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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

Woning te huur boven de sociëteit van de VGG.
Per 1 augustus a.s. komt een één- à tweepersoons appartement beschikbaar.
Het appartement is 110 m2 groot, verdeeld over twee etages en heeft een eigen
opgang.
Eerste verdieping: woonkamer, keuken met apparatuur, badkamer en slaapkamer.
De tweede verdieping, via een vaste trap te bereiken, is een gestoffeerde zolder
voorzien van ramen, te gebruiken als kantoor, atelier of 2e slaapkamer.
Er is geen tuin en geen balkon. Parkeren op eigen grond.
Huurprijs € 720,- per maand (excl. kosten van gas, water en electra).
Informatie: dhr. J. Sloot, tel. 06-18891884.

Larenseweg 165-167, 1222 HG Hilversum.
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Van de redactietafel
Op het moment dat u dit informatiebulletin onder ogen krijgt is de langste dag al weer
achter de rug. Voor mij voelt het, na al die warme dagen in de afgelopen maanden,
alsof de zomer al over zijn hoogtepunt heen is. Laten we hopen dat dat niet zo is en dat
er nog wat in het vat zit.
Begin mei ontvingen we bericht van het overlijden van Jan Kreuning, van 2008 tot
2013 eindredacteur van het Informatie Bulletin van de VGG.
Toen ik na mijn pensionering in 2009 lid werd van de VGG, leerde ik via het bulletin
Jan kennen als een man met heel veel interesses. Of het nu ging over muziek, boeken,
computergebruik of vakantiereisjes, hij had er altijd wel iets aardigs over te melden.
Hij heeft er, voor zover ik weet, voor
gezorgd dat het bulletin er uitziet zoals nu.
Toen ik zijn werk in 2013 overnam was er
geen reden om er veel aan te veranderen
en inmiddels weet ik uit ervaring hoeveel
aandacht en zorg aan al die stukjes is
besteed. Hij heeft me nog wel eens laten
weten dat het ‘nieuwe’ bulletin zijn
goedkeuring had. Ik zal met een goed
gevoel aan hem blijven denken.
In mei is de nieuwe wet op de privacy (AVG) van kracht geworden. Dat betekent dat
wij als vereniging transparant dienen te zijn in hoe wij met uw persoonlijke gegevens
omgaan. Nu verkopen wij geen bestanden aan zorgverleners en begrafenisondernemers; in de praktijk verandert er niets. In dit nummer vindt u wat de spelregels
zijn.
Verder vraag ik uw speciale aandacht voor de oproep aan het eind van de bijdrage ‘En
masse van het gas’. Ik kijk met belangstelling uit naar uw ervaringen.
Mooie zomer en veel leesplezier.

Herman Goossens

Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer: 3 september 2018
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Jan Rebel geridderd.
Onlangs heeft het zijne majesteit
koning Willem Alexander behaagd
om onze secretaris Jan Rebel als lid
in de orde van Oranje Nassau op te
nemen.
Jan werd door de locoburgemeester
van Huizen geroemd om de vele
verdiensten die hij heeft gehad: veel
in de kerk waar hij lid van is, maar
ook voor allerlei verenigingen waar
hij bestuursfuncties heeft bekleed of
nog bekleedt.
Daarbij hoort ook onze vereniging
van gepensioneerden (de VGG) waarvan Jan al jaren secretaris is, zoals
werd gememoreerd op de druk bezochte receptie in Huizen.
We kunnen dankbaar zijn dat we hem hebben en hopen hem nog vele jaren te
houden.
Jan, namens het bestuur en de leden: van harte gefeliciteerd.
Wim Gooiker
voorzitter
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Het privacybeleid van de Vereniging van Gepensioneerden
’t Gooi.
Ja ja, beste leden en donateurs, ook onze vereniging moet per 25 mei dit jaar
voldoen aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG). Onze secretaris heeft al een privacyverklaring opgesteld. U vindt dit
elders in dit Informatie Bulletin en natuurlijk op onze website: www.vegege.nl
We registreren niet zo erg veel van onze leden: naam, geboortedatum en
geslacht, adresgegevens, een bankrekeningnummer en van een aantal het email
adres. Ook het pensioenfonds waaruit ons pensioen betaald wordt staat meestal
geregistreerd. In het verleden werd er niet zoveel meer dan dit geregistreerd en
we hebben nooit de behoefte of verplichting gehad om meer te administreren.
Dit alles is opgenomen in een gegevensbestand waar onze secretaris en onze
penningmeester gebruik van maken.
Dit bestand is niet ‘on-line’ te raadplegen, maar in het beleidsdocument staat
bij wie u moet aankloppen om wat te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.
Als vereniging doen wij onze uiterste best om de bescherming van uw
gegevens te waarborgen.
Wim Gooiker
Voorzitter
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Privacyverklaring van de Vereniging van Gepensioneerden
’t Gooi.
Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de
Vereniging van Gepensioneerden ’t Gooi (hierna: “VGG” ) verwerkt van
haar leden en donateurs.
Bij het aanmelden als lid of donateur van de VGG, of indien er om een andere
reden persoonsgegevens aan de VGG zijn verstrekt, wordt uitdrukkelijk
toestemming verleend aan de VGG om de persoonsgegevens in lijn met dit
Privacybeleid te verwerken.
Het bestuur adviseert haar leden en donateurs om de Privacyverklaring door te
lezen en te bewaren voor de eigen administratie.
1. Verantwoordelijkheid
Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Vereniging van Gepensioneerden ‘t Gooi, Larenseweg 165-167, 1222 HG,
Hilversum.
Tel. 0356855471, e-mail: secretaris@vegege.nl
KvK nummer van de VGG: 40516227.
Het beheer van de administratie van de leden en donateurs is in handen van de
secretaris van de VGG. Deze is bereikbaar via bovenstaand e-mailadres.
2. Welke gegevens verwerkt de VGG en voor welk doel
2.1 In het kader van het lidmaatschap worden de volgende
persoonsgegevens verwerkt:
a. voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht;
b. adresgegevens, eventueel postadres;
c. telefoonnummer;
d. e-mailadres (optioneel);
e. bankrekeningnummer.
2.2 De VGG verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de
volgende doeleinden:
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a. naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt
voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging
daarvan, facturering van contributies of donaties, voor de
verstrekking van de door het lid/donateur
aangevraagde
informatie of het afhandelen van de van het lid/donateur
verkregen informatie.
b. naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor
het versturen van uitnodigingen voor het bijwonen van een
vergadering en informatie over diensten en activiteiten van de
VGG;
c. naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen
van de contributies en donaties af te wikkelen;
d. De leden van de VGG kunnen zich abonneren op nieuwsbrieven
van de FPVG en andere koepelorganisaties. Deze nieuwsbrieven
worden door de VGG periodiek via e-mail verstuurd aan de
abonnees. De VGG zal de e-mailadressen van de abonnees niet
voor andere doeleinden gebruiken. Afmelding voor deze
mailings is te allen tijde mogelijk via secretaris@vegege.nl
3. Bewaartermijnen
De VGG verwerkt en bewaart de persoonsgegevens gedurende de duur van het
lidmaatschap en tot maximaal vijf jaar na afloop van dit lidmaatschap.
Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.
4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1 Ter bescherming van de persoonsgegevens heeft de VGG passende
technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt VGG geen
gebruik van diensten van derden.
5. Inzagerecht, vragen of klachten
5.1 Via de ledenadministratie van VGG kan een lid of donateur een
verzoek indienen om de eigen persoonsgegevens in te zien, te
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ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De VGG zal het verzoek in
behandeling nemen en binnen een maand na ontvangst de aanvrager
hierover informeren.
5.2 In geval van bezwaar tegen de (verdere) verwerking van de eigen
persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan contact worden
opgenomen met de ledenadministratie.
5.3 In geval van klachten over de wijze waarop de VGG de
persoonsgegevens verwerkt of de verzoeken behandelt, kan contact
worden opgenomen met het bestuur.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie: secretaris@vegege.nl
6. Wijzigingen
Het Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de
Website van de VGG bekend gemaakt. Het internetadres van de website is:
www.vegege.nl
Het bestuur adviseert de leden en donateurs om regelmatig deze Privacyverklaring op wijzigingen te controleren.
Hilversum, 11 juni 2018
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Kort verslag ALV 2018
1. Opening
Er zijn 41 leden op de vergadering aanwezig.
De aanwezigen worden door de voorzitter dhr.Wim Gooiker hartelijk welkom geheten
op de 40e ALV.
De namen van 20 overleden donateurs en leden worden voorgelezen, waarna een
moment van stilte wordt gehouden.
2. Verslag ALV 2017
Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken ter zake van de vergadering
Een viertal afmeldingen voor de vergadering en het verslag van de kascontrolecommissie.
4. Jaarverslag 2017 van de secretaris
Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
5. Financiële verantwoording over het jaar 2017
De penningmeester, dhr. Frans Dams, geeft een korte toelichting op de resultatenrekening en de sluitingsbalans van 2017. Er is een vraag over de betekenis van het
weerstandsfonds. Deze dient als een reservering voor financiële ondersteuning van
onze leden in geval van problemen met het pensioenfonds. Het verslag wordt zonder
verdere vragen of opmerkingen goedgekeurd.
6. Verslag kascommissie
Het verslag van de heren P. Kosten en A.J.G. Dorgelo wordt voorgelezen. Daarin
wordt de leden geadviseerd het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële
beleid.
De vergadering gaat daarmee akkoord.
7. Begroting 2018 en contributie 2019
De begroting met een verwacht negatief resultaat van €3100,- ziet er niet zo goed uit.
De financiële positie van de vereniging is echter nog steeds redelijk gezond, maar er
zijn wel zorgen over de toekomst gezien de terugloop van het aantal leden en de
daarbij behorende vermindering van de contributies.
De contributie voor 2019 blijft €24,- en voor leden die per acceptgiro betalen €26,8. 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
opnieuw per acclamatie herkozen als bestuurder van de vereniging.
In de nog bestaande vacature van dhr. Wim van Dam is dhr. Harrie Raaijmakers
verkozen als bestuurslid. Hij zal zich met zaken van het Philips Pensioenfonds bezig
houden.
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9. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
Deze commissie voor het jaar 2018 zal bestaan uit de heren A.J.G. Dorgelo en Joh.
Engwerda. Reservelid wordt dhr. P. Lohman.
10a. Informatie van het PME pensioenfonds
Dhr. Gerard Visscher geeft de laatste informatie van het PME pensioenfront. De VGG
kan gezien het kleine aantal leden met een pensioen bij het PME, geen zelfstandig lid
worden in het Verantwoordingsorgaan van het PME. Men is daar wel bezig om een
plattere organisatie voor het Verantwoordingsorgaan te creeëren. De lage
dekkingsgraad (DG) van het PME baart nog steeds zorgen. De “gedempte” premie
voor de pensioenen bij het PME zal daar ook wel aan bijdragen. Dit is echter een
aangelegenheid van werkgevers- en werknemersorganisaties.
10b. Informatie van het Philips Pensioenfonds
Het nieuws van het Philips Pensioenfonds (PPF) is positiever. De DG staat inmiddels
op 110%. Vanaf dat moment mag er geïndexeerd worden, maar het PPF wil dat pas
doen bij een DG van 116%. De Federatie heeft daartegen geprotesteerd bij de
Nederlandsche Bank (DNB). DNB heeft het PPF gevraagd om met de vertegenwoordigers van de gepensioneerden te gaan overleggen. Eind maart zal het PPF een
mededeling doen over een mogelijke indexatie.
11. Informatie van de Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden
(FPVG)
Dhr. Frans v.d. Post meldt het volgende:
IAK:
Het contract tussen Philips Electronics Nederland B.V., Philips Lighting B.V. en IAK
Verzekeringen/Achmea is getekend en door de FPVG ondertekend voor gezien.
Volgens de voorzitter van onze Cie Zorg en Zorgverzekering, Theo Tromp, is de
overgang van VGZ naar Achmea/Avero goed verlopen. De premie is wat hoger
uitgevallen dan die bij VGZ. (VGZ is vele duizenden deelnemers en een groot aantal
bedrijven kwijt geraakt, daardoor kan de buffer wat lager zijn).
Het collectief zit nu rond de 18.000. De aanvullende pakketten zijn volgens Tromp
t.o.v. het vorige contract niet of nauwelijks veranderd.
Als laatste opmerking stelt Tromp dat de kosten van de aanvullende verzekeringen bij
het KNVG collectief substantieel hoger liggen dan in het collectief 1482.
De vice voorzitter (Wim Vaatstra) afgevaardigde naar de KNVG meldt het volgende
over de KNVG:
 Er is sprake van verdere ontwikkeling in de samenwerking tussen de KNVG en de
NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties Van Gepensioneerden), maar dat
er nog een aantal verschillen overbrugd moeten worden (bedrijfscultuur versus
ambtenarencultuur);
 KNVG besteed veel aandacht aan de positiebepaling van gepensioneerden,
gepensioneerden willen gehoord worden;
 KNVG is van mening dat ook zzp'ers aan een pensioenregeling moeten deelnemen;
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 Er wordt gesproken over een verder professionalisering van de KNVG
Ontwikkelingen op landelijk niveau volgens de voorzitter van de Federatie, Roel
Fonville:
Deze blijven zich concentreren op een mogelijk nieuw pensioenstelsel. De discussie
heeft tot nog toe niet tot een eenduidig eindadvies van de SER geleid. De regering
heeft de SER gevraagd om in het eerste kwartaal van 2018 dit advies uit te brengen. Er
komen steeds meer geluiden van betrokkenen die zich afvragen welk probleem het
nieuwe stelsel nu echt oplost en of dit wel een majeure operatie rechtvaardigt. De
Federatie is van mening dat met een aantal aanpassingen in het huidige systeem een
grote herziening van het pensioenstelsel niet nodig is.
Bij druk op de politiek helpt massa. Wij zijn om die reden aangesloten bij de KNVG,
met 250.000 leden een van de grootste gepensioneerden organisaties.
Het ledental van de LBPG (Landelijke Belangenvereniging voor Philips
Gepensioneerden) is in de loop van 2017 gegroeid naar ruim 1600.
12. Rondvraag en sluiting
De vergadering besluit om dhr. W. Kuiper tot erelid van onze vereniging te benoemen
wegens zijn jarenlange inzet voor de hobbyclub.
Er worden nog vragen gesteld m.b.t. 4% rente waarmee de belastingdienst rekent,
waarom er nog geen vrouwen in het bestuur zitten en of de VGG weet hoe lang haar
leden lid zijn van de vereniging. Na de beantwoording daarvan sluit de voorzitter de
vergadering.
De aanwezige leden krijgen een jubileumpen overhandigd en worden uitgenodigd voor
een informeel samenzijn.
Jan Rebel
Secretaris VGG
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Nieuws uit de Federatie (FPVG) en KNVG
Er is in de achterliggende tijd een ALV (18/4) en een bestuursvergadering
(17/5) van de Federatie gehouden. Op beide vergaderingen werd veel tijd
besteed aan het PPF.
Er werd op beide vergaderingen ook aandacht besteed aan de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG), deze gaat de bestaande wet
Bescherming Persoonsgegevens vervangen. In een toelichting geeft de vicevoorzitter, de hr. Vaatstra, aan wat de betekenis is van de op Europees niveau
overeengekomen AVG. Iedere organisatie die met persoonsgegevens werkt
dient aan de vereisten die daarin gesteld worden te voldoen. Elders in dit
bulletin vindt u hierover meer.
Er zijn afgelopen perioden ook weer FPVG en KNVG nieuwsbrieven
verschenen. Deze worden via e-mail verspreid: als uw e-mail adres bekend is
bij onze secretaris dan worden deze berichten doorgestuurd. 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.
De samenwerking tussen KNVG en NVOG wordt steeds hechter, het ziet er
naar uit dat ze gaan fuseren; er staat veel te gebeuren, zowel op pensioengebied als ouderenzorg.

Frans van der Post
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Van het Alcatel-Lucent Pensioenfonds
Eind vorig jaar hebben Nokia Nederland en de Stichting Alcatel-Lucent
Pensioenfonds in Liquidatie het volgende persbericht uitgegeven:

Nokia en stg. Alcatel-Lucent Pensioenfonds
tekenen schikking
woensdag 8 november 2017 10:00 Economie

Het originele bericht van Nokia
Nokia Nederland en de Stichting Alcatel-Lucent Pensioenfonds in Liquidatie
hebben een schikkingsovereenkomst getekend. Hiermee eindigt een rechtszaak
die sinds januari 2012 tussen beide partijen loopt.
Tot eind 2011 was de Stichting Alcatel-Lucent Pensioenfonds de belangrijkste
pensioenuitvoerder van Alcatel-Lucent (nu Nokia) in Nederland. De uitvoeringsovereenkomst tussen beide partijen is in 2012 opgezegd.

Door het opzeggen van de Uitvoeringsovereenkomst zijn verplichtingen
t.a.v. de pensioenen van de onderneming overgegaan naar het pensioenfonds. Een deel van deze verplichtingen betreft pensioen van vóór de
opzegging. Voor extra kosten over dit deel heeft het pensioenfonds
schadevergoeding geëist. Het betreft met name: afwikkelingskosten vanwege de opzegging, uitbetalingskosten van pensioenen, en indexatie.
Dit heeft geresulteerd in een rechtszaak waarbij het ALU-pensioenfonds Nokia
aansprakelijk stelde voor eventueel geleden schade. In juni 2016 heeft de Hoge
Raad, nadat de vorderingen eerder werden afgewezen, deze zaak weer
terugverwezen naar het Gerechtshof in Amsterdam.
Dat er nu een schikking is bereikt is goed nieuws, omdat daarmee een groot
deel van de onzekerheid van de afgelopen jaren wordt weggenomen bij de
deelnemers in het pensioenfonds. Partijen zijn overeengekomen om de details
van de schikking niet publiek te maken.
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Over Stichting Alcatel-Lucent Pensioenfonds in Liquidatie
De stichting Alcatel Lucent Pensioenfonds voerde sinds 1 juli 1993 de
pensioenregeling uit voor Alcatel-Lucent Nederland B.V. en haar rechtsvoorgangers.
Per 1 januari 2012 is de opbouw van de pensioenen voor de medewerkers door
Nokia ondergebracht bij een verzekeraar. Per 1 oktober 2015 zijn de verplichtingen van het pensioenfonds overgedragen aan PME en heeft er een
collectieve waardeoverdracht plaats gevonden. Vanaf die datum is het Alcatel
Lucent pensioenfonds in liquidatie.
naschrift:
Een schikking betekent, dat er in ieder geval een bedrag is uitgekomen. Tot
voor kort was het nihil. Het is niet ongebruikelijk om geheimhouding op te
leggen bij dit soort zaken. Dat maakt het sluiten van de overeenkomst
gemakkelijker, en geeft in de toekomst gelijksoortige zaken geen handvat.
Ook voor ons deelnemers maakt de geheimhouding het lastig om het er
eventueel mee oneens te zijn. Onze ALUPF-bestuursleden en VO-leden zijn
natuurlijk wel betrokken, maar gebonden aan deze geheimhouding.
Het bedrag van de schikking komt bij de herstelbetalingen van de onderneming, en verdwijnt dan hopelijk niet in het totaal, gezien de grootte. Wij
moeten maar eens informeren bij de betrokkenen of ze tevreden zijn met de
schikking.
Gerard Visscher
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Werkenden betalen te weinig pensioenpremie

Het lijkt er op, dat het gevoel voor realiteit langzaam indaalt als het gaat om de
pensioendiscussie. Ouderen eten niet zozeer het pensioen op van jongeren,
zoals pensioenpessimisten ons al jarenlang voorspiegelen, maar werkenden
betalen simpelweg te weinig premie voor hun pensioen. Dit beeld komt naar
boven uit de stukken die door pensioendeskundigen zijn ingezonden als
aanloop naar de ronde tafel in de Tweede Kamer waar de pensioenregels
worden geëvalueerd.
Verlies
Pensioenfondsen berekenen al sinds 2015 een pensioenpremie die te laag is,
signaleren nu ook organisaties als DNB en het CPB. Daardoor is de zogeheten
premiedekkingsgraad (de verhouding tussen de kosten van een euro
pensioenopbouw en de premie die daarvoor wordt betaald) sterk gedaald.
Gemiddeld lag de premiedekkingsgraad vorig jaar rond de 84%. Dat
pensioenfondsen geen kostendekkende premie berekenen tast de financiële
positie van die pensioenfondsen aan. Daarvoor waarschuwt ook De
Nederlandsche Bank. Die heeft becijferd dat er bijna 2 miljard aan pensioen is
uitgekeerd, waar te weinig dekking tegenover staat.
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Gepensioneerden betalen de rekening
Volgens Jean Frijns, oud-bestuurder van het ABP maken pensioenfondsen jaar
na jaar verlies op hun nieuwe toezeggingen. Dus nieuwe generaties betalen te
weinig en de huidige generatie gepensioneerden betaalt daarvoor de tol, omdat
er onvoldoende geld is om de pensioenuitkeringen te indexeren, waardoor veel
gepensioneerden inmiddels zo’n 15% aan koopkracht hebben ingeleverd.
Liever goed loon nu dan straks pensioen
De oplossing ligt voor de hand: de pensioenpremies moeten omhoog wil de
huidige generatie werkenden in de toekomst verzekerd zijn van een goed
pensioen. Maar daarvoor zijn bij werkgevers noch vakbeweging de handen op
elkaar te krijgen: sparen voor de oude dag betekent immers het inleveren van
nettoloon vandaag.
Voldoende ruimte voor meer premie
Het is overigens de vraag of ondernemingen niet wat genereuzer zouden
kunnen zijn naar hun werknemers, want uit de statistieken blijkt dat van de
winst van bedrijven naar verhouding steeds minder geld naar werknemers
vloeit en steeds meer naar management en aandeelhouders. Er is dus ruimte
voor loonsverhoging en het betalen van een kostendekkende pensioenpremie.
bron: http://www.loonvoorlater.nl
21 mei 2018
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Zij die uit ons oog verdwenen
Wij hebben via een rouwbrief of anderszins kennis genomen van het overlijden
van:
Dhr. D.A. Visser
Dhr. J. Faaij
Dhr. J.H.J. de Bruin
Dhr. B. van Scherpenzeel
Dhr. J. Kreuning
Dhr. H. Kamphorst
Dhr. W. Milort
Dhr. B. Heyligers
Dhr. J.T. Wets

5 maart 2018
22 maar 2018
30 maart 2018
25 april 2018
7 mei 2018
9 mei 2018
13 mei 2018
23 mei 2018
9 juni 2018

Baarn
Huizen
Bussum
Hilversum
Blaricum
Laren
Oosterbeek
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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Wie hebben we daar
Ik ben Harrie Raaijmakers en sinds de ALV van 19
maart 2018 maak ik deel uit van het bestuur van de
VVG.
Achter Frans van der Post ben ik de reserveafgevaardigde naar de FPGV in Eindhoven en
binnen het bestuur ga ik mij verdiepen in het Philips
Pensioenfonds (PPF).
Vanaf september 1970 tot december 1991 ben ik
werkzaam geweest bij de PTI. De eerste periode bij
de afdeling Bedrijfsmechanisatie, vervolgens bijna 7
jaar Metaalwaren in Leeuwarden en tenslotte
Logistieke Automatisering in Hoorn.
Met als aanleiding Centurion heb ik mijn heil gezocht buiten Philips. Na een
korte periode in de tapijtindustrie ben ik in maart 1993 begonnen als docent
aan de Hogeschool Utrecht. Naast mijn onderwijstaken was ik gedetacheerd bij
de Federatie Metaalplaat in Nieuwegein als technisch adviseur.
In 2012 ben ik op mijn 65e verjaardag met pensioen gegaan. In 2013 had ik dus
tijd om te voet naar Santiago te pelgrimeren, een bijzondere ervaring!
Samen met mijn vrouw woon ik sinds 1987 in Houten. Hobby’s: knutselen,
tekenen/schilderen, bergwandelen, fotograferen.
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Verlengen rijbewijs bij 75 jarige leeftijd
Voor het verlengen van een rijbewijs voor personenauto’s op of na uw 75e
verjaardag is een medische keuring nodig. Dat is ook het geval als uw huidige
rijbewijs verloopt op of na deze datum. Voor de meesten onder ons zal dit het
geval zijn.
5 jaar geleden was deze medische keuring al noodzakelijk vanaf een leeftijd
van 70 jaar. En ik viel nog net onder deze verplichting. Dus oogmeting, nieuwe
bril, eigen verklaring en een medische keuring.
Dit jaar verwachtte ik dit te moeten herhalen, maar tot mijn grote verbazing
stond in de brief van de Rijksdienst Wegverkeer (RDW) onder Informatie van
het CBR:
“U hoeft geen Gezondheidsverklaring in te vullen (Volgens het rijbewijzenregister verloopt uw rijbewijs binnenkort. Bij het CBR zijn geen
redenen bekend waarom u een Gezondheidsverklaring zou moeten invullen.
U kunt daarom direct bij de gemeente een nieuw rijbewijs aanvragen)”.
Dit laatste kon ik echter nauwelijks geloven, daarom de gemeente gebeld en
daarna ook het CBR. Beide bevestigden, dat, bij een aanvraag vóór de 75e
verjaardag, en ook als het huidig rijbewijs verloopt vóór deze datum, een
gezondheidsverklaring met medische keuring niet nodig is. Mijn idee, dat dit
nieuwe rijbewijs dan slechts tot mijn 75e verjaardag geldig zou zijn was niet
juist. Bij het verlengen van een rijbewijs vanaf 70 jaar is dit normaal 5 jaar
geldig, en dat geldt ook bij verlenging vlak voor de 75e verjaardag en dan is het
geldig tot vlak voor de 80e verjaardag.
Ik zie deze meevaller maar als compensatie voor alle extra werk en kosten bij
de vorige tijdige verlenging van mijn rijbewijs.
Gerard Visscher
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En masse van het gas
Kort geleden vond ik bij het opruimen het tussenrapport van de
Maatschappelijke Discussie Energiebeleid uit 1983. Het was een z.g. brede
maatschappelijke discussie die met name ging over het wel of niet doorgaan
met kernenergie. Daar hoorde ik voor het eerst iemand het begrip
broeikaseffect ter sprake brengen. De aanwezigen reageerden nogal wazig,
want ze hadden, net als ik, geen idee waar het over ging.
Het rapport zegt er zowaar toch iets over:
Sedert 1860 is er een toename van 12% (van het CO 2-gehalte)
waargenomen, waarvan een kwart in de laatste 10 jaar. (…) Bij het huidige
gebruik van fossiele brandstoffen wordt in 50 jaar een verdubbeling van het
CO2-gehalte verwacht. Dat zou in een periode van enkele honderden jaren
tot een stijging van het zeeniveau met 5 meter kunnen leiden. Zekerheid
hierover bestaat er allerminst. Vast staat wel dat, als een dergelijk effect
eenmaal gaat optreden, het ondoenlijk is het proces nog te keren.
Dankzij de inspanningen van o.a. Al Gore weten we inmiddels dat het een stuk
minder onzeker is.
In 1992 kwamen de Verenigde Naties tot een klimaatakkoord om te proberen
het tij te keren. In 1997 werd dit uitgewerkt in het Kyoto-protocol waarin werd
afgesproken dat de geïndustrialiseerde wereld in de periode 2008 – 2012 de
broeikasgassenuitstoot t.o.v. 1990 met 5,2% terug zal brengen. Voor Nederland
kwam dat neer op 6%.
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Het voortschrijdend inzicht dat er echt een probleem is leidde in 2015 tot een
accoord in Parijs met als doelstelling de uitstoot in de periode 2020 – 2050
terug te brengen naar 0% in een poging de wereldwijde temperatuurstijging te
beperken tot 20 C t.o.v. het pre-industriële tijdperk.
De nationale doelstelling is nu om in 2020 25% reductie te bereiken t.o.v.1990.
De algemene opinie is dat we dat niet gaan halen. Maar nu grootschalig wordt
ingezet op energiewinning met windparken op zee, zouden we in 2023 weer op
schema liggen.
De aardbevingsproblemen in Groningen en het besluit om de gaskraan daar
helemaal dicht te draaien hebben het gevoel van urgentie flink verhoogd. Er
zouden over een paar jaar zelfs geen CV-ketels op gas mogen worden
verkocht.
Hoe belangrijk het is om het overzicht te bewaren blijkt uit het volgende
plaatje:
De uitstoot is maar
voor 10% toe te rekenen aan huishoudens, het grootste aandeel aan de energiesector.
In dit plaatje is de
uitstoot van de energiesector niet doorberekend aan de eindgebruiker.
Voor het huishoudelijk gebruik van gas
maakt dat niet uit.
bron: www.energieinnederland.nl

Er zijn meer broeikasgassen dan CO2, w.o. CH4 (methaan) en N2O (lachgas)
die weliswaar in kleinere hoeveelheden voorkomen, maar een groter
opwarmend effect hebben. Daarnaast fungeert ook waterdamp als relevant
broeikasgas. Het terugdringen van gas voor huishoudelijk gebruik heeft maar
een beperkte invloed.
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Is dit alles nu een pleidooi om maar niets te doen? Dat zeker niet. Sinds de
industriële revolutie is de mensheid bezig in te breken in de z.g. lange
koolstofkringloop door het opstoken van fossiele brandstoffen. Het is
onderhand onomstreden dat dat leidt tot een nieuw evenwicht in de atmosfeer
en dientengevolge tot een hogere temperatuur met alle gevolgen van dien. Of
er een weg terug is, is omstreden. We hebben niet veel keus, maar laten we
onze middelen wel zo efficiënt mogelijk inzetten.
Ook al is het huishoudelijk gebruik van gas niet doorslaggevend, alle beetjes
helpen en er zijn tegenwoordig mogelijkheden om op dit punt stapjes te zetten.
Ik noem er een paar.
Door onze woningen beter te isoleren kunnen we het gebruik van gas flink
terugdringen. Voordeel is dat dat in stappen kan: het dak, de spouwmuren, de
kruipruimte. Dubbel glas zullen de meesten van ons wel hebben, maar het
modernere HR+ glas biedt 2x betere isolatie dan het inmiddels traditionele
dubbelglas. Let wel goed op de ventilatie van uw huis als u aan het isoleren
slaat.
Op het gebied van warmtepompen zijn grote vorderingen gemaakt.
Tegenwoordig leveren ze meer dan 4x meer energie in warmte dan er
elektrisch ingestopt wordt. In combinatie met een HR CV-ketel en
zonnepanelen kan dat een heel aantrekkelijke combinatie opleveren.
Voorwaarde voor succes is wel dat het huis goed geïsoleerd is. Gebruik van
alleen een warmtepomp (dus geen gas) is alleen zinvol als daar bij de bouw
van het huis al rekening mee is gehouden. Er is heel goede isolatie voor nodig
en een verwarmingssysteem dat werkt op lage temperatuur, zoals bij
vloerverwarming.
Er zijn vast velen onder u die al ervaring hebben
met deze zaken. Het zou leuk zijn als u uw
ervaringen zou willen delen in een bijdrage in dit
bulletin.
Interessante websites:
www.energieinnederland.nl
www.milieucentraal.nl
www.greenhome.nl
Herman Goossens
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Boekbespreking
Titel:
Auteur:
Uitgever:
ISBN:
Aantal pagina’s:

Die man van Philips
Jan Timmer
Prometheus
9789044636406
256
In het boek vertelt Jan Timmer hoe boeiend en afwisselend
een loopbaan bij een multinational kan verlopen, hoeveel
kansen tot ontplooiing er zijn. Daarnaast biedt hij inzicht in
de complexe besluitvormingsprocessen van een wereldwijd opererend concern. Hij beschrijft hoe het Angelsaksische businessmodel, met zijn nadruk op aandeelhouderswaarde, een ongewenste invloed heeft gehad op de
bedrijfsvoering, en niet alleen bij Philips. Hij neemt
stelling tegen de al te gemakkelijke inkoop van eigen
aandelen, ook door Europese bedrijven.

Timmer schetst ook hoe Europa in technologisch opzicht in een isolement is
geraakt ten opzichte van Silicon Valley en het Verre Oosten. Hoe moordende
concurrentie vanuit Azië heeft geleid tot de ondergang van het ooit dominante
onderdeel Consumentenelektronica. Maar ook hoe ASML en NXP konden
uitgroeien tot succesvolle bedrijven. Timmer is van mening dat Philips ook zelf
verantwoordelijk is geweest voor de krimp van het concern.
bron: www.libris.nl/larenseboekhandel
Diverse VGG-leden waren aanwezig toen
Jan Timmer in april j.l. zijn boek presenteerde in Laren. Zonder bretels deze keer,
maar met een zeer kritische kijk op het
economisch reilen en zeilen in deze tijd.
Herman Goossens
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Tot besluit

Het fruitseizoen is losgebarsten. Als u wel genoeg gegeten hebt, ga dan eens op
zoek naar Giuseppe Arcimboldo (1526 – 1593) die de meest fantastische fruitportretten maakte. Het bovenstaande portret levert ondersteboven een fraai
stilleven op.
Herman Goossens

25

Informatiebulletin

juni 2018

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!!!)

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
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Biljarten (wo- en do-middag)
Hr. L.A.C. Aquina (wo)
tel. 6830613
Hr. A.A. Rigter (do)
tel. 6944000
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.: Hr. J. Sloot
tel. 0618891884
Pensioen zaken:
Hr. G.J. Visscher
tel. 5881085
Hr. H.L.M. Raaijmakers tel. 030-6378766
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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