pensioenfonds speelt wel het nodige gezien de afsplitsing
van Licht. Maar hiervan bent U waarschijnlijk beter op de hoogte dan ik.
Wij zoeken als VGG-bestuur nog Philips pensioenfonds gepensioneerden
om zich hier in te verdiepen. Een oproep in ons Informatie Bulletin heeft 1
reactie opgeleverd. Bij het Philipspensioenfonds lopen uiteraard veel zaken
ongeveer gelijk aan die bij PME. Wij kunnen dus van elkaars expertise
profiteren.
Tot zover Gerard Visascher.
Bert Dorgelo is verbaasd over de pensioenpolitiek van PME. De te lage
premies daar worden goedgemaakt door het afstempelen van de pensioenen.
Hij vraagt zich af wie daar over beslist.
Gerard zegt dat er meer pensioenfondsen zijn die niet kostendekkend zijn. De
lagerentepolitiek is daar een belangrijke oorzaak van.
Bert Dorgelo wil ook weten hoe het zit met de afronding van de ALUbetalingen. Wat wordt er bij de onderneming nog opgepot tot 2023?
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Volgens de voorzitter is het van groot belang dat we als gepensioneerden beter
aanwezig zijn in de vertegenwoordigende organen daar.
Dhr. Ko Ruijter is van mening dat de belangrijkste beslissingen op het
pensioenfront genomen worden door de politiek en niet door de pensioenfondsen. Dus we kunnen ons beter naar de politiek wenden.
11. Informatie van de Federatie (FPVG)
Dhr. Frans van der Post vertelt het laatste nieuws uit de Federatie:
De goedkeuring van De Nederlandsche Bank voor de leden van het Algemeen Bestuur van het Philips PensioenFonds (PPF), de heren René ter
Huurne en Coen Reuvers is binnen.
René ter Huurne heeft op de vorige week gehouden bestuursvergadering
van de Federatie een uitgebreid verhaal gehouden over het PPF. Hier volgt
daarvan een samenvatting:
Er wordt daar gediscussieerd over het beleggingsbeleid, de strategie wordt
niet gewijzigd, wel wordt er ingespeeld op wat er in de wereld gaande is. Er
is de lage rente van de ECB, men verwacht dat deze de komende tijd
omhoog gaat, men houdt ook rekening met de a.s. verkiezingen in
Frankrijk, als Le Pen wint gaan ze terug naar de FF en dan heeft het PPF
een probleem met de Franse staatsobligaties.
Over de indexatie is officieel niets geïnformeerd. De DG op de website
stond in dec ’16 op 108%, bij 116% zou men partieel mogen indexeren,
vanaf 123% volledig. In 2017 in elk geval geen indexatie.
Vóór 1 april moet men weer een herstelplan indienen, binnen 6 jaar moet
het dan in orde zijn.
Ter Huurne zegt als je de website (www.philipspensioenfonds.nl) goed
doorleest kun je concluderen dat het over 5 jaar beter gaat.
Het IAK gaat samen met Philips een nieuwe verzekeringsmaatschappij
zoeken. Het VGZ heeft de huidige overeenkomst opgezegd.
Bij het KNVG is de zoektocht naar een opvolger van de voorzitter Van
Rooijen nog in volle gang. (Van Rooijnen staat voor de a.s.
kamerverkiezingen als derde op de lijst van 50+)
T.o.v. het verhaal in het Bulletin van maart 2017 is er niets veranderd aan
de situatie rond de LBPG.
Tot zover Frans v.d. Post.
Er zijn verder geen vragen over het verslag uit de Federatie.
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12. Rondvraag en sluiting
Dhr. Rom v.d.Schaaf vraagt hoelang wij als vereniging de negatieve begrotingen nog kunnen volhouden?
De voorzitter antwoordt dat de in het verleden gedane prognoses over het Quo
Vadis van onze vereniging gelukkig iedere keer in positieve zin konden
worden bijgesteld. We zullen deze nog eens laten berekenen met de actuale
cijfers.
Penningmeester Frans Dams zegt dat we het gezien ons vermogen nog wel een
poosje kunnen uithouden. Het informatiebulletin is een grote kostenpost, dat
bij blijvende financiële zorgen niet meer op papier kan worden uitgegeven.
Dhr. R. Middelveld vraagt of er een “bescherming” tegen het afstempelen
bestaat.
Gerard Visscher is bang van niet omdat het een wettelijke opdracht is bij een
DG van < 104,3%.
Dhr. Bert Dorgelo vraagt naar de viering van ons 40-jarig bestaan.
De voorzitter zegt toe daar aandacht aan te besteden.
Dhr. Jan Kreuning vraagt of mevr. H. van Slageren – Posthumus niet in
aanmerking kan komen voor een koninklijke onderscheiding vanwege haar
langjarige werkzaamheden als gastvrouw in onze vereniging. Hij zal daar wel
de nodige informatie voor kunnen aanleveren.
De voorzitter sluit hierna de vergadering en nodigt de leden uit voor een
informeel samenzijn.
Jan Rebel
Secretaris VGG

Jaarverslag 2017 van de secretaris
1. Per 1 januari 2018 is het ledental uitgekomen op 441 (482), waarvan 243
(274) Philips gepensioneerden en 198 (208) PME en overige
gepensioneerden. Het aantal donateurs is uitgekomen op 57 (52). De
gemiddelde leeftijd van onze leden is inmiddels de 80 jaar ruim
gepasseerd. Het aantal sterfgevallen en verhuizingen naar verpleeghuizen
wordt daarom groter.
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2. Binnen het bestuur zijn geen wisselingen geweest. 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 de ziektekosten
verzekering van de leden bij het IAK. Via de KNVG wordt op landelijke
schaal de belangen van de gepensioneerden behartigd.
3. De VGG is in 2016 kandidaat-lid geworden als vereniging binnen VOGPME (Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden bij PME) om
onze PME gepensioneerden te vertegenwoordigen bij PME (Pensioenfonds
van de MetalElektro). Volledige aansluiting was tot nu toe niet mogelijk
vanwege de eis van minimaal 250 (VGG 208 in 2017) leden aangesloten
bij PME. Wij verwachten in 2018 hernieuwde mogelijkheden tot
aansluiting bij een gepensioneerden vertegenwoordiging voor PME. Wij
hebben als kandidaat-lid/toehoorder/gast 3 vergaderingen van het bestuur
VOG-PME bezocht. En aansluitend aan de laatste bestuursvergadering ook
de Algemene Leden Vergadering van VOG-PME, waarbij alle aangesloten
verenigingen vertegenwoordigd waren door enkele (bestuurs) leden van de
respectievelijke verenigingen.
4. 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 PME.
5. 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.
6. De tweejaarlijkse medewerkersdag was deze keer op maandag 25
september. We zijn toen met bestuur en vrijwilligers van onze vereniging
en hun echtgenotes, totaal 33 personen, in Eindhoven geweest. Ons eerste
bezoek was aan het Philipsmuseum. In de vaste tentoonstelling van het
museum kregen wij een fascinerend beeld van hoe Philips zich van een
kleine gloeilampenfabrikant tot een groot en toonaangevend wereldconcern
heeft ontwikkeld. Vanaf de start van de onderneming in 1891 tot en met de
innovaties van morgen.
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In de middag brachten wij een bezoek aan het DAF-museum. Een bezoek
aan het DAF Museum betekent een rondgang door de tijd, langs het
historische erfgoed van Doorne's Aanhangwagen Fabriek. Dit vanaf de
oprichting van het bedrijf door de gebroeders Huub en Wim van Doorne
tot en met de modernste vrachtwagens die in de Eindhovense DAF
fabrieken van de band komen. Al met al een prachtige reis, die wel veel
van onze conditie heeft gevraagd
7. De website van de VGG is een belangrijk 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.
8. Op de kerstviering waren we met ongeveer 90 leden bijeen in het Sint
Annagebouw achter de Vituskerk. 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 pianospel van dhr. Schreuder. Het blijft een goede
formule voor onze jaarlijkse viering en ontmoeting.

Jan Rebel
Secretaris VGG
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Pensioenzaken
Aansluiting bij VOG-PME voor onze PME-gepensioneerden.
Tijdens een extra bijeenkomst van VOG-PME, over de toekomstige
richting voor een vertegenwoordiging van alle gepensioneerden bij
PME, is onze (VGG) aansluiting een stapje dichterbij gekomen. Voor
2018 is afgesproken tussen het VOG-PME bestuur en besturen van de
aangesloten verenigingen, waaronder de VGG als kandidaat-lid, om een
proef te doen met een plattere organisatie, namelijk een vereniging (of
federatie) met als leden een aantal verenigingen en ook met natuurlijke
personen. Dus de PME-gepensioneerden kunnen direct lid zijn, of
indirect via een van de aangesloten verenigingen. Als nieuwe naam voor
deze organisatie wordt gedacht aan VGPME of VGM (de grootste
vereniging binnen VOG-PME). De naam VOG-PME verdwijnt dan. In
2019 wordt de proef geëvalueerd en worden verdere stappen
ondernomen.
De aangesloten verenigingen blijven volledig zelfstandig,
De Verenigingsraad van de nieuwe organisatie is/wordt het hoogste
orgaan binnen de vereniging, en is als het ware de opvolger van VOGPME.
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Een goede vertegenwoordiging van gepensioneerden binnen het PMEbestuur (door een gepensioneerde en/of afkomstig uit de bedrijfstak) is
van groot belang. In april/mei vinden er bij meer dan 2 kandidaten voor
de 2 Gepensioneerden-PME-bestuursfuncties verkiezingen plaats.
zie: https://www.metalektropensioen.nl/over-pme/verkiezingen
Ons huidige PME-bestuurslid Theo Bruinsma is verkiesbaar voor één
van deze Gepensioneerden-PME-bestuursfuncties. Wij nodigen onze
VGG PME-gepensioneerden uit om deel te nemen aan deze
verkiezingen (indien deze noodzakelijk zijn) en om uw steun uit te
spreken voor onze VOG-PME kandidaat Theo Bruinsma.
Gerard Visscher
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Nieuws uit de Federatie (FPVG)
Er wordt door het dagelijks bestuur van de Federatie veel tijd besteed aan het
Philips PensioenFonds (PPF).
Het bestuur van de Federatie dringt aan op een partiële indexatie, de
dekkingsgraad geeft daar aanleiding toe. Om dit aan te kaarten bij het bestuur
van het PPF heeft de voorzitter van de Federatie een open brief geschreven
naar het bestuur van het PPF. Of deze partiële indexatie er komt zal in februari
bekend worden.
In het bestuur van het PPF wordt ook veel aandacht besteed aan communicatie.
Effectief en helder communiceren is gelet op de diversiteit van de doelgroep
(o.a. oud, jong, actief, gepensioneerd, hoog en laag opgeleid, Nederlander,
buitenlander, slaper) buitengewoon complex. Het bestuur van het PPF besteed
ook aandacht aan het door de FPVG uitgebrachte splitsingsdocument. Dit
proces is afgerond in de zomer en de uitkomsten daarvan zijn sindsdien
gedeeld met de twee sponsoren en vervolgens met de leden van het VO van het
PPF. Op korte termijn zal die informatie ook aan de FPVG verstrekt worden.
Ook bij de Federatie is men bezig geweest om de communicatie te verbeteren.
Als er iets te melden is, zoals de FPVG- of KNVG- nieuwsbrief, worden deze
via e-mail verspreid naar de bij onze secretaris bekende emailadressen van de
VGG-leden. Uw e-mail adres wordt alleen voor dit doel gebruikt. Heeft u geen
e-mail of wilt u uw e-mail adres hier niet voor gebruiken, maar beschikt u wel
over internet, dan kunt u onze website (www.vegege.nl) raadplegen.

Frans van der Post
naschrift:
Op moment van verschijnen is er nog geen nieuws over de indexatie, hoewel
op de site vermeld staat dat per 31-1-2018 de beleidsdekkingsgraad 118% was
en de actuele dekkingsgraad zelfs 123.1% is!
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Uit pensioenland
Pensioenpaniek is totaal onnodig
“Maak ons midden in de nacht wakker en
vraag naar het pensioensysteem en we
stamelen gehoorzaam “onhoudbaar” en
draaien ons om”. Dat zegt emeritus
hoogleraar Bernard van Praag in een
artikel in NRC Next, waarin hij zich
scherp afzet tegen de bangmakerij rond de
(on)houdbaarheid van ons pensioenstelsel. Die negatieve houding is onnodig
en misleidend vindt hij.
Onhoudbaarheidsdogma bijna een religie
“Het probleem is dat er een soort gesloten kaste is ontstaan van kenners van de
materie, allen devote gelovigen in het onhoudbaarheidsdogma”, schrijft Van
Praag. Hij stelt vast dat deze bangmakerij is gebaseerd op databestanden van
De Nederlandsche Bank (DNB) en het Centraal PlanBureau (CPB) die voor
niemand verder toegankelijk zijn. De gegevens waarop de conclusies zijn
gebaseerd zijn dus moeilijk controleerbaar. Door het doemdenken rond het
huidige pensioenstelsel verdwijnt bij jongeren de bereidheid om te participeren
in “een ten dode opgeschreven systeem”.
Gepensioneerden staan aan de kant
Het pensioenbeleid van de Nederlandse overheid treft de 3,5 miljoen
gepensioneerden hard. Van Praag spreekt er zijn verbazing over uit dat de
direct betrokkenen in de SER niet mogen meepraten over de aanstaande
wijzigingen in het pensioenstelsel.
Rekenmethodiek slaat nergens op
Van Praag hekelt de “risicovrije” rentevoet die de DNB hanteert om de
dekkingsgraad van pensioenen vast te stellen. Die rentevoet wordt vastgesteld
op basis van de rente in de achterliggende 12 maanden. Die verandert veel te
snel om een betrouwbare graadmeter te kunnen zijn. De verplichtingen van
pensioenfondsen strekken zich over decennia uit. Dan zou het ook logischer
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zijn volgens Van Praag om die rentevoet vast te stellen op basis van een
gemiddelde dat wordt berekend over een periode van 10 tot 20 jaar in plaats
van enkele maanden. Dan zouden de pensioenfondsen er beter voor staan.
Het gaat beter dan voorgesteld wordt
De risicovrije rente gaat er bovendien vanuit dat pensioenfondsen alleen in
staatsobligaties beleggen. Dat is niet zo. Ze beleggen ook in aandelen en
vastgoed. Het werkelijk gerealiseerde rendement (6 tot 7%) is dan ook hoger
dan het kunstmatig vastgestelde cijfer waarmee DNB rekent (1%).
Van Praag noemt het een absurde keuze. Het idee ontstaat dat de meeste
fondsen in acute nood verkeren, terwijl daar geen aanleiding toe is. “Paniek
over het beste systeem ter wereld” is dan ook niet nodig.
Oud subsidieert jong
Ook voor de constatering de “jongeren betalen voor de ouderen” is volgens
Van Praag geen grond. Het is eerder omgekeerd. De werkenden betalen op dit
moment te weinig premie voor hun toekomstige rechten: “ze worden nu fors
gesubsidieerd door de gepensioneerden”.
“Eigen” pensioenpotje wordt misschien erg klein
De SER wil toe naar individuele pensioenpotjes met collectieve risicodeling.
Dat systeem leidt volgens Van Praag tot een uitermate onzeker pensioen. Gaat
het goed dan kan het uitkomen op een uitkering van 160 procent van het
middenloon, gaat het economisch slecht dan mogelijk op maar 30 procent.
“Een flinke prijs voor het kennen van mijn pensioenpotje”, aldus Van Praag.
Bron: Nrc Next, 26 mei 2016
Originele artikel lezen, ga dan naar:
https://blendle.com/i/nrc-next/pensioenpaniek-is-totaal-onnodig/bnl-nn-20160526-1_30_3
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Zij die uit ons oog verdwenen
Wij hebben via een rouwbrief of anderszins kennis genomen van het overlijden
van:
Dhr. R.Pol
Dhr. A. Nagtegaal
Mevr. M.T. van Loon – Vervaat
Dhr. M.C. de Bruin
Dhr. H. Schreur
Dhr. M.J. Koopman
Dhr. H.B. Koning
Dhr. J. Elbertsen
Mevr. T. Klaui – van Leeuwen
Dhr. A. v.d. Klein

25 augustus 2017
9 november 2017
10 november 2017
19 november 2017
28 november 2017
1 december 2017
9 januari 2018
21 januari 2018
30 januari 2018
12 februari 2018

Hilversum
Huizen
Huizen
Loosdrecht
Eemnes
Hilversum
Almere
Hilversum
Hilversum
Hilversum

De redactie en het bestuur van de VGG wensen alle nabestaanden veel sterkte
toe bij het verwerken van dit verlies.

Het bestuur van de VGG.
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Koopkracht 2018 - 2021
Inmiddels wordt steeds meer duidelijk
over de plannen van Rutte III en de mogelijke effecten daarvan op de
koopkracht , mede dankzij publicaties van het Centraal Plan Bureau (CPB) en
van het Nibud.
N.B. Het Regeerakkoord Rutte III gaat niet of nauwelijks over 2018, maar over
de 3 (en meer) jaren daarna.
Prognose voor 2018
In 2018 hebben we grotendeels nog te maken met het beleid van Rutte II.
Zoals o.a. Nibud-cijfers met Prinsjesdag lieten zien, gaan ouderen met alleen
AOW (of AOW en klein pensioen) er volgend jaar gemiddeld nog iets op
vooruit. Maar de meeste gepensioneerden met hogere inkomens gaan er met
0,5% à 1,3% op achteruit, met name doordat de aanvullende pensioenen naar
verwachting niet (volledig) geïndexeerd zullen worden, bij een geraamde
inflatie van 1,4%.
Regeerakkoord Rutte III
In de pers is al veel commentaar verschenen op het Regeerakkoord.
Onderstaand worden met name die punten uit het regeerakkoord toegelicht, die
van invloed zijn op de koopkracht van ouderen.
Belasting
Op de eerste plaats is de verhoging van de BTW van 6% naar 9% een forse
aanslag op de portemonnee. Dit tarief omvat vooral de producten en diensten
die wij dagelijks inkopen.
De tarieven en schalen in de loon- en inkomstenbelasting worden eveneens
aangepast. Voorts zijn er ook diverse aanpassingen in de sfeer van toeslagen en
kortingen. Voor de meeste huishoudens lijkt dat positief uit te pakken, al blijft
het uiteindelijk effect sterk afhankelijk van de individuele huishoudensituatie,
waardoor dit moeilijk is in te schatten.
 Schijventarief (box 1): de nieuwe regering is van plan om vanaf 2021 in
de berekening van te betalen belasting uit te gaan van 2 schijven (nu 4),
met de grens bij €68.500. In 2019 en 2020 worden de tarieven al
geleidelijk aangepast aan dit 2 schijven model. Voor mensen met recht op
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AOW zou je ook kunnen spreken van 3 schijven, omdat zij geen AOWpremie meer hoeven te betalen. Deze extra grens komt te liggen bij circa
€35.000.
Ouderenkorting: dit is een korting op de te betalen belasting voor AOWgerechtigden. Op dit moment (2017) is de ouderenkorting €1292 bij
inkomens tot €36.057. De €1292 wordt in 2018 verhoogd naar €1418, en in
2019 naar circa €1580. Bovendien wordt vanaf 2019 bij een hoger
inkomen dan €36.000 de ouderenkorting niet in één klap, maar geleidelijk
verlaagd (te weten met 15% van het inkomen boven de €36.000).
AOW-gerechtigden met een inkomen groter dan €46.000 krijgen straks
geen ouderenkorting meer (nu ontvangen ze nog € 71).
Bij de voorgenomen omschakeling van 4 naar 2 schijven wordt het tarief in
de nieuwe eerste schijf iets hoger dan in de huidige (kortere) eerste schijf.
Daar is wel een compensatie voor bedacht (geleidelijke verhoging van de
algemene heffingskorting tot €350 in 2021), maar mensen met een laag
inkomen (AOW of AOW met een klein pensioen) zullen daar niet van
profiteren, omdat zij zo’n laag inkomen hebben, dat ze toch al geen
belasting betalen.
Dit staat bekend als het “Verzilveringsprobleem” (een negatieve
belasting wordt immers niet uitbetaald).
Wonen: Eigenwoningforfait
Het Eigenwoningforfait was ooit bedoeld om de nadelen van huurders ten
opzichte van mensen met een koopwoning (en hypotheekrente-aftrek)
enigszins te compenseren, en heette destijds dan ook huurwaardeforfait.
Het meest gebruikte tarief van 0,75% van de WOZ- waarde, gaat vanaf
2020 omlaag naar 0,6%.
Dit betekent een voordeel voor mensen met een koopwoning. Indien de
hypotheek geheel of bijna is afgelost, wordt het forfait nu nog op nul
gesteld (dat heet de ”Hillenregeling”, en is in feite een bonus op aflossing).
De regering wil vanaf 2019 deze regeling gedurende een periode van 30
jaren geleidelijk afschaffen. Dat betekent dat straks 0,6% van de waarde
van de woning (WOZ) geleidelijk bij het inkomen in box 1 moet worden
opgeteld.
Bijvoorbeeld: bij een woning met een waarde van € 300.000 komt dit neer
op een verhoging van de belasting (althans in de nieuwe 1e schijf voor
AOW-ers van 19%) met €12 in 2020, €23 in 2021, enzovoorts, tot
uiteindelijk circa €350 in 2049.
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Indien het inkomen straks in de nieuwe tweede schijf voor AOW-ers valt
(36,8%), wordt deze bijtelling bijna 2 keer zo hoog. En bij inkomens in de
hoogste schijf (tarief 49,5%, vanaf €68.500) wordt dat 2,6 keer zo hoog.
Uit een oogpunt van ‘onbetrouwbare overheid’ of ‘aflosboete’ is deze
wijziging niet juist. Wel is het zo, dat het verschil tussen mensen die huren
en die een koopwoning hebben nog wel heel groot blijft.
Vooral voor mensen met een niet zo groot aanvullend pensioen (die hun
huis wel hypotheekvrij hebben), kan op termijn het financieel best lastig
worden, vooral omdat zij ook al een meestal relatief hoog bedrag aan OZB
(Onroerende zaak belasting) aan de gemeente moeten betalen.


Wonen: Huursubsidie
Positief is dat de harde maximum inkomensgrens bij huurtoeslag wordt
gewijzigd in geleidelijke afbouw (2020).



Vermogensbelasting (box 3)
Mensen die spaargeld hebben, betalen over dat ‘vermogen’ voor het deel
boven de €25.000 vermogensbelasting. Dit grensbedrag gaat vanaf 2019
(of misschien al volgend jaar) omhoog naar €30.000 (levert dus een
voordeel op). Voor partners samen gaat het uiteraard om het dubbele
bedrag.
De verhoging van het Heffingsvrij vermogen is ook positief voor o.a. eigen
bijdragen en huurtoeslagbepaling.
Het drie-schijvenmodel blijft, maar na 2018 komt er wel een kortere
referentieperiode voor bepaling van de spaarrente (1 jaar), en dat werkt
straks vooral in de laagste schijf gunstig uit, omdat de spaarrente in de
periode 1-7-2016 tot 30-6-2017 een stuk lager was dan de gemiddelde
rente van de afgelopen 5 jaar (maar als de rente zou gaan stijgen, dan stijgt
het tarief ook sneller mee).



Zorgkosten
Het Eigen Risico blijft op €385, maar de premies zullen ongetwijfeld hoger
worden: volgens het CPB zal alleen al de basispremie in de komende 4
jaar met ruim €300 gaan stijgen. Ook de Inkomens-afhankelijke
zorgbijdrage (Zvw-premie), die door de Belastingdienst wordt geïnd bij
gepensioneerden (en zzp-ers) zal stijgen, nl. van 5,4% nu naar 5,9% in
2021, naar verwachting. Dit is allemaal al meegenomen in de
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koopkrachtplaatjes van het CPB, maar de totale uiteindelijke zorgkosten
blijven toch moeilijk in te schatten.
Het Nibud-overzicht 2021
Het Nibud heeft op verzoek van de Tweede Kamer een doorberekening
gemaakt van de koopkrachteffecten voor 100 standaard huishoudens, waarbij
de situatie in 2021 wordt vergeleken met de huidige (2017).
Hieruit blijkt, dat de gepensioneerden er gemiddeld minder op vooruit gaan
dan betaald werkenden en 12% van de gepensioneerden gaat er zelfs op
achteruit. Dat zijn vooral de mensen met een wat hoger pensioen.
Het achterblijven komt voor verreweg het grootste deel door het naar
verwachting nog niet of weinig indexeren van de pensioenen. Immers: Nibud
rekent met een indexatie van ruim 1,5% over de hele 4-jaars periode, en een
cumulatieve prijsstijging (inflatie) van 9,3%.
De analyse van het Centraal Planbureau (CPB)
In de analyse naar aanleiding van het Regeerakkoord, is alleen de algemene
koopkrachtsstijging verwerkt. Maar voor gezinnen of individuele mensen
zullen er door hun specifieke omstandigheden meer of minder grote verschillen
zijn.
Het CPB probeert daar iets van te laten zien, door het gebruik van
puntenwolken (zie de ondergenoemde verwijzing naar de site van het CPB).
Voor de periode 2018 - 2021 verwacht het CPB dat werkenden er in doorsnee
per jaar 1,4% op vooruit gaan, gepensioneerden 0,7% en uitkeringsgerechtigden 0,6%. Niet in de becijfering is meegenomen, dat de gepensioneerden met een hoger pensioen sinds 2009 al in doorsnee zo’n 10% aan
koopkracht hebben verloren (waarvan ongeveer de helft door gedeeltelijk of
niet indexeren). En dan hebben we het nog niet over mensen met hoge
zorgkosten. Die hebben vaak nog veel meer aan koopkracht moeten inleveren.
Tenslotte
Nog niet alles is duidelijk, en er volgt uiteraard ook nog een parlementaire
behandeling. De koepelorganisaties van gepensioneerden NVOG en KNVG
zullen de ontwikkelingen nauwlettend volgen en proberen om bij de discussie
en uiteindelijke besluitvorming in de Tweede Kamer hun invloed aan te
wenden om de verslechterende financiële positie van gepensioneerden ten
opzichte van de werkenden een halt toe te roepen en mogelijk weer meer in
balans te brengen. Dat zal nog niet zo eenvoudig zijn, mede omdat het gebrek
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aan indexatie van de aanvullende pensioenen de grootste bron van achterstand
blijft.
Verwijzingen:
Het Regeerakkoord is te vinden op de site van de Rijksoverheid en via:
www.parlement.com/id/vkidc5cgsvzz/regeerakkoord_2017
En een nadere toelichting hierop van de minister van SZW (“Toelichting
koopkrachteffecten regeerakkoord”) via:
www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2017D30341&did=2017D30341
Het CPB-rapport met bijlagen is te vinden op de site van het CPB en via:
www.cpb.nl/publicatie/analyse-economische-en-budgettaire-effecten-van-definanciele-bijlage-van-het-Regeerakkoord
De puntenwolk staat op pagina 15.
N.B. Op de site van de Volkskrant is een fraaie, gedynamiseerde versie van de
puntenwolken te vinden
De Nibud-rapporten zijn te vinden op de site van het Nibud en via:
www.nibud.nl/wp-content/uploads/Nibud-Koopkracht-100-voorbeelden2017.pdf
www.nibud.nl/wp-content/uploads/Nibud-koopkrachtberekeningen-op-basisvan-het-regeerakkoord-van-het-kabinet-Rutte-III-2017-2021
NVOG, 3-11-2017
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Uit de vereniging
Van het groene laken
Vrijdagmorgen, 15 december j.l., voor dag en dauw, de slaap nog nauwelijks
uit de ogen gewreven – nou ja, tien uur – stonden we met de keu in de aanslag
paraat in het verenigingsgebouw aan de Larenseweg 165 te Hilversum voor het
jaarlijkse Kerstfeest van de biljarters.
Voor deze gelegenheid waren de spelers van de woensdag- en de
donderdaggroep samengekomen om in een rechtstreeks, individueel toernooitje
uit te maken wie nu eigenlijk de beste biljarter van het moment is. Met slechts
2 tafels en een relatief grote groep spelers moest er flink worden aangebiljart
en daarom waren de te spelen partijen gereduceerd tot 15 beurten, maar wel
met dien verstande, dat er volledig 15 beurten werd gespeeld, niet meer maar
ook niet minder. De voortreffelijke leiding, in handen van Ton Rigter, zorgde
voor een soepel verloop van het toernooi.
Na een beëindigd spel werd onmiddellijk een nieuw tellijstje aangeboden en
kon er meteen weer worden doorgespeeld. Het leverde soms een beetje heen en
weer geloop in de toch al wat krappe speelzaal op, maar dat mocht de pret niet
drukken.

Klaar om aan te vallen voor de lunch.

Zoals elke keer stond er ook nu weer een heerlijke lunch klaar, die de dames
Coby en Siny hadden klaargemaakt. Allerhande belegde broodjes en –
natuurlijk – een hardgekookt eitje, kopje koffie erbij en smullen maar.
Ik ga u niet vermoeien met uitslagen en spel-evaluaties. Na een hele dag
biljarten kon Ton rond een uur of vier het verlossende woord spreken en ons de
uiteindelijke rangschikking meedelen. U vindt de volledige lijst op de site van
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de vereniging bij de afdeling biljart, waar ook de foto’s van dit evenement te
vinden zijn. U vindt daar overigens ook de gegevens van alle voorgaande
kerst- en paastoernooien, misschien de moeite waard daar eens te kijken.
Natuurlijk vermeld ik hier wel even de nummer één van dit toernooi: Jan
Boswijk.
We gingen niet met lege handen naar huis. Een fles wijn, rood of wit naar
keuze, een kerststol en een 1/5e staatslot was ons deel, waarvoor hartelijk
dank.

V.l.n.r. Joop Walet, Jan Boswijk met de wisseltrofee en Ton Rigter in Kersttenue.

Biljarters beginnen een schaars goed te worden en al helemaal wanneer het om
een vereniging van gepensioneerden gaat; dat zijn immers bij voorbaat al
mensen van gevorderde leeftijd. Regelmatig ontvalt ons een speler, maar
nieuwe leden worden maar mondjesmaat gevonden.
Meent u nu na lezing van dit stukje, dat u toch eindelijk eens uw talenten met
de drie ballen moet gaan ontplooien, kom dan eens kijken op woensdag- of
donderdagmiddag, of neem contact op met een van de drie heren die achter in
dit boekje worden vermeld. U bent van ganser harte welkom.
Peter Trautwein
een woensdagmiddag speler.
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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
Algemeen:
Hr. J.van Hunnik

tel. 5256649
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!!!)

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

30

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
Teken- en Schildercursus
Vacant
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.: Vacant
Pensioenzaken:
Hr. G.J. Visscher
tel. 5881085
Werkplaatscommissaris:
Hr. J. Dijkstra
tel. 6214373
Eindredactie Informatie Bulletin:
Hr. H.J.M. Goossens
tel. 5310101
Gebouwenbeheer:
Hr. A.van Bruchem
tel. 0642233490
Telefoonnummers
De telefoonnrs. vermeld zonder kengetal
hebben allemaal kengetal 035.
Bestuursvergadering:
Meestal de eerste maandagmiddag van de
maand.
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LARENSEWEG 187
TEL. 6858390 H’SUM

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