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Van de redactietafel
Het is er dan toch van gekomen: een historische zomer is aan zijn eind. De activiteiten in onze sociëteit lopen weer als voorheen. Helaas bleef de brievenbus
van de redactie ook vrijwel leeg als voorheen. Het zou zo leuk zijn als er ook
van de leden wat bijdragen zouden komen. Ik blijf het vragen! Het excuus dat
het zulk mooi weer was gaat voorlopig niet op.
We sluiten met dit bulletin het lustrumjaar af. Na de jaarvergadering heb ik het
een en ander gepresenteerd over het 100 jarige bestaan van de NSF in de regio.
In dit bulletin vindt U hier nog een staartje van. Ook buiten de zakelijke sfeer
heeft de NSF veel betekend en was zij een motor van veel activiteiten.
Ik wijs U nog even speciaal op de kleine expositie over de NSF in de bibliotheek
in Hilversum, te bezichtigen tot 6 december.
Op pensioengebied lijken er niet veel vorderingen gemaakt te worden. Hopelijk
geeft het artikel over de status quo wat meer inzicht in de stand van zaken. Belangrijk nieuws op de valreep was wel dat Wim van Dam pensioenland definitief
verlaten heeft, waarover elders meer.
De redactie wenst U alvast fijne feestdagen en wellicht tot ziens op de kerstbijeenkomst.
Herman Goossens

Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer: 11 februari 2019
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Kerstbijeenkomst maandag 17 december
Leden en donateurs van de VGG worden hartelijk uitgenodigd op de jaarlijkse
kerstbijeenkomst. Net als vorig jaar zal de bijeenkomst worden gehouden in het:

St. Annagebouw, achter de Vituskerk in Hilversum.
Het St. Annagebouw ligt achter de Vituskerk. Het terrein is via de ingang aan de
Emmastraat (torenzijde) te bereiken. Voor de toren en aan de linkerzijde van het
kerkgebouw (Schapenkampzijde) is voldoende parkeergelegenheid. Daar bevinden zich links van de kastanjebomen ook twee speciale parkeerplaatsen voor
minder-validen.
De gehele doorgang naar het Annagebouw dient vrij te blijven van auto’s. Bij
eventuele calamiteiten dienen de hulpverleningsvoertuigen vrij doorgang te hebben. Parkeren bij de ingang van het Annagebouw is niet toegestaan, dit is alleen
voor laden en lossen.
De kerstbijeenkomst wordt gehouden in de Vituszaal van het St. Annagebouw.
Vanaf 14.15 uur is de zaal open en bent u van harte welkom.
Het bestuur van de VGG doet zijn uiterste best om u een gezellige middag te
bezorgen. Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u deze middag met
oude bekenden samenzijn. Er is livemuziek, verzorgd door Arnold Schreuder.
Na afloop ontvangt u een kleine kerstattentie, waarvan u thuis nog even kunt
nagenieten.
Bent u slecht ter been en woont u in de regio, maar wilt u toch graag komen,
neem dan even contact op met Jan Rebel, secretaris, tel. 035-5256649.
Graag tot ziens.
Het bestuur
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Van de bestuurstafel
Tijdens deze aanloop naar het einde van dit jaar overpeins ik nog wel eens wat
er zoal gebeurd is de afgelopen tijd. Allereerst denk ik aan de voortdurende inzet
van al onze vrijwilligers en complimenteer hen daarvoor. Zij zorgen ervoor dat
onze vereniging met al haar activiteiten goed georganiseerd blijft functioneren.
Het is spijtig dat de activiteiten van onze vereniging in ons eigen clubhuis toch
door steeds minder leden worden bezocht. Dat komt natuurlijk mede door de
toenemende leeftijd van onze leden dat snap ik wel. Ik denk echter dat het ook
niet zo bekend is hoe gezellig het kan zijn en hoe makkelijk toegankelijk. Kijk
daarom eens op de laatste pagina van dit Informatiebulletin. Daar staan alle mogelijkheden vermeld inclusief de activiteitenleiders en hun telefoonnummer.
Het Informatiebulletin wordt inmiddels al jaren verzorgd door Herman Goossens. We moeten hem prijzen voor de creativiteit en het doorzettingsvermogen
waarmee hij telkens weer ons laat genieten van interessante artikelen over boeken, tentoonstellingen en andere zaken; hartelijk dank daarvoor.
Laten we maar aannemen dat het overgrote deel van onze leden lid zijn vanwege
de belangenbehartiging rondom de pensioenzaken. Daar is ook wel wat bereikt.
Dit jaar hebben de gepensioneerden met een Philips pensioen al tweemaal een
indexering gekregen. Het pensioen steeg daardoor, niet veel maar het resultaat
is toch veel beter dan een verlaging waar sprake van is bij menig ander pensioenfonds. Onze vertegenwoordigers in het bestuur van de Federatie houden ons
exact op de hoogte welke stappen geleid hebben tot dit resultaat bij het Philipspensioenfonds. Complimenten aan hen. Jammer dat het bij het pensionfonds
PME nog niet zo goed gaat.
Op 17 december houden we weer onze kerstbijeenkomst, daarover elders in dit
bulletin wat meer informatie. Ook die bijeenkomst is de moeite waard om te
bezoeken. Een ontmoeting met oud-collega’s en de daaruit voortvloeiende gesprekken worden telkens door menige bezoeker zeer op prijs gesteld.
Hapjes en drankjes, pianospel van onze vertrouwde Arnold Schreuder, een kerstverhaal met een boodschap: al met al voldoende om daar ook eens te komen. Ik
hoop u in groten getale te ontmoeten. Mocht u niet in de gelegenheid zijn dan
wens ik u prettige feestdagen en natuurlijk een goed (zalig) nieuwjaar.
Wim Gooiker
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Nieuws uit de Federatie (FPVG) en KNVG
Het bestuur van de FPGV is op 13 september in vergadering bijeen geweest. De
volgende punten kwamen daar aan de orde:
• Er is bij de KNVG een conceptnota verschenen over het fusieproces van de
KNVG met de NVOG, waarin missie, visie en strategie zijn vastgelegd. Het
plan is nog steeds de fusie per 1 januari 2019 te effectueren. De fusie biedt
mogelijkheden tot bezuinigen, maar inzetten van meer professionele ondersteuning kan weer tot extra uitgaven leiden. De Federatie heeft als opstelling
gekozen dat de fusie niet tot een substantiële contributieverhoging mag leiden.
• Er zal een Debatmanifestatie over de pensioenen worden gehouden op 19
november in de Jaarbeurs te Utrecht. Minister Koolmees zal daarbij aanwezig zijn. Deze manifestatie wordt georganiseerd door de KNVG en NVOG
met nog 6 andere organisaties. Vanuit onze vereniging gaan de heren Visscher en Raaijmakers daar heen in gezelschap van drie bestuursleden vanuit
de Federatie.
• De Federatie heeft na een lang zoekproces nu een goed bezette communicatiecommissie. Daarnaast is er een netwerk van correspondenten verspreid
over het land.
• De zittingstermijn van de huidige leden van het Verantwoordings Orgaan
van het Philips Pensioenfonds loopt ten einde. Deze leden zijn niet meer
beschikbaar voor een volgende termijn. De inzet van de FPVG is om met
een "volwassen" kieslijst te komen. Ze doen daarbij ook een oproep aan de
lidverenigingen om te kijken of daar potentiële kandidaten aanwezig zijn.
Er zijn ook de afgelopen periode weer diverse FPVG- en KNVG-nieuwsbrieven
verschenen. Degenen die zich daarvoor hebben aangemeld, hebben deze brieven
via e-mail ontvangen. U kunt ze altijd terugvinden op de website van onze eigen
vereniging (www.vegege.nl).
Frans van der Post
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Pensioenstelselvernieuwing
Wel een akkoord, geen akkoord, bijna een akkoord, het doet denken aan de eerste wereldoorlog: de partijen hebben zich ingegraven en er zit geen schot in.
Onderstaand artikel dateert van voor Prinsjesdag, toen ook al gedacht werd dat
een akkoord binnen handbereik lag.

Een pensioenakkoord is nabij deze zeven hobbels moeten nog genomen worden
Het is een gebed zonder end. Over een nieuw pensioenstelsel wordt al jaren gesproken, een oplossing blijft uit. Het praten in de polder lijkt eindeloos te duren,
maar nu zijn werknemers, werkgevers en politiek dichter bij een akkoord dan
ooit. De druk om overeenstemming te bereiken, was ook nog nooit zo groot,
want een deel van de gepensioneerden krijgt al een lagere uitkering en meer van
dergelijk onheil dreigt. Een ander pensioenstelsel zou rust kunnen brengen in
bedrijven én bij gepensioneerden.
Het pensioenfonds voor de metaal (PME) maar ook dat voor zorg en welzijn
(PFZW) kwamen vorige maand met alarmerende berichten. "Verlaging van de
pensioenen in 2020 is helaas niet uit te sluiten", zei de ene directeur, en de ander
verkondigde dat de buffers nog flink moeten stijgen om 'een verlaging van de
pensioenen te voorkomen'.
Eind mei lekte al uit hoe dicht werkgevers en werknemers bij een akkoord zijn.
Er is afgesproken dat de AOW-leeftijd minder snel omhooggaat dan nu op de
planning staat (tenminste: als het kabinet daar ook mee akkoord gaat). De pensioenen blijven collectief georganiseerd en er komen geen persoonlijke potjes.
Maar een vast pensioen wordt niet meer gegarandeerd.
In grote lijnen is het nieuwe stelsel wat werkgeversorganisatie VNO-NCW en
de vakbonden betreft rond. Maar een handtekening is nog niet gezet. De spanning zit in de laatste details. Er wordt dezer dagen gerekend zodat de effecten
van de afspraken duidelijk worden. En er wordt, achter de schermen, gesproken
met het kabinet, want dat moet de rem op de AOW-leeftijd betalen.
Afgelopen jaren is de ene na de andere deadline verstreken. Nu is er een nieuwe
datum voor het vinden van een oplossing voor deze slepende en complexe kwestie. Om volgend jaar geld vrij te maken, moeten vakbonden en werkgevers-
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organisaties voor Prinsjesdag ook met het kabinet en toezichthouder De Nederlandsche Bank tot een akkoord komen.
Welke hobbels moeten nog worden genomen?

1. Gaan de pensioenen omhoog?
Een ander pensioenstelsel moet een beter stelsel zijn. Een belangrijk criterium
is dat uitkeringen omhoog kunnen, geïndexeerd met minimaal de stijging van de
prijzen. Gaat dat gebeuren of belanden de werknemers en gepensioneerden van
de regen in de drup? Vooral de vakcentrales FNV en CNV willen weten of een
nieuw stelsel de achterban ook echt meer geld oplevert. Daarvoor is degelijk
rekenwerk nodig.
Een nieuw stelsel betekent dat er nieuwe afspraken komen over reserves bij de
pensioenfondsen en uitkeringen aan ouderen: hoeveel kan er naar de pensioenen
van vandaag en wat moet er in de fondsen achterblijven zodat jongeren straks
ook een uitkering krijgen?
Tot de vakbonden is de afgelopen jaren doorgedrongen dat een gegarandeerd
pensioen niet meer bestaat. Die duidelijkheid zijn de bonden bereid om te geven.
En dan hoopt iedereen dat de uitkomst van de rekensommen een geruststellend
beeld oplevert.

2. Moeten ouderen meer betalen?
Nu betalen jongeren meer premie dan ouderen. In pensioenjargon wordt dit 'de
doorsnee-premie' genoemd. Dit werd nooit als een probleem gezien omdat jongeren ooit zelf ouderen worden en dan profiteren van dit verschil. Maar het is
gaan knagen, bijvoorbeeld omdat jongeren in de loop der jaren zzp'er worden en
uit het pensioenfonds stappen. Het idee is nu om het verschil tussen generaties
te beëindigen. Maar wat betekent dat voor ouderen? Moeten zij meer gaan betalen en kan dat op een of andere manier gecompenseerd worden?
Het zijn vooral mensen van rond de vijftig die de opheffing van het verschil gaan
voelen. Zij hebben als jongere te veel premie betaald, maar gaan niet meer profiteren van de lagere premie (en dus een hoger loon) als oudere. Compensatie
van deze groep kost miljarden, maar die last is wel te spreiden over een jaar of
tien. Wat is daarvoor het beste systeem?
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3. Wordt het pensioen begrijpelijk?
Overzicht is nodig. Nu begrijpt het gros van de werknemers niet hoe het pensioen tot stand komt. Als oplossing werd de afgelopen jaren vaak gesuggereerd
om de bestaande pensioenfondsen min of meer terzijde te schuiven en persoonlijke potjes te maken. Dat zou veel beter bij de moderne tijd passen waarbij het
per sector sparen van pensioen niet meer werkt, omdat jongeren vaak van baan
en van sector wisselen. Door de individualisering van de samenleving zou er
meer behoefte zijn om te weten wat een gespaarde euro oplevert.
Werkgevers en werknemers komen tot de conclusie dat persoonlijke potjes toch
niet het beste idee zijn. Volgens de in mei uitgelekte afspraken kiezen zij ervoor
pensioenen vooral collectief te regelen. Daarbij betalen zoveel mogelijk mensen
pensioenpremie en worden de risico's gedeeld. Dat is solidair en garandeert het
beste rendement, concluderen zij. Ook met dit systeem is goed te regelen dat
mensen persoonlijk weten wat zij hebben opgebouwd en wat binnen een bepaalde bandbreedte de uitkering zal zijn.
Het kabinet is voorstander van persoonlijke potjes. Althans VVD en D66. CDA
en ChristenUnie hechten meer aan de collectieve afspraken.

4. Trekt het kabinet de portemonnee?
Om mee te werken aan een nieuw stelsel, willen de vakbonden dat de AOWleeftijd minder snel omhooggaat. De AOW-leeftijd stijgt naar 67 jaar in 2021 en
dat is voor veel werknemers te zwaar, menen de bonden.
De vraag is of het kabinet tegemoetkomt aan de wensen van de vakbonden. Een
rem op de stijging van de AOW-leeftijd betekent dat het kabinet de eerste jaren
een paar honderd miljoen en de jaren daarna een paar miljard euro per jaar moet
uittrekken om eerder AOW uit te keren dan tot nu toe gepland.
Het geld voor de AOW komt uit de staatskas. Formeel hebben werkgevers en
werknemers daarom geen invloed op de AOW. Zij hebben wel invloed op de
pensioenen omdat zij daarvoor het geld bij elkaar sparen in een eigen pensioenfonds. Sterker: het kabinet kan moeilijk om de sociale partners heen voor de
nieuwe regels voor pensioenen. Maar omdat werkgevers en werknemers de pensioenen koppelen aan de AOW staat het kabinet onder druk om toch met geld
over de brug te komen.
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Het kabinet heeft er ook belang bij om een akkoord te kunnen presenteren. Eindelijk een doorbraak, na jaren gesteggel. Minister Wouter Koolmees van sociale
zaken kan dat vieren als een teken van daadkracht.

5. Wat wil De Nederlandsche Bank?
De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op de regels voor pensioenen. De
pensioenfondsen moeten voldoende reserves houden om ook in de toekomst geld
uit te keren. Er zijn ook normen over het rendement dat de komende decennia
verwacht kan worden. Dit toezicht is verpakt in termen als 'dekkingsgraad' en
'rekenrente'. De vraag die DNB moet beantwoorden is of de nieuwe regels verantwoord zijn en of het toezicht uitvoerbaar is.

6. Krijgen zelfstandig ondernemers ook pensioen?
Zelfstandig ondernemers, zzp'ers, bouwen vaak geen pensioen op. Over de vraag
of dat erg is, verschillen werkgevers en werknemers van mening. Omdat zelfstandigen geen pensioenpremie betalen, zijn zij relatief goedkoop in te huren en
vakbonden vinden dit een vorm van valse concurrentie. Werkgevers menen dat
zelfstandigen de vrijheid hebben om te kiezen voor een eigen pensioenvoorziening of gewoon niks te doen.
Waar werkgevers en werknemers het inmiddels wel over eens zijn, is dat het
fundament onder de pensioenfondsen steeds smaller wordt als meer en meer
mensen zzp'er worden. Het betekent namelijk dat minder mensen de premies
opbrengen om de spaarpot te vullen. Zij willen daarom iets verzinnen om zelfstandig ondernemers te verleiden toch mee te doen aan de gezamenlijke pensioenopbouw. Maar wat? Een verplichting voor zzp'ers om mee te doen gaat de
werkgevers te ver.

7. Het moet snel. Is dat duidelijk?
Beseffen de partijen dat haast is geboden? Als er geen nieuw stelsel komt, dreigen er kortingen. De rente blijft laag, zo is de verwachting en dus staan de buffers
van pensioenfondsen onder druk. Vakbonden, werkgevers en politieke partijen
hebben jarenlang een standpunt verkondigd over pensioenen en vinden het lastig
van hun koers af te wijken. Zien zij nu de noodzaak om een compromis te sluiten? Als één hobbel is genomen, staan vakbonden, de werkgevers, het kabinet
en De Nederlandsche Bank onder grote druk om de rest ook te nemen.

11

Informatiebulletin

december 2018

De hoofdrolspelers:
Han Busker
Voorzitter van de FNV, met een miljoen leden de grootste vakcentrale. De toekomst van het pensioen ligt zeer gevoelig bij de achterban en leidde eerder tot
crisis binnen de FNV. Busker wil graag alle zzp'ers onder de pensioenregeling
brengen, maar lijkt dit niet voor elkaar te krijgen. Durft hij een compromis te
sluiten?

Hans de Boer
Voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Bedrijven hebben belang
bij een zo laag mogelijke pensioenpremie, maar ondernemers willen ook af van
de al jaren durende onrust. In een stabiele omgeving kunnen zij het beste beslissingen nemen. Is CDA'er en hecht daarmee aan collectief georganiseerd pensioen.

Wouter Koolmees
D66-minister van sociale zaken en werkgelegenheid. Kan de geschiedenis ingaan als de man die een akkoord sluit over pensioenen, iets wat zijn voorgangers
niet lukte. Moet dan wel afstappen van zijn wens om persoonlijke pensioenpotjes
te maken. En hij moet flink in de buidel tasten om de verhoging van de AOWleeftijd uit te stellen.

Klaas Knot
President van De Nederlandsche Bank en toezichthouder op de pensioenfondsen. Kan hij leven met nieuwe regels voor pensioenen? Hij staat bekend als een
strenge rekenmeester. Knot is ook een vooraanstaand lid van de Sociaal-Economische Raad. Die zal ook zijn licht laten schijnen over een compromis dat werkgevers en werknemers eventueel bereiken.

Jelle Brandsma
Trouw, 20 augustus 2018
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Wijzigingen in basisverzekering ziektekosten
Vanaf 1 januari 2019 wordt de basisverzekering uitgebreid. De hoogte van het
eigen risico blijft € 385.

Het basispakket uitgebreid met de volgende vergoedingen:
• Gecombineerde leefstijl interventie (GLI)

Vergoeding van de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). Huisartsen kunnen mensen met een matig gezondheidsrisico door overgewicht doorverwijzen.
De GLI richt zich op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl. Er
wordt tegelijkertijd gewerkt aan gezonder eten, meer bewegen en aan een blijvende aanpassing van het gedrag op deze terreinen. Een GLI-programma duurt
2 jaar en kent een behandelfase en een onderhoudsfase.
• Zittend ziekenvervoer

De vergoeding van zittend ziekenvervoer wordt ruimer. Hierdoor kunnen patienten gebruik maken van vervoer (niet ambulance) van en naar consulten, onderzoek en controles, als deze samenhangen met de behandeling. In 2018 wordt
alleen het vervoer vergoed als de patiënt een behandeling moet ondergaan.
• Oefentherapie bij COPD

Vanaf 1 januari 2019 wordt oefentherapie bij COPD vergoed vanaf de eerste
behandeling. Nu moeten patiënten de eerste 21 behandelingen nog zelf betalen.
Wel komt er een maximum op het aantal behandelingen dat vergoed wordt. In
het eerste behandeljaar zijn dit er maximaal 70. In de jaren daarna is het aantal
behandelingen afhankelijk van de ernst van de COPD.

Paracetamol, vitaminen en mineralen uit het basispakket
Vanaf 1 januari 2019 worden paracetamol, vitaminen en mineralen die ook zonder recept bij de apotheek of drogist te verkrijgen zijn niet langer vergoed uit het
basispakket.
bron: www.rijksoverheid.nl
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Zij die uit ons oog verdwenen
Wij hebben via een rouwbrief of anderszins kennisgenomen van het overlijden
van:
Dhr. W.B. Nieuwendijk
Dhr. R.W. Bruins
Mevr. G. Ruitenbeek - v.d. Wilt
Dhr. W. van Dam

17 maart 2018
24 september 2018
14 november 2018

Huizen
Leusden
Hilversum
Hilversum

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

In memoriam Wim van Dam.
Wim van Dam is afgelopen woensdag 14 november overleden.
Wim is vele jaren bestuurslid geweest van de VGG, waar hij de portefeuille pensioenzaken beheerde. Hij heeft ons in iedere uitgave van dit blad bijgepraat over
de pensioenen in het algemeen en het Philipspensioen in het bijzonder. Hij had
de gave om ons de ingewikkelde pensioenmaterie duidelijk te maken door middel
van voor leken leesbare teksten en verhelderende plaatjes. We denken met respect en dankbaarheid terug aan het vele werk door hem verzet voor onze VGG.
Wim is 82 jaar geworden en woonde de laatst tijd in het Gooiers Erf aan de
Riebeeckweg 50 in Hilversum.
Het bestuur van de VGG.
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100 jaar NSF en haar opvolgers
De verenigingen
Dit jaar is het precies 100 jaar geleden dat de NSF werd opgericht. Daar wordt,
zeker in de regio Hilversum, op diverse manieren aandacht aan geschonken. Elders in dit nummer vindt u meer over een kleine tentoonstelling over de NSF die
in de bibliotheek in Hilversum wordt gehouden. In aansluiting op de ALV in
maart, liet ik een overzicht zien van hoe NSF, en later PTI, ATT, Alcatel en
Lucent, het beeld van de noordkant van Hilversum hebben bepaald. Bij deze
speurtocht door de geschiedenis zijn natuurlijk meer zaken aan het licht gekomen waarbij de NSF en haar (in het Nederlands is fabriek vrouwelijk) opvolgers
een wezenlijke rol hebben gespeeld.
Een daarvan is het verenigingsleven. De levensomstandigheden en middelen waren lange tijd een stuk minder dan tegenwoordig en veel activiteiten werden collectief ondernomen. Zeker toen NSF na de oorlog onder de Philips paraplu kwam
werden heel veel verenigingen opgericht. Uit de herstelbetaling, o.a. voor de
neergehaalde zendmasten, werd in
1942 een personeelsonderkomen
gefinancierd in de villa Hoogerheide, in 1895 door Berlage gebouwd aan de rand van de Trompenberg. Verenigingen om te schaken, bridgen, fotograferen, kegelen
en tennissen vonden daar hun onderdak. Maar er kwam ook een koor
en zelfs een orkest. Een aantal verenigingen die in die tijd zijn opgericht bestaan nog steeds, zij het niet
langer onder de NSF / Philipsvlag.
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Bridgeclub Hoogerheide
De bridgeclub werd opgericht in 1942. Zij bridget niet meer in Hoogerheide, dat
1982 door Philips werd afgestoten, zij bridget zelfs helemaal niet meer. Onlangs
is zij een natuurlijke dood gestorven, maar een aantal Hoogerheide-spelers bridget nu nog in onze eigen vereniging.

Tennisvereniging Hoogerheide
Tennissen was al snel een
populaire bezigheid op Hoogerheide. Achter de villa
werd een tennispark ingericht en jaarlijks werden er
diverse toernooien georganiseerd.
H.L.T.C. Hoogerheide is
nog steeds ‘live and kicking’
op dezelfde locatie, maar
met een nieuw, eigen clubhuis.

foto’s: Nieuwsgolf 1946
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NSF Watersportvereniging
Waterliefhebbers vinden elkaar altijd, maar de omstandigheden waren in die jaren natuurlijk buitengewoon moeilijk. Maar NSF-ers waren buitengewoon inventief zoals ook duidelijk wordt uit het artikeltje uit het personeelsblad.
Het is midden in de Oorlogsjaren dat op 24 augustus 1943
een viertal personeelsleden van
de NSF (Nederlandse Seintoestellen Fabriek) bijeenkomt om
tot oprichting van de NSFwatersportgroep te komen.
In de notulen van deze vergadering staat te lezen dat ''het
doel van deze groep is de watersport ook onder het bereik te
brengen van hen wie zulks door
financiële omstandigheden tot
dusver niet mogelijk was''.
website W.V. De Watervogels

De vereniging bestaat nog steeds onder de naam ‘W.V. De Watervogels’ en heeft
een eigen haven in Oud-Loosdrecht.
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NSF zangkoor
Ook muziekliefhebbers weten elkaar makkelijk te vinden.
De oorsprong van Hilversum Mediastad ligt aan de Meteorenstraat waar nu
wijk Seinhorst is gesitueerd. Vroeger stond daar de Nederlandse Seintoestellen
Fabriek waar de eerste radio’s werden geproduceerd. Op 13 januari 1943 werd
door personeelsleden het Gemengd Koor N.S.F. opgericht; een koor dat in de
beginjaren meer dan honderd leden telde. In die laatste oorlogsjaren werd Duits
repertoire in het Nederlands gezongen. Mogelijk door de komst van de televisie
en de veranderende maatschappij, nam het ledental in de jaren vijftig af en bestond het koor in de jaren zestig nog uit zo’n zeventig leden. Maar dat aantal is
door de jaren heen vrij constant gebleven.
Toen de naam van de fabriek werd gewijzigd in Philips Telecommunicatie Industrie kreeg de afkorting N.S.F. een andere betekenis namelijk Nostros Sonitos
Faciamus; Wij voeren onze gezangen uit.
Website: concertkoornsf
Sinds 2011 heet het voormalige N.S.F. koor definitief Concertkoor N.S.F.
Op 13 januari 2018 vierde het koor haar vijfenzeventig jarig jubileum met een
concert in het Muziek Centrum van de Omroep.
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NSF symfonieorkest
Ook de instrumentalisten zochten elkaar op en vormden een heus symfonieorkest. Ik kan me nog herinneren dat, toen ik nog maar kort bij PTI werkte (midden
jaren ’70), zij een lunchconcert gaven in de kantine in gebouw BC.
Het City Orkest heeft sinds 15 november 1948 onder diverse namen opgetreden.
Op die datum richtte een handvol medewerkers van de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek in Hilversum een muziekgezelschap op. Het NSF Amusements
Orkest trok al snel ook mensen van buiten het bedrijf aan. Toen Philips de fabriek inlijfde heette het orkest voortaan Philips Orkest Hilversum. Onder de NSF
speelden de muzikanten als salonorkest en bij Philips als theaterorkest. Na veertig jaar, in 1988, ging het gezelschap op eigen benen verder en wijzigde de naam
in City Orkest Hilversum. Ook de bezetting veranderde meer dan eens. Mogelijk
verklaart dat waarom de huidige bezetting van het City Orkest uniek is ten opzichte van andere amateurorkesten.
Website: Cityorkest

Op 25 november viert het City Orkest het 70-jarige jubileum met een concert in
het Muziek Centrum van de Omroep.
Herman Goossens
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Mini-expo NSF
Ter afsluiting van het jaar waarin het honderd jaar geleden is dat de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek werd opgericht, is er met medewerking van Beeld
en Geluid en de Nederlandse Vereniging voor de Historie van de Radio (NVHR)
tot en met 6 december a.s. een mini-expo te zien in de Bibliotheek Hilversum
aan de ’s Gravelandseweg 55.
In 1918 vestigt de NSF zich aan de Groest 106 en 108 in Hilversum. De kersverse onderneming gaat over bergen en door diepe dalen, maar groeit uiteindelijk uit tot een fabriek waar vele duizenden werk vinden en Hilversum verandert
van een wevers- en boerendorp tot een innovatieve hightech regio. Het uitzenden
van radioprogramma’s, waaruit de omroepen ontstaan, is maar een van de vele
gebieden waar de NSF en later Philips Telecommunicatie Industrie actief is. Met
name de eerste dertig jaar is in
beeld gebracht, ondersteund door
teksten met de belangrijkste gebeurtenissen. In vitrines bevinden
zich aan die tijd gerelateerde objecten uit de NSF-collectie van
Beeld en Geluid. Een kort filmpje
toont een terugblik op de eerste
dertig jaar. Bij voldoende belangstelling wordt er op 1 december,
aanvang 14:00 uur, in de theaterzaal van de Bibliotheek een lezing
gegeven over de NSF. Met de NSF O29 zender uit 1922 zal dan ook worden
gedemonstreerd hoe het zenden en ontvangen in die tijd in zijn werk ging. Geïnteresseerden
kunnen
zich
opgeven
via
rdbie@beeldengeluid.nl.
Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 20:00 uur en zaterdag
van 11:00 tot 17:00 uur. Gratis parkeermogelijkheden op het terrein van de bibliotheek.
Herman Goossens
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Herinnert U zich deze nog?
Ik zie een . . . . aan de oever van de Rijn
Ik zie een . . . . aan de oever van de Rijn
En een boer die naar z'n . .
Een boer die naar z'n . .
Het zwijn kwam in de Rijn terecht, ze zal d'r nog wel zijn
En ik zie een . . . . daar bij de rivier
Ik zie een mooie . . . . daar bij de rivier
't Scheelde weinig of ik . .
't Scheelde weinig of ik . .
Ik denk dat ik een . . , een . . voor het dier
Waar moet ik m'n . . . , vroeg de kip gedwee
Waar moet ik m'n . . . , 'k zit er nou maar mee
Ach, kan m'n ei bij . .
Ach, kan m'n ei bij . .
Of moet ik zoals u zegt, mijn ei . . . .
Zeg, dacht je dat het . . van d'r geverfde haar
Zeg, dacht je dat het . . van d'r geverfde haar
Rood was ze, en . . .
Rood was ze, en . . .
En ze wil d'r haar niet wassen, want Els vindt . . .
Haar vader doet in . . en dat doet-ie lang niet gek
Alleen haar vaders . . hebben een gebrek
Ze . . . . . .
Ze . . . . . .
Ze . . . . . . , of ze . . . . .
Omdat ik niet kan schaken en nog veel . . .
Omdat ik niet kan schaken en nog veel . . .
Ziet u mij niet als dammer
maar geloof ik meer als zwammer
En daarom vindt u het jammer, dat ik als . . .
Seth Gaaikema
Op de puntjes dient u plaatsnamen in te vullen.
De oplossing vindt u elders in dit bulletin.
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Klooikoffer
Vorig jaar zochten we in dit bulletin belangstelling voor domotica. Blijkens de
reacties was dat een station te ver. Sinds een jaar ben ik betrokken bij ‘Coderdojo’, een initiatief om jongeren te interesseren voor techniek en enthousiast te
maken voor programmeren. In de regio Gooi gebeurt dat in samenwerking met
de bibliotheken.
Bij MIT is een web-based programmeeromgeving Scratch ontwikkeld die het
mogelijk maakt met een minimum aan complexiteit een maximum aan resultaat
te boeken op een computerscherm. Basisstructuren worden als puzzelstukjes aan
elkaar geklikt en vormen zo een ‘programma’.
Sinds kort doen we iets vergelijkbaars met een microBit controllerkaartje. Het
kaartje bevat naast een processor ook een versnellingssensor, een oriëntatiesensor, een 5x5 LED-matrix, een paar druktoetsen en een viertal IO-pennen.
In de programmeeromgeving kan een programma worden gebouwd en getest
d.m.v. een simulator. Vervolgens wordt het programma gedownload naar de pc
en vervolgens naar het controllerbordje.
Bij Conrad, bij velen van u wel bekend veronderstel ik, is een pakket te koop
met een controllerbordje en een handvol andere onderdelen, waaronder een 3kleuren LED, onder de naam ‘Klooikoffer’ voor €25. De pakketten waren in notime uitverkocht, maar zijn binnenkort(?) weer leverbaar.
De programmeeromgeving kunt u bekijken en proberen op
https://makecode.microbit.org
Het is prachtig materiaal om uw liefde voor
techniek te delen met uw kleinkinderen. En
wie weet wordt u alsnog enthousiast voor domotica.
Scratch is uit te proberen op
www.scratch.mit.edu
Herman Goossens
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Van de computertafel
Windows 10 heeft problemen met standaardapps
Na allerlei problemen met de Oktober Update is er
weer wat aan de hand met Windows 10. Nu gaat het
over de instellingen voor standaardapps.
Standaardapps zijn programma’s die altijd openen als u
een bepaald bestand aanklikt. Bijvoorbeeld de app
Foto’s voor foto’s of Word voor tekstbestanden. Gebruikers bepalen welke toepassing moet starten bij het
aanklikken van een bestandstype. In Windows 10 gaat dat niet altijd goed.

Standaardinstellingen weer actief
Gebruikers merken dat de ingestelde programma’s niet openen en dat de standaardinstellingen ineens weer actief zijn. Zelf hebben ze daar niks aan veranderd. Alles opnieuw instellen helpt ook niet altijd.

Nog geen oplossing
Microsoft geeft toe dat er een probleem is. Een oplossing is er nog niet. Wie last
heeft van dit probleem, kan beter eerst de gewenste app starten en daarna daarmee het betreffende bestand openen. Dat gaat wel goed. Open dus bijvoorbeeld
eerst Word en ga via het menu ‘Openen’ naar het gewenste bestand.
Bron: Seniorweb
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Laat uw toeslagen niet liggen
In Nederland wordt veel moeite gedaan om de lasten een beetje eerlijk te verdelen. Een wezenlijk onderdeel daarin vormt het systeem van toeslagen, dat een
correctie beoogt op de standaard belastingheffing. Zo bestaat er ouderentoeslag,
arbeidstoeslag, zorgtoeslag en huurtoeslag. Sommige toeslagen worden automatisch verrekend bij de belastingaanslag, maar andere moeten expliciet aangevraagd worden, en daar gaat het in veel gevallen mis. Met name in de huurtoeslag kan dat veel uitmaken.
Op www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagen vindt u
alle informatie over hoe te handelen.
Ook het Nibud komt u te hulp met een rekenhulpmiddel om na te gaan of u voor
toeslagen in aanmerking komt.

U vindt deze service op www.berekenuwrecht.nibud.nl
Bron: MAX-magazine
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Tenslotte

Bron: Trouw, 17 november 2018
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