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Van de redactietafel
Ook ruw gewekt uit uw winterslaap? Op het moment dat ik dit schrijf zit ik
lekker in het zonnetje. Het kan mij niet gauw genoeg lente zijn.
De kerstbijeenkomst was een aangenaam gebeuren, met dit jaar zelfs twee
kerstverhalen. Gedeelde herinneringen maakten vele tongen los.
En nu staan we alweer aan de vooravond van de Algemene Leden Vergadering. U vindt in dit bulletin uitgebreide informatie hierover.
Ik was blij met de bijdragen die uit de vereniging kwamen. Ga zo door! De
energietransitie is kennelijk (nog) een sluimerend onderwerp, maar gezien het
belang ervan heb ik er toch nog maar wat op voortgeborduurd en wat kengetallen en interessante websites opgedoken. Reacties zijn meer dan welkom.
Het is een complexe materie met veel onzekerheden.
In pensioenland is het erg stil geworden na het mislukken van het pensioenakkoord. Minister Koolmees denkt zijn eigen gang te kunnen gaan, maar de belangenverenigingen zijn op hun hoede. Wij blijven het volgen.
Wellicht kan Roel Fonville, bestuurder van de Federatie, daar na de ALV nog
een ander licht over laten schijnen. Komt allen!
Het volgende bulletin verschijnt in juni. Een prima gelegenheid om uw verenigingsgenoten deelgenoot te maken van leuke zomeruitstapjes. Vooralsnog
wens ik u veel leesplezier met dit nummer.
Herman Goossens

Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer: 10 juni 2019
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Van de bestuurstafel
Op 18 maart vindt, zoals uitgebreid in dit Informatiebulletin aan de orde komt,
weer onze Algemene Ledenvergadering plaats. Daarin komen voor de vereniging gebruikelijke procedures aan de orde, waaronder het secretarieel en het
financieel jaarverslag.
Na de pauze zal de voorzitter van de Federatie (de overkoepelende organisatie
van gepensioneerden verenigingen van Philips) Roel Fonville een voordracht
houden over de activiteiten van de Federatie. Een van de onderwerpen zal
zeker zijn de oprichting van de LBPG (de landelijke vereniging bedoeld voor
gepensioneerden van Philips die om een of andere reden geen lid zijn geworden van een van de allang bestaande verenigingen van Philips gepensioneerden). Dit is de reden dat ook niet-VGG-leden die wel een Philips pensioen
genieten, zijn uitgenodigd voor deze voordracht. De Federatie heeft voor ons,
VGG-leden, en hen belangrijke resultaten geboekt. Denk aan de weliswaar
kleine, maar toch belangrijke indexatie die, mede door de invloed van de Federatie tot stand is gekomen. Als U meer wilt weten over waar belangenbehartiging over gaat, neem dan deze gelegenheid te baat.
Ik hoop echt velen van u op 18 maart te kunnen begroeten.
Wim Gooiker
voorzitter
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Uitnodiging voor de voorjaarsbijeenkomst 2019
Leden en donateurs worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Voorjaarsbijeenkomst /Algemene Ledenvergadering op:
Maandag 18 maart 2019.
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 van Roel Fonville. Roel is sinds 2014 voorzitter van
de Federatie. Hij zal in zijn lezing stil staan bij de activiteiten van de Federatie
op het gebied van Pensioenen, Zorg en Zorgverzekering, en de samenwerking
met andere verenigingen van gepensioneerden op landelijk niveau.
Tevens zal hij ingaan op de actuele en toekomstige ontwikkelingen binnen en
buiten de Federatie.
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 2018. (zie elders in dit Informatiebulletin (IB))
Vanaf 4 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 2018.
Vanaf 4 maart zijn resultaat- en balansgegevens 2018 verkrijgbaar in onze
sociëteit. Ook op de vergadering zijn een aantal exemplaren beschikbaar.
6. Verslag van de kascontrolecommissie 2018.
7. Presentatie van de begroting 2019 en vaststelling van de contributie
met ingang van het jaar 2020.
Vanaf 4 maart zijn de begrotingsgegevens voor het jaar 2019 beschikbaar in
onze sociëteit. Ook op de vergadering zijn een aantal exemplaren beschikbaar.
Het bestuur stelt voor om de contributie voor het jaar 2020 vast te stellen op
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€24,- per jaar. Voor de leden die na 1 april betalen, wordt de contributie verhoogd tot €26,- per jaar.
8. Verkiezing bestuursleden.
De vier volgens schema statutair aftredende bestuursleden zijn:
Jan Rebel, secretaris: opnieuw verkiesbaar
Gerard Visscher, pensioenzaken: opnieuw verkiesbaar
Jenne Dijkstra, werkplaatscommissaris: opnieuw verkiesbaar
Ton van Bruchem, gebouwenbeheer: opnieuw verkiesbaar
N.B.1: De secretaris moet in zijn functie worden gekozen.
N.B.2: Door de leden kunnen tegenkandidaten worden gesteld. Volgens artikel 40 van onze
statuten moet de bereidverklaring van de kandidaat, voorzien van de handtekeningen van minstens vijf andere leden voor de aanvang van de vergadering bij het bestuur zijn ingeleverd.

9. Benoeming van de kascontrolecommissie.
De kascontrolecommissie voor het jaar 2018 bestond uit de heren P.J.M.
Lohman en J.Tj. Engwerda.
De kascontrolecommissie voor het jaar 2019 zal bestaan uit de heren P.J.M.
Lohman en J.Tj. Engwerda.
Benoeming reserve lid kascontrole-commissie.
10. Informatie van het PME-pensioenfront
Dhr. Gerard Visscher zal ons bijpraten over de Vereniging van Organisaties
van Gepensioneerden bij PME (VOG-PME).
12. Wat verder ter tafel komt.
13. Rondvraag en sluiting van de ALV.

Pauze
Deel 2: Voorjaarsbijeenkomst
Causerie van dhr. Roel Fonville over het werk van de Federatie.
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Verslag van de Algemene Ledenvergadering gehouden op
maandag 19 maart 2018
1. Opening
Aanwezig zijn 38 leden.
De aanwezigen worden door de voorzitter dhr. Wim Gooiker hartelijk welkom
geheten op de 40e ALV.
Ter gelegenheid van ons 40-jarig bestaan is ons bij binnenkomst een jubileumgebakje aangeboden en zullen we aan het eind van de vergadering een jubileumpen met inscriptie ontvangen.
De voorzitter memoreert de blijvende zorgen over de pensioenen. De Philipsgepensioneerden hebben een (kleine) indexering van hun pensioen in het
vooruitzicht. Bij de PME-gepensioneerden is dat helaas niet het geval.
De voorzitter vraagt de vergadering om goedkeuring van het algemeen beleid.
De vergadering stemt in met applaus.
Dhr. Harrie Raaijmakers wordt door de voorzitter voorgesteld als nieuw bestuurslid. Hij zal de portefeuille van het Philipspensioen gaan beheren.
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.
Een bijzonder woord van dank richt de voorzitter tot dhr. Willem Kuiper. Hij
treedt na 30 jaar terug als leider van de hobbyclub.
De in het achter ons liggende verenigingsjaar overleden personen (20) worden
genoemd en we houden een ogenblik stilte ter nagedachtenis aan hen.
2. Verslag ALV 2017
Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken ter zake van de vergadering
Een afmeldingen voor de vergadering van dhr. Kreuning, en het verslag van
de kascontrole-commissie.
4. Jaarverslag 2017 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 2017.
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Er wordt gevraagd naar de betekenis van het weerstandsfonds. De penningmeester zegt dat dit een fonds is waaruit leden financieel kunnen worden ondersteund in geval van een juridische procedure.
Er zijn verder geen vragen en het verslag wordt onder applaus goedgekeurd.
6. Verslag kascommissie
Het verslag van de heren A.J.G. Dorgelo en P. Kosten wordt voorgelezen
waarin de leden wordt geadviseerd het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid.
De vergadering gaat daarmee onder applaus akkoord.
7. Begroting 2018 en contributie 2019
De begroting ziet er eigenlijk niet zo goed uit met een verwacht tekort van
€3100,De financiële positie van de vereniging is echter nu nog gezond, maar er zijn
wel zorgen over het afnemend ledental en de daaraan gerelateerde vermindering van contributie.
De penningmeester zegt dat er dit jaar wordt begonnen met een nieuwe manier
van contributie-inning. Er zal een factuur naar de leden worden gestuurd tegelijk met het Informatie Bulletin. Deze methode is minder kostbaar dan via
acceptgiro’s.
De begroting wordt verder zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
Jan Scheepstra heeft in het kader van Quo Vadis een nieuw overzicht gemaakt
van ons ledenbestand in de toekomst versus onze financiële positie. Het ledenaantal is vanaf 2002 t/m 2017 afgenomen met 403 leden naar 511 leden inclusief donateurs. De verwachting is dat er, als er geen nieuwe leden en donateurs
bijkomen, in 2030 totaal nog 180 leden zijn (inclusief donateurs) en de gemiddelde leeftijd is dan 88 jaar. De liquide middelen gaan daarmee ook in een
rap tempo naar beneden.
Al met al een redelijk triest bericht.
Het voorstel om de contributie te verhogen naar €24,- per jaar m.i.v. 2019
wordt goedgekeurd. De leden die per acceptgiro betalen zullen € 26,- per jaar
gaan betalen.
8. Verkiezing bestuursleden
De vier volgens schema statutair aftredende bestuursleden worden allen per
acclamatie herkozen:
Wim Gooiker
voorzitter
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Frans Dams
penningmeester
Herman Goossens
eindredacteur IB
Frans van der Post
2e secretaris
Harrie Raaijmakers wordt als nieuw bestuurslid per acclamatie gekozen.
Harrie stelt zichzelf voor aan de vergadering.
9. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
Deze commissie voor het jaar 2018 zal bestaan uit de heren A.J.G. Dorgelo en
J.Tj. Engwerda.
Als reserve lid wordt gekozen dhr. P.J.M. Lohman.
10. Laatste Nieuws
Dhr. Gerard Visscher geeft de laatste informatie van het PME pensioenfront:
Door middel van een aantal PowerPoint slides krijgen we inzicht in de vertegenwoordiging van de gepensioneerden bij PME, het bestuur van PME en een
overzicht van de Dekkingsgraad (DG).
Vanwege de aanhoudend lage DG is een indexatie van de PME-pensioenen
nog lang niet mogelijk.
De VGG zal gezien het kleine aantal gepensioneerden geen lid kunnen worden
van de VOG-PME.
We hebben als VGG dan nog altijd een lijntje via de Federatie naar de vertegenwoordigende landelijke pensioenorganisaties.
Er zijn ±1200 PME-gepensioneerden die uit het ALU-pensioenfonds zijn
overgeschreven. We weten niet hoeveel er daarvan in het Gooi wonen. Daarvan zijn er maar ±200 lid van de VGG.
Er wordt gevraagd of er een artikel in het blad van PME geplaatst kan worden
met informatie van onze VGG. Dit zal worden nagegaan.
Dhr. Dorgelo heeft zijn vragen bij het beleid van een gedempte pensioenpremie. Dit is bewust beleid van de werkgevers- en werknemersorganisaties en
geeft meer loonruimte voor de werknemers.
Het nieuws van het Philips Pensioenfonds (PPF) is wat positiever:
Wettelijk mag het pensioen worden geïndexeerd bij 110%, maar het PPF doet
dat pas bij een DG van 116%. Om daar verandering in te brengen is de instemming van tenminste twee geledingen in het bestuur nodig. Onze vertegenwoordigers in het bestuur hebben geheimhoudingsplicht, en kunnen dus
geen verslag doen aan de Federatie over deze zaken.
Er wordt wel zeer binnenkort een mededeling van het PPF verwacht m.b.t. een
indexatie van de pensioenen.
Tot zover Gerard Visscher.
Dhr. Frans van der Post vertelt het laatste nieuws uit de Federatie:
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IAK:
Het contract tussen Philips Electronics Nederland B.V., Philips Lighting B.V.
en IAK Verzekeringen B.V./ Achmea is getekend, 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 kwijtgeraakt, 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.
Een van onze adviseurs, Anton Walraven had een opmerking over de zgn.
gezondheidscheck, volgens hem kan je deze check "gewoon" bij de eigen
huisarts doen. Dat is, zo stelt hij, goedkoper, waardoor de premie van het aanvullend pakket lager zou kunnen uitvallen.
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 FPVG heeft besloten om in navolging van de KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden) geen actieve campagne te voeren
voor het referendum tegen afschaffing van de wet Hillen.
De vicevoorzitter (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. De gepensioneerden willen gehoord worden.
• KNVG is van mening dat ook zzp'ers aan een pensioenregeling moeten
deelnemen
• Er wordt gesproken over een verder professionalisering van de KNVG
De ontwikkelingen op landelijk niveau volgens onze 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
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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.
Tot zover Frans v.d. Post.
Er zijn verder geen vragen over het verslag uit de Federatie.
11. Rondvraag en sluiting
Dhr. Kosten zegt dat hij voor de opgave van de inkomstenbelasting rekening
moet houden met 4% rente-inkomsten. Dat heeft hij bij lange na niet ontvangen op zijn spaargeld. Kan hier wat aan gedaan worden.
Wij kunnen hier dus niets aan doen, de belastingwet zit nu eenmaal zo in elkaar.
Dhr. Middelveld stelt voor dhr. W. Kuiper tot erelid van de VGG te benoemen.
De voorzitter neemt deze suggestie over en stelt dit voor aan de vergadering.
Deze gaat daarmee onder applaus akkoord.
Dhr. Engwerda vraagt zich af waarom er geen vrouwen in het bestuur zitten.
Er zijn maar heel weinig vrouwen lid van de VGG aldus de voorzitter en deze
zijn ook al van hoge leeftijd.
Dhr. Engwerda vraagt ook om aandacht voor jubilerende leden.
Volgens de secretaris weten wij van de meeste leden niet hoe lang zij lid zijn
van de VGG. Deze gegevens zijn verloren gegaan. Pas vanaf 2002 zijn er betrouwbare gegevens beschikbaar.
De voorzitter sluit hierna de vergadering en nodigt de leden uit voor een informeel samenzijn.
Jan Rebel
Secretaris VGG
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Jaarverslag 2018 van de secretaris
1. Per 1 januari 2019 is het ledental uitgekomen op 397 (441), waarvan 224
(243) Philips gepensioneerden en 173 (198) PME en overige gepensioneerden. Het aantal donateurs is uitgekomen op 46 (57). De gemiddelde
leeftijd van onze leden is inmiddels de 80 jaar ruim gepasseerd. Het aantal
sterfgevallen en verhuizingen naar verpleeghuizen stijgt nog steeds.
2. Dhr. Harrie Raaijmakers is toegetreden tot het bestuur. Hij zal voor ons de
zaken van de Philips-gepensioneerden behartigen. 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 ziektekostenverzekering van de
leden bij het IAK. Via de KNVG wordt op landelijke schaal de belangen
van de gepensioneerden behartigd.
3. De VGG is sinds 2016 kandidaat-lid van de VOG-PME (Vereniging van
Organisaties van Gepensioneerden bij PME) om onze PMEgepensioneerden te vertegenwoordigen bij PME (Pensioenfonds van de
Metalektro). Volledige aansluiting is niet mogelijk vanwege de eis van
minimaal 250 leden aangesloten bij PME.
4. Iedere maand is het bestuur in vergadering bijeengekomen 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. Dhr. Frans van der Post deed verslag van de vergaderingen van de Federatie en Harrie Raaijmakers hield
de ontwikkelingen van het PPF voor ons in de gaten.
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 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
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Goossens is weer viermaal uitgekomen en werd weer menigmaal geprezen
om zijn gevarieerde inhoud en kleurrijke uitstraling.
7. Op de kerstviering waren we met ongeveer 80 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 twee prachtige kerstverhalen 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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Van de penningmeester
Geachte leden en donateurs.
Als u zich heeft aangemeld voor het ontvangen van de contributiefactuur per
e-mail, dan heeft u die inmiddels ontvangen. Zo niet, dan treft u in dit per post
verzonden Informatie Bulletin een factuur aan.
U wordt vriendelijk verzocht om het gevraagde bedrag over te maken naar de
rekening van de VGG, onder vermelding van het factuurnummer.
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 aangegeven 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 26
februari 2019 dan is dat op de factuur aangegeven.
Namens het VGG Bestuur,
Frans Dams
penningmeester
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Zij die uit ons oog verdwenen
Wij hebben via een rouwbrief of anderszins kennisgenomen van het overlijden
van:

Dhr. E.J. Kraaijeveld
Dhr. J.A. Beukes
Dhr. E.M. Budding
Dhr. J.G. Brits
Dhr. F.W. Beker

9 november 2018
14 december 2018
19 december 2018
31 januari 2019
13 februari 2019

Hilversum
Huizen
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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Van de Federatie en Koepelorganisaties
Koepels van verenigingen van gepensioneerden gaan fuseren
Het eindrapport, dat door de fusiecommissie van NVOG en KNVG is opgesteld, is op 16 januari besproken met het bestuur van beide organisaties.
Vervolgens zal het eindrapport op 15 maart worden besproken in de ledenvergadering van de NVOG en op 23 maart in de ledenvergadering van de
KNVG. Daarna gaan de stukken naar de aangesloten lidverenigingen.
Op 22 mei wordt de aanstaande fusie besproken in de ledenvergadering
van NVOG en op 6 juni in de ledenvergadering van de KNVG. Als dit proces volgens plan verloopt, zal de nieuwe organisatie zijn beslag krijgen in
een constituerende vergadering op 26 juni.

Reactie KNVG en NVOG op pensioenplannen Minister Koolmees
Eerst korting voorkomen en kans op indexatie verhogen
10-Puntenplan Minister Koolmees mist prioriteitstelling en draagvlak.
De huidige pensioenimpasse kan alleen doorbroken worden als twee dingen eerst goed geregeld worden:
voorkoming van de dreigende korting
op de pensioenen en verruiming van
de mogelijkheden tot indexatie van de
pensioenaanspraken van werkenden
en gepensioneerden. Dat stellen de
gepensioneerdenkoepels KNVG en NVOG in een gemeenschappelijke reactie op het 10-puntenplan dat minister Koolmees van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid afgelopen vrijdag naar de Tweede Kamer stuurde.
Zie voor de volledige tekst de KNVG-nieuwsbrief, in te zien via onze website.
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Hoe organiseren wij de zorg
De vraag naar zorg thuis groeit door de wens van ouderen langer thuis te blijven wonen, maar ook doordat verzorgingshuizen zijn gesloten en de drempel
voor een verpleeghuis hoger is. Met de invoering van het nieuwe zorgstelsel is
ook marktwerking ingevoerd, de zorgverlening zou er beter van worden.
Marktwerking geeft mensen de mogelijkheid om zelf te kiezen voor een zorgorganisatie of een zelfstandige zorgverlener en voor financiering via Zorg in
natura (Zin) of Persoonsgebonden Budget (PGB). Dit stimuleerde zorgaanbieders tot 'verkopers van producten', wat leidde tot meer zorg verlenen dan wellicht nodig en tot inefficiënt werken. Meer zorg omdat je in het marktdenken
de klant tegemoet moet komen en inefficiëntie omdat zorgverleners verder
moeten reizen. Helaas leidt dit in de ouderenzorg waar een tekort aan personeel is en de zorgvragen groeien, tot grote problemen die zich nu aftekenen.
De oplossing is niet meer geld, maar anders organiseren. Meerdere zorginstellingen bieden zorg aan, zij concurreren met elkaar en rijden met een auto van
klant naar klant. Het kan zomaar gebeuren dat een verzorgster voor één cliënt
twintig minuten moet rijden voor het uitdoen van steunkousen, terwijl een
verzorgster van een andere instelling de buurvrouw helpt.
De oplossing is simpel: één zorggroep per dorp of wijk voor hulp bij het huishouden en voor thuiszorg! Enkele verzorgenden, die deel uitmaken van een
klein team helpen de zorgvragers. Huishoudelijke hulpen maken deel uit van
hetzelfde team.
Het team per dorp wordt aangestuurd door een coördinerend verpleegkundige
die verpleegkundige zorg verleent, indicaties stelt en spreekuur houdt in het
buurthuis, waar ouderen en familieleden laagdrempelig hun vragen en zorgen
kunnen bespreken. De verpleegkundige kan bij verandering van de behoefte
aan hulp en zorg, in overleg met de zorgvrager en de familie, de hoeveelheid
hulp en of zorg snel aanpassen.
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Bij deze werkwijze hoort een andere 'visie op zorg verlenen'. Uitgangspunt is
dat slechts 'aanvullend' zorg geleverd wordt. Dat wat de zorgvrager zelf kan en
wat de familie kan en wil doen, hoeft niet door de professional te gebeuren.
De ervaring leert dat er dan gemiddeld minder zorg geleverd wordt, maar dat
de tevredenheid van de zorgvragers en de familie groter is. De verpleegkundige is de coördinator van de zorgverlening en wordt zo de spil in het web voor
de ouderen in het dorp of de wijk. Zij heeft contacten met huisartsen, fysiotherapeuten en anderen. Zij kent het dorp of de wijk en kan wensen van ouderen
bij welzijnsinstellingen ondersteunen om te komen tot andere activiteiten die
ouderen bijvoorbeeld helpen elkaar te ontmoeten, of tot het signaleren van de
behoefte aan gezamenlijk bewegen. Seniorenverenigingen kunnen op hun
beurt helpen de algemene belangen van ouderen te behartigen. Zo ontstaat een
zorgzaam dorp of wijk, waar het zorgteam belangrijk is en zich gesteund weet
door de ouderen van het dorp. Zorg wordt weer een aangelegenheid van het
dorp of de wijk en de ouderen zelf. Hoe moeilijk kan het zijn?
Wellicht is hier een rol weggelegd voor de gemeente. Zij kan als uitvoerder en
financier van de WMO de regie nemen om de zorg in de thuissituatie per dorp
of wijk te organiseren. Zij kan dit doen in samenwerking met vertegenwoordigers van het dorp of de wijk en van de ouderen.
In principe is een zorgaanbieder vrij 'overal' zorg te leveren, maar de gemeente
kan zorgaanbieders aanzetten te werken aan een andere opzet. De noodzaak is
gelegen in het jaarlijks stijgen van de zorgkosten, de schaarste aan verzorgend
personeel en de continuïteit en kwaliteit van de zorg. Efficiënt organiseren van
de zorg thuis leidt tot meer tevreden zorgvragers en familie. En tot meer tevreden zorgverleners. Zij houden van hun werk, maar dit komt er door de huidige opzet niet uit.
Ad Pijnenborg
Eindhovens dagblad, 03-01-2019
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Damesvoetbal in de seventies
In ons Informatiebulletin van december 2018 stond het artikel over 100 jaar
NSF en haar opvolgers. Vooral het hoofdstuk ‘De verenigingen’ had mijn
bijzondere belangstelling. Hierin werd beschreven welke verenigingen er nog
zijn en welke niet meer. Een vereniging die niet werd genoemd is de voetbalvereniging Hoogerheide.
Ik weet niet precies meer wanneer deze is opgericht, het zal om en nabij 1950
zijn geweest. De bestuursleden waren de heren van Schaik, van Loveren en
Roel Smits. Ik speelde in die tijd als keeper. Na een vervelende blessure ben ik
wedstrijdsecretaris geworden. Het was in deze functie dat een paar dames van
NSF mij vroegen of er een dames elftal bij Hoogerheide mogelijk was. Het zal
tegen het einde van 1968 zijn geweest, nu 50 jaar geleden. Ik heb ze positief
geantwoord en gezegd; ‘zorg dat je 18 dames bij elkaar krijgt’.

Zogezegd zo gedaan; een maand later hadden wij de eerste trainingen onder
mijn leiding. Dit deden wij op de heide achter de paardenbaan bij het sport-
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park. Hierbij werd ik bijgestaan door Rob Ton en Leo Brink. Het was een
fanatiek stelletje dames, waarvan er een paar reeds ervaring hadden met
straatvoetbal in hun buurt en een paar jonge dames die bij de Gooise Atletiek
Club (GAC) zaten. In mei 1969 heb ik ze ingeschreven bij de KNVB.
In het begin verloren wij vaak, maar naarmate de competitie vorderde gingen
wij steeds beter voetballen en wonnen wij geregeld. Er waren in Hilversum
twee voetbalverenigingen met dameselftallen: Bloemenkwartier en Hoogerheide. Ook in Huizen, Soest en Lelystad voetbalden er dames, maar de meesten kwamen uit de regio Utrecht. Wij hebben heel veel buitenlandse toernooien gespeeld: in België, Duitsland en zelfs in Spanje. Dit organiseerden wij met
‘Euro Sportring’ uit Baarn. Als ultieme prestatie werden wij in 1974 kampioen
met onze dames.
Misschien hebben wij hier wel de basis gelegd voor onze ‘ORANJE
LEEUWINNEN’ van nu,
George Deltour

.
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Klaverjassers nemen het ervan
Donderdag 20 december 2018 werd de kerstlunch van de klaverjasclub gehouden. Zoals ieder jaar had het bestuur er weer alles aan gedaan om er iets
moois van te maken. De dames Sinie en Astrid hadden zich uitgesloofd en er
een prima koud buffet van gemaakt.
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Uiteraard waren er de prijsuitreikingen van de dinsdag- en donderdagmiddagcompetitie en de marsenprijs. De competitiewinnaars waren Herman Callaars
en Tiny Wiegers. De marsenprijzen werden gewonnen door Jan Sloot en Corrie van de Water. Na het eten werden er nog een paar boompjes gekaart. Al
met al een bijzonder geslaagde middag.
Alle medewerkers, hartelijk dank!!
Roel Luijer

23

Informatiebulletin

maart 2019

Een nieuwe hobby?
Enige tijd geleden bracht ik een bezoek aan de Campina Melkfabriek in Eindhoven, voor de expositie "Robot Love". Daar waren interessante kunstwerken
te zien, maar daar gaat het nu niet om. In de entree zag ik een exemplaar van
een robot die gemaakt was met het "Open Source" project InMoov (zie kader).
Dit project wordt op de website http://inmoov.fr/ omschreven als: the first
Open Source 3D printed life-size robot.
Het is opgezet in 2012 door Gael Langevin, een Franse beeldhouwer en ontwerper.
Het doel is een robot, waarvan alle
onderdelen te maken zijn op een huistuin-en-keuken 3D-printer met een
werkruimte van 12x12x12cm. De bestanden om de printer aan te sturen
kunnen gratis worden gedownload van
de site en daar staan ook uitgebreide
instructies voor het assembleren van
de onderdelen. Kijk onder "Build
yours" op die website.
In de werkplaats van onze sociëteit
zijn drie klokkenclubs actief, waarbij
de leden van elke club gezamenlijk
een klok ontwerpen en bouwen. Misschien een idee om een nieuwe club op
te zetten, voor het bouwen van een
robot?!

Open Source
Aanduiding van een product
waarvan de bronmaterialen
("source") voor iedereen vrij
beschikbaar zijn. Oorspronkelijk gebruikt voor software,
maar tegenwoordig ook algemener in gebruik.
"Vrij beschikbaar" wil niet
zeggen "vrij te gebruiken";
daarvoor worden doorgaans
nadere regels gesteld binnen
een Open Source project.

Frans Dams
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Met de Museum Plus Bus naar de Museumfabriek in Enschede

De Museumfabriek, voorheen Museum TwentseWelle, is ontstaan uit een
fusie van drie erfgoedinstellingen: Natuurmuseum Enschede, Museum Jannink en het Van Deinse Instituut. Daarbij werd een samenwerking aangegaan met de Twentse Oudheidkamer die omvangrijke oudheidkundige collecties in bruikleen gaf. De collecties zijn een inspiratiebron, vertellen
over het verleden, brengen de geschiedenis van Twente tot leven, leggen
verbanden met het heden en bieden houvast bij het ‘maken van de toekomst’.
We werden als VGG na jaren weer eens uitgeloot om een busreisje met de
Museum Plus Bus te maken en deze keer ging de reis naar de Museumfabriek in Enschede.
Donderdag 24 januari was het zover. Met 42 leden en partners vertrokken
we om 9.00 uur vanaf het parkeerterrein bij het winkelcentrum Kerkelanden.
Om ongeveer 11.00 uur arriveerden wij na een voorspoedige reis bij de
Museumfabriek in Enschede, waar we werden ontvangen met een kopje
koffie.
We werden daarna verdeeld in twee groepen. Voor de lunch kreeg groep A
een rondleiding van een uur in het Weverijmuseum en groep B in het Natuurmuseum. Na de lunch ging groep A naar het Natuurmuseum en groep B naar
het Weverijmuseum. Beide rondleidingen waren bijzonder interessant en leerzaam en werden begeleid door kundige rondleiders. De duur van de rondleidingen, plm. 1 uur, was ook goed afgestemd op de gemiddelde leeftijd van de
groep.
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‘s Middags om 17.30 uur waren we weer terug in de Kerkelanden.
Al met al een leerzame en gezellige reis naar Enschede, waarvoor we de organisatie van de Stichting Museum Plus Bus hartelijk dankzeggen.
We hebben onze dank ondersteund met het overmaken van een gift naar deze
stichting.

Onze bus voor het museum

Met z’n allen aan de lunch

De centrale stoomaandrijving genoot een grote belangstelling
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En masse van het gas
Afgaande op de reacties op een eerdere bijdrage onder deze titel is het geen
onderwerp dat breed leeft onder pensionado’s. Maar gezien de urgentie ervan
ga ik er toch nog maar even mee door.
Ik schreef in een eerdere bijdrage al eens dat verwarmen van bestaande huizen
zonder gas amper te doen is. Dat lukt alleen als er van het begin af aan bij het
ontwerp van het huis rekening mee is gehouden. Maar een combinatie van
warmtepomp en Cv-ketel lijkt me een mogelijkheid. Dus ging ik maar eens op
speurtocht op het internet.
Ik hou al jaren mijn gasverbruik bij en weet dus vrij nauwkeurig dat ik voor de
verwarming van mijn redelijk geïsoleerde jaren 70 huis ongeveer 1900 m3 gas
verbruik. Met een lucht/water warmtepomp lukt het om water op een temperatuur van ca. 40oC te brengen. De bedrijfstemperatuur van mijn CV is 70 oC. Bij
een minimum watertemperatuur van 20oC komt dan 40% van het werk voor
rekening van de warmtepomp en hoop ik 760 m3 gas uit te sparen.
Bij een gasprijs van €0,88 scheelt dat jaarlijks €668.
Het effectieve rendement van een gas-Cv-installatie is ca 65%. 1) Dat betekent dat ik idealiter voor 500 m3 gas een vervanging nodig heb. In de rekensommetjes is 1 m3 gas energetisch equivalent aan 9,8 kWh. Ik heb dus 4850
kWh aan energie nodig. Een moderne warmtepomp heeft een COP-waarde >
4, d.w.z. dat er minstens 4x zoveel aan warmte uitkomt als er aan elektriciteit
ingaat. Er moet dus 1210 kWh in. Bij een kWh-prijs van €0,23 kost dat €280.
De mooiste oplossing zou natuurlijk zijn om die elektriciteit met zonnepanelen
op te wekken. Ook dat vergt weer het nodige rekenwerk.
Zonnepanelen zijn de laatste jaren in rap tempo steeds betaalbaarder geworden. De meeste panelen hebben een afmeting van 100 x 165 cm en een piekvermogen van 250 W. Over het algemeen wordt gerekend met een factor 0,9
om de jaaropbrengst uit te rekenen: 0,9 x 250 = 225 kWh/ jaar. Dat zou betekenen dat ik met 5 panelen uit de brand ben. Maar zo simpel is het niet; er
zitten een paar addertjes onder het gras:
- de opbrengst is afhankelijk van de oriëntatie en helling van het dak waar de
panelen op geplaatst zijn.
- het aantal zonne-uren is niet overal in het land gelijk.
- de opbrengst is niet gelijkelijk verdeeld over het jaar; de hoogste vraag valt
samen met de laagste opbrengst.
1

) zie ‘Vergelijking-aardgas-met-elektriciteit’ op www.ecodynamischbouwen.nl

27

Informatiebulletin

maart 2019

In zwart-wit druk is dit diagram
moeilijk af te lezen, maar de opzet
is eenvoudig. De oriëntatie van de
panelen (0 – 360o) staat op de rand
van de cirkel, de hellingshoek (0 –
90o) langs de straal van de cirkel.
100% opbrengst wordt bereikt bij
een oriëntatie op het zuiden (180200o) en een hellingshoek van 20
60o.
Instralingsschijf
zie www.bespaarbazaar.nl

Bij mijn dak, dat georiënteerd is op
OZO, kan ik rekenen op 75%.
Het kaartje van Het KNMI laat zien
hoe de zonne-uren verdeeld zijn
over het land. Dat de zon aan de
kust het meest schijnt is geen toeristisch praatje, maar iets om rekening mee te houden. Ook hier moet
ik rekenen op 75%.

Opbrengst verdeeld over Nederland
zie www.bespaarbazaar.nl

Van oktober t/m april moeten we
het doen met 40% van de opbrengst. Zolang de tarieven voor
leveren en afnemen hetzelfde zijn,
maakt dat niet uit, maar dat gaat
zeker veranderen en dan heb ik om
mijn warmtepomp te voeden nog
meer panelen nodig.
Ik heb een groter dak nodig!

Herman Goossens

Opbrengst verdeeld over het jaar
zie www.essent.nl
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Kalverpassage Amsterdam

Tenslotte

Ichwan Noor (1963 - )

Beetle Sphere
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VGG-ACTIVITEITEN en CONTACTPERSONEN
www.vegege.nl
Redactieteam Informatie Bulletin
Eindredactie:
Hr. H.J.M. Goossens
tel. 5310101
Hasselaarlaan 66, 3755 AX, Eemnes
Email: hjm.goossens@gmail.com
Opmaak en vormgeving:
Hr. J. Rebel
tel. 5256649
Algemeen:
Hr. J.van Hunnik
tel. 5338555
Gebouwbeheerder
Voor gebreken of onderhoud:
Hr. A.van Bruchem
tel. 0642233490
(Klachten etc. a.u.b. noteren in het zwarte boek
op de bar van de soos!!!)

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. W.J.C. Gooiker

tel. 6239644

Creativiteitscursus
(di-ochtend)
Mevr. S. Albrecht-Versteeg tel. 5823469
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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
Telefoonnummers vermeld zonder kengetal
hebben allemaal kengetal 035.
Bestuursvergadering:
Meestal de eerste maandagmiddag van de
maand.
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