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Van de redactietafel
Alweer in verband met vakantieafspraken verschijnt dit bulletin een week later
dan u gewend bent. Zo klopt het jaargemiddelde weer.
De zomer zit er weer op. Bezitters van zonnepanelen zagen handenwrijvend hun
geleverde energie oplopen, de energiebedrijven zagen handenwringend hun
windmolens stilstaan. We hebben een nieuw warmterecord; en nu maar afwachten hoe lang dat blijft staan.
De brievenbus bleef dit kwartaal bedenkelijk leeg, wat het voor de redactie niet
eenvoudig maakte, maar we hopen toch een leesbaar nummer te hebben samengesteld. U vindt hierin o.a. een aantal bijdragen over de economische situatie.
De troonrede belooft alweer koopkrachtverbetering, maar echt visionaire plannen heb ik in de uitgelekte informatie niet kunnen ontdekken. Toch is het de
hoogste tijd om te stoppen met pappen en nathouden en de bakens echt te verzetten. Wilt u reageren? Graag!
De problematiek van de energietransitie suddert rustig door. Ik hoop daar de
volgende keer weer op terug te komen.
Ik wens u nog een paar mooie nazomerdagen en veel leesplezier.
herman goossens

Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer: 11 november 2019

Om alvast in de agenda te zetten:
Kerstbijeenkomst: 16 december 2019, 14.30 uur in het St. Annagebouw.
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Het ongelijk van Minister Wouter Koolmees
Op donderdag 5 september werd in de Tweede Kamer opnieuw een plenair debat gehouden over de pensioenen. Dit keer ging het om de dreigende kortingen
op de uitkeringen en de aanspraken van gepensioneerden en deelnemers van de
pensioenfondsen PME en PMT, die eind december, als alles blijft zoals het nu
is, moeten korten. Maar ook het ABP en PFZW zullen als er niets verbetert eind
2021 moeten besluiten tot kortingen. Terwijl bij de totstandkoming van het pensioenakkoord nu juist in het vooruitzicht is gesteld dat kortingen zullen worden
voorkomen.
In het debat werd door Minister Wouter Koolmees op twee punten de plank
finaal misgeslagen. Ten eerste bleef hij volhouden dat door de lage rente de
verplichtingen van pensioenfondsen waren gestegen. Deze bewering blijft maar
opduiken in elk debat over het aanvullend pensioen. Daaruit concluderen deskundigen en in hun kielzog de Minister dat de pensioenfondsen er erg slecht
voorstaan, dat ze te weinig geld in kas hebben en dat er daarom drastische maatregelen moeten worden genomen zoals kortingen. En het is gewoon niet waar!
De verplichtingen van pensioenfondsen liggen vast en veranderen jaarlijks
enigszins doordat er verplichtingen wegvallen door overlijden en er nieuwe verplichtingen bijkomen door nieuwe toetreders of door deelnemers die een jaar
aan hun aanspraken toevoegen. Maar daarvoor wordt ook premie betaald.
De rente heeft geen enkele invloed op de verplichtingen. De rente heeft wél
invloed op de contante waarde van de verplichtingen. Nu wordt het even een
beetje gecompliceerd. Want wat is de contante waarde? De contante waarde van
een toekomstig bedrag aan geld over een tijdsperiode van n jaar en bij rentevoet
p, is het bedrag dat uitgezet tegen samengestelde interest bij de rentevoet p na
de periode van n jaren juist het gegeven bedrag oplevert. Eenvoudig geformuleerd; de huidige waarde van een bedrag waarover je pas na een bepaalde periode de beschikking hebt (Wikipedia). Als ik mijn kleinzoon over negen jaar, als
hij tien wordt, een spaarrekening wil geven van € 1.000,- hoeveel moet ik dan
nu op de bank zetten bij een rente van 2% (ik weet dat de rente bijna nul is, maar
ik gebruik dit als voorbeeld). Dat is € 836,76. Dit bedrag is na negen jaar aangegroeid tot € 1.000,- bij een rente van 2%. We zeggen dat € 836,76 de contante
waarde is van € 1.000,- gemeten over negen jaar met een rente van 2%. Zou de
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rente hoger zijn dan is de contante waarde lager en andersom is bij een lagere
rente de contante waarde hoger. Zo moet ook de contante waarde van alle verplichtingen worden berekend. De huidige waarde van alle toekomstige verplichtingen, die zich uitspreiden over meer dan 60 jaar, moet dus worden berekend
met een bepaald rentepercentage. En als dat rentepercentage daalt dan stijgt de
contante waarde van de verplichtingen, terwijl de verplichtingen zelf gelijk blijven.
Waarom heeft een pensioenfonds de contante waarde van de verplichtingen nodig? Omdat het periodiek een balans moet opstellen waarin de belegde middelen
van een fonds worden afgewogen tegenover de verplichtingen. Zo kun je periodiek zien of er genoeg geld is gespaard om aan alle verplichtingen te voldoen.
En omdat de balans een momentopname is moeten de verplichtingen teruggerekend worden naar het moment van meting, bijvoorbeeld 31 december 2019.
Het gaat in de discussie in Nederland helemaal niet meer over de omvang van
de verplichtingen maar om de rente, ook wel discontovoet genoemd, waarmee
de contante waarde van de verplichtingen wordt berekend. In het Besluit financiële toetsingskader is vastgelegd hoe de berekening van de contante waarde
dient plaats te vinden. Het komt erop neer dat een risicovrije rente wordt gebruikt voor de berekening van de contante waarde. En de discussie gaat over de
juistheid van deze keuze.
In zijn uitleg over de juistheid van de risicovrije rente maakt Minister Wouter
Koolmees een tweede fout. Hij zegt dat een afwijking van het besluit tot het
gebruik van de risicovrije rente niet consistent is met de waardering van de activa op de balans. Dat zijn de belegde middelen of het vermogen. Het vermogen
wordt op de balans gewaardeerd tegen de dagwaarde van het moment van vaststelling van de balans. Afwijken van de risicovrije rente zou niet consistent zijn
met deze marktwaardering. Immers: de gekozen rente is marktconform.
De verplichtingen vertegenwoordigen een uitgaande kasstroom, een stroom van
geld die in meer dan zestig jaar vanuit het pensioenfonds richting pensioengerechtigden gaat. En die kasstroom heeft een contante waarde die berekend wordt
met de risicovrije rente. Als je de linker- en de rechterzijde van de balans op
dezelfde manier behandelt, met andere woorden als je de uitgaande stroom op
dezelfde manier berekent als de inkomende stroom dan heb je een consistent,
marktconform beeld. Laten we daarom eens kijken naar de belegde middelen,
de activakant van de balans, de linkerkant of in boekhoudtermen: de debetzijde.
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Voor de contante waarde van de inkomende kasstroom wordt de dagwaarde van
de belegde middelen gebruikt. De redenering is dat de dagwaarde van het vermogen gelijk is aan de contante waarde van de kasstromen die het vermogen in
de toekomst kan genereren. Dat is een logische veronderstelling. De waarde van
een obligatie bijvoorbeeld is gelijk aan de stroom aan rentebetalingen op de
obligatie en de aflossing na afloop van de looptijd van de obligatie contant gemaakt tegen de vigerende rente van deze obligatie. Een hogere rente wordt vertaald in een lagere waarde van de obligatie en omgekeerd. Men kan met dezelfde
redenering zeggen dat de dagwaarde van een aandeel gelijk is aan de contante
waarde van de dividenden die in de toekomst worden uitgekeerd en de opbrengst van de verkoop van het aandeel op het moment dat dit opportuun is.
Deze redenering is moeilijker in een rendementscijfer te vatten omdat het dividendrendement anders dan de obligatierente geen eenvoudige relatie heeft met
de onderliggende waarde. Maar voor het rendement van aandelen, onroerend
goed en andere zakelijke waarden worden door een onafhankelijke Commissie
Parameters verwachte rendementscijfers gepubliceerd. De laatste Commissie
Parameters is bijvoorbeeld de Commissie Dijsselbloem, die heeft vastgesteld
dat het verwachte rendement van aandelen voor de komende vijf jaar 5,6% is
na aftrek van kosten. Bij een gemiddelde samenstelling van 50% aandelen en
50% vastrentende waarden kom je dus tot een discontovoet voor de linkerkant
van de balans van 2,8% als je uitgaat van een rente op obligaties van nul.
Hieruit blijkt dat in de huidige praktijk de contante waarde die het vermogen
representeert niet contant gemaakt is met dezelfde rente als die waarmee de verplichtingen contant gemaakt worden. De relevante discontovoet voor de inkomende kasstromen uit het vermogen heeft niets te maken met de risicovrije
rente. Het is integendeel het marktrendement dat aan obligaties, aandelen en
onroerend goed is verbonden. Het is een gemiddeld rendement van diverse vermogenstitels, afhankelijk van looptijd en karakter.
Het is niet consistent om de dekkingsgraad te berekenen met een discontovoet
die voor de linkerkant van de balans anders is dan voor de rechterkant, daar
heeft de Minister gelijk in. Beide discontovoeten moeten gelijk zijn, anders vertegenwoordigt de teller een andere marktwaarde dan de noemer. En in de wet
staat dat de technische voorzieningen volgens de marktwaarde moeten worden
gewaardeerd. De contante waarde van kasstromen, of ze nu inkomend of uitgaand zijn moeten vergelijkbaar worden gemaakt en dat kan alleen met een
identieke rekenrente of discontovoet.
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Maar de Minister doet niet wat hij zegt dat nodig is! In de huidige praktijk wordt
niet aan die voorwaarde voldaan. Er zijn twee mogelijkheden om aan de essentiële voorwaarde van consistentie te voldoen. Toepassing van de lage risicovrije
rente voor de teller zou leiden tot een opwaartse aanpassing van de teller. Maar
een voor de hand liggend alternatief is het vervangen van de risicovrije rente
door het verwachte rendement. Welke keuze je ook maakt, de dekkingsgraad
zal als gevolg van deze aanpassing stijgen met meer dan veertig procentpunten!
Ja, u leest het goed. Bij het schrijven van dit artikel stond de risicovrije rente
die gebruikt wordt als rekenrente bijna op nul. Grote pensioenfondsen hebben
dan een dekkingsgraad van onder de 90%. Bijna geen enkel pensioenfonds kan
nog indexeren bij zo’n lage rekenrente. Maar als je een consistente toepassing
van de balansmethodiek volgt, zoals Minister Koolmees met de mond belijdt,
dan moet je het verwachte rendement gebruiken als discontovoet. Dan kun je
verwachten dat de actuele, nominale dekkingsgraad omhoogschiet naar waarden tussen de 120 (PME, PMT, ABP en PFZW) en de 140 (PFBouw). En dan
pas geeft de dekkingsgraad getrouw weer wat de financiële gezondheid van
onze pensioenfondsen is. We beschikken namelijk over zoveel geld dat zelfs
het toekennen van de achterstallige indexatie geen enkele invloed heeft op de
continuïteit van ons pensioenstelsel.
Rob de Brouwer
7 september 2019
Wie is Rob de Brouwer
Rob de Brouwer studeerde algemene economie, staats- en bestuursrecht aan de
Erasmus Universiteit. Hij werkte achtereenvolgens als beleidsmedewerker en
afdelingshoofd bij het Ministerie van Economische Zaken, als Directeur Economische Zaken van de Provincie Noord-Brabant en in diverse directiefuncties
bij Hoogovens en zijn rechtsopvolger Corus. Na zijn werkzame leven werd hij
voorzitter van de Vereniging Oud-Hoogovens Medewerkers (VOHM). Daardoor ging hij zich verdiepen in het pensioenstelsel. Hij was mede-initiatiefnemer en bestuurslid van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG). Hij was ook voorzitter van de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP). Hij was bij de laatste verkiezingen kandidaat voor de
Eerste Kamer voor 50PLUS.
bron: www.pensioenfeiten.nl
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De donut als metafoor van onze wereld
In 1972 verscheen het rapport van de club van Rome, dat probeerde duidelijk te
maken dat we in ons gebruik van de aarde niet eindeloos door kunnen groeien
in termen van bevolking, industrialisatie, vervuiling, grondstoffengebruik en
voedselproductie. We zijn nu bijna vijftig jaar verder, en erg veel is er niet veranderd in ons gedrag. De door het rapport voorspelde rampen zijn meegevallen,
maar problemen worden nu wel zicht- en voelbaar. Financiële crisis, klimaatverandering, migratiestromen en stikstof uitstoot dwingen tot beraad op een andere koers.
Kate Raworth is een econoom die de wereld probeert te overtuigen van de kwalijke kanten van het huidige economisch denken waarbij alles draait om de groei
van het bbp. Als dat maar blijft stijgen, is er geen vuiltje aan de lucht.
Zij hanteert een model met een aantal sociale ondergrenzen waar iedereen bovenuit zou moeten komen, en een aantal ecologische bovengrenzen waar we
onder dienen te blijven. Ze gebruikt de donut als metafoor: een sociale binnenrand en een ecologische buitenrand waarbinnen zich de samenleving afspeelt.
Het sociale fundament
- voedsel
- gezondheid
- onderwijs
- inkomen en werk
- water en sanitaire voorzieningen
- energie
- sociale netwerken
- huisvesting
- seksegelijkheid
- sociale rechtvaardigheid
- politieke inspraak
- vrede en rechtvaardigheid

Het ecologische plafond:
- klimaatverandering
- verzuring van de oceanen
- chemische vervuiling
- stikstof en fosforverzadiging
- zoetwateronttrekking
- grondconversie (ontbossing)
- vermindering biodiversiteit

Het interessante is dat ze ook indicatoren aanreikt om ontwikkelingen te volgen, en ook een aantal grenzen aangeeft.
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De tekst hieronder is een deel van een artikel in Trouw (16 december 2017)
van de hand van Esther Bijlo.
De donut is een uitstekend beeld om dat uit te leggen, vindt Raworth. Het
broodje zelf, de ronde ring, is veilig, rechtvaardig, duurzaam gebied. Daar produceert, consumeert, leeft iedereen zonder schade aan natuur of klimaat toe te
brengen, is er voldoende voedsel en werk, gezondheid en democratie. In het gat
van de donut geeft Raworth de tekorten weer: daar willen mensen overal ter
wereld zich aan ontworstelen. De binnenste ring van het broodje is het sociale
fundament, wat minimaal nodig is voor welzijn.
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Aan de buitenrand doemt het ecologisch plafond op, zoals luchtvervuiling, klimaatverandering, uitgeputte bodems. Een duurzame economie schiet niet over
het zoete deeg heen.
Het is een krachtig beeld. Volkomen logisch ook eigenlijk. Waarom doen we
het dan niet zo? Om dat uit de doeken te doen, neemt Raworth de lezer mee in
een kleine eeuw geschiedenis van de economie. Centraal staat hoe het zo gekomen is dat economische groei, ofwel de stijging van het binnenlands bruto product (bbp), de maat der dingen is geworden, zich als een koekoeksjong in de
maatschappij heeft genesteld, zoals Raworth het noemt. Dat zit hem zowel in
de wetenschap als in het beleid. De economische wetenschap is vorige eeuw het
pad opgegaan van wiskundige vergelijkingen en modellen, stileringen van de
werkelijkheid. Tegelijk was er na twee wereldoorlogen in de geïndustrialiseerde
wereld behoefte aan een opbouweconomie en een handige maatstaf daarvoor.
Die twee samen hebben economische groei het gewicht gegeven dat het nu
heeft.
Die tocht door de historie en de kritiek die de afgelopen tientallen jaren geuit is
op de beperkingen van het bbp als maatstaf, schrijft Raworth zeer toegankelijk
op. Het is allemaal niet nieuw en soms kort door de bocht - ook de economische
wetenschap heeft zich ontwikkeld - maar wel lezenswaardig. Origineel is dat zij
het belang van beelden benadrukt. Zoals de groeicurve van het bbp: omhoog
associeert met 'goed'. Het bekende diagram uit les 1 in de economie over vraag
en aanbod, twee lijnen met een snijpunt, evenwicht suggererend. Het zijn geen
onschuldige plaatjes, ze zijn als 'graffiti in onze geest geëtst' stelt Raworth. "Wat
we tekenen bepaalt wat we kunnen zien en wat niet, wat we opmerken en negeren."
Met de donut wil ze daar een nieuw beeld tegenover zetten. "Als we de economische wetenschap willen herschrijven, moeten we ook de plaatjes ervan opnieuw tekenen, omdat we weinig kans hebben een nieuw verhaal te vertellen
wanneer we vasthouden aan de oude illustraties". Bij colleges of workshops
geeft Raworth haar gehoor dan ook vaak papier en potlood in handen. Teken
een alternatief voor de homo economicus, de eenzame figuur met dollartekens
om zich heen, is dan bijvoorbeeld de opdracht. Dan blijken drie beelden vaak
naar voren te komen, schrijft Raworth: een groepje mensen als gemeenschap,
acrobaten die elkaar in balans houden en een zaaiende mens.
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Het is een creatieve benadering, maar na lezing van alle tekortkomingen aan
het huidige economische stelsel komt toch de onvermijdelijke vraag 'wat nu?'
op. Die beantwoordt Raworth niet, daar is ze ook niet op uit. Dat zou pretentieus zijn, verklaart ze. 'De komende generaties denkers en doeners' zal moeten
uitproberen wat wel en niet werkt. Daarmee zoekt ze het veel meer in 'bottomup' initiatieven, zoals lokale energie-opwekking en circulaire experimenten,
dan in sleutelen aan de bouten en moeren van de huidige macro-economische
machine.
Kom bij Raworth niet aan met het begrip 'groene groei', de trend om aan natuur een prijskaartje te hangen of om het duur maken van de uitstoot van
broeikasgassen. Het zijn in haar ogen schijnbewegingen die niets veranderen
aan de heiligheid van het begrip 'economische groei'. Ze suggereren dat het
bbp gewoon kan en moet blijven groeien, maar dan 'groen'. Die belofte is volgens Raworth niet waar te maken als de wereld niet van de buitenrand van de
donut wil vallen. Toch kunnen die gereedschappen van de economie uit de
20ste eeuw nodig zijn om uiteindelijk op de veilige ring van het zoete broodje
te belanden.
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Zij die uit ons oog verdwenen
Wij hebben via een rouwbrief of anderszins kennisgenomen van het overlijden
van:

Dhr. H.L. Floot
Mevr. A. Gijzen – van Staveren
Mevr. W.H. Lulofs – Albers Meijer
Dhr. M.H. Wetters
Mevr. P. Harms – Davids
Dhr. W. van Nugteren

22 april 2019
juni 2019
19 juni 2019
28 juni 2019
15 juli 2019
22 augustus 2019

Vught
Hilversum
Laren
Eemnes
Blaricum
Eemnes

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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Afsluiting klaverjasseizoen
Omdat de vorige editie van het Informatie Bulletin iets eerder naar de
drukker moest, kwam de bijdrage van de klaverjassers net iets te laat om
nog mee te kunnen. Uit erkentelijkheid voor de genomen moeite en aanmoediging voor het nieuwe seizoen nemen we deze bijdrage alsnog op.
Eind mei 2019, de competitie zit er weer op. Voor de een was het een succes
voor de ander viel het wat tegen. Maar wat de doorslag geeft was de gezelligheid
en het competitie-element.
De dinsdagmiddag competitie winst was voor Betty Veldhuizen met 91433 punten, tweede werd Ria Sloot en derde Herman Callaars. De marsenprijs ging ook
naar Herman Callaars. Hij speelde 27 marsen.
De donderdagmiddag competitie winst was voor Jan Sloot met 94807 punten,
tweede werd Betty Veldhuizen en derde Ans Bosch. De marsenprijs ging naar
Astrid Frank met maar liefst 35 marsen.
Het was een succesvol klaverjasseizoen zonder ernstige problemen. Alleen is
Ton van Bokhorst er om gezondheidsredenen even tussenuit geweest maar gelukkig mochten we hem na enkele weken weer in ons midden verwelkomen.
Bestuurlijk is er ook iets veranderd, Astrid gaat wat taken van Ton en Arie overnemen. Wij wensen haar succes.
Al met al een geslaagd seizoen.
De nieuwe competitie is weer op dinsdag 3 en donderdag 5 september begonnen.
Tot ziens,
Roel Luijer
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De hapjes en de drankjes
werden zoals altijd weer
verzorgd door Siny en
Emmy.
Hartelijk dank daarvoor.

Het was extra
feest:
het bruidspaar
Bruyns was op
22 mei 60 jaar
getrouwd!
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Inbraakpreventie
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Leuk om naar toe te gaan!
In 1999 zag ik voor het eerst zandsculpturen. Het was op het strand bij Almere
waar een festival werd georganiseerd in navolging van Scheveningen waar dit
al eerder gebeurde. Je kon de carvers (zo worden de artiesten die dit soort
sculpturen maken genoemd) aan het werk zien en ik vond het geweldig wat ze
deden. Zeus op de Olympus stak 17 meter boven het maaiveld uit.
Enorme hoeveelheden zand
moesten worden aangevoerd
omdat niet alle zand geschikt is
om sculpturen mee te maken.
Daar is hoekig rivierzand voor
nodig. De korrels van strandzand zijn te veel afgerond en
grijpen niet voldoende in elkaar.
Het festival trok veel bekijks en
in de jaren daarna ben ik op diverse andere plaatsen (Scheveningen, Apeldoorn, Texel) dit soort beelden gaan bekijken.
Sinds een aantal jaren wordt ook in Garderen een zandsculptuurfestijn gehouden. In combinatie met een dagje fietsen op de Veluwe een mooie gelegenheid
om daar eens te gaan kijken. En het is de moeite waard!
Het festijn wordt gehouden deels in de open lucht en deels overdekt in ruime
hallen, zodat minder weer geen beletsel hoeft te zijn. Het geheel is mooi vormgegeven en aangekleed. De kunstwerken imponeren enerzijds door hun omvang, maar anderzijds vooral door de fantasie, de humor en het oog voor detail.
Het thema is dit jaar ‘een reis om de wereld’ wat mooi past bij het internationale
karakter van de carvers community. Het is een wonderlijk gegeven dat straks
de bulldozer er doorheen gaat en er volgend jaar weer opnieuw een heel andere
tentoonstelling wordt gemaakt.
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Het festijn duurt nog tot 28 oktober.
Na afloop van het seizoen is er een speciale openstelling voor blinden en
slechtzienden op 4 en 5 november.
Het festijn vindt plaats naast lunchroom ‘de rozentuin’, waar mensen met een
beperking u allervriendelijkst van een natje en droogje voorzien. Van harte aanbevolen.
Tip:
Als u kaartjes koopt via
www.anwb.nl/vrije-tijd/dagje-uit
krijgt u €1,50 korting op de toegangsprijs van €9,50.
herman goossens
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Netjes e-mailen
Het gebruik van e-mail is niet meer weg te denken uit onze samenleving.
We hebben in de loop van de jaren geleerd hoe met de verschillende mailprogramma’s om te gaan. Toch passeert er zo nu en dan een mail die
afwijkt van wat gebruikelijk is.
Zo kreeg ik kortgeleden een mail met een hele zichtbare lijst van geadresseerden; kennelijk was er een ledenbestand gebruikt voor de mailing. Nu
is niet iedereen ervan gecharmeerd dat zijn e-mailadres voor iedereen
zichtbaar is, en het is dan ook wel zo netjes daar zorgvuldig mee om te
gaan.
In e-mails worden 3 soorten adressen onderscheiden: het TO-adres, de direct
geadresseerde, het CC-adres (Carbon Copy), degene die zichtbaar voor anderen
een copy van de mail krijgt, en het BCC-adres (Blind Carbon Copy), degene die
onzichtbaar voor anderen een copy van de mail krijgt.
Gebruikelijk is om het TO-adres te gebruiken als u een reactie verwacht en het
(B)CC-adres als u de mail alleen ter informatie stuurt.
Als u wilt voorkomen dat u e-mailadressen onbedoeld openbaar maakt, stuur
dan de mail aan uzelf en gebruik het BCC-adres voor de lijst van geadresseerden.
herman goossens
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Boekbespreking
Titel:
Donuteconomie
Auteur:
Kate Raworth
Uitgever: Nieuw Amsterdam 2017
ISBN:
9789046823187
Aantal pagina’s: 352

De schrijfster, als docente verbonden aan de universiteiten van Oxford
en aan Cambridge, probeert in dit boek een ander denken te ontwikkelen
over welvaart en de verdeling daarvan. Feitelijk doet zij een poging om
het denken van de Club van Rome (grenzen aan de groei) nieuw leven in
te blazen. En met succes. Het boek krijgt veel aandacht in de pers en zij
wordt veel uitgenodigd om haar denkbeelden toe te lichten. Ook in Nederland. Binnenkort zal ze ook spreken in de Tweede Kamer bijvoorbeeld. The Guardian betitelt haar als de nieuwe Keynes. Dat zal nog moeten blijken, maar feit is dat het boek wel aanzet tot nadenken. De auteur
geeft blijk van meer dan voldoende economische kennis. Toch is het boek
zonder specifieke voorkennis te lezen. Van een schrijfster met deze positie en statuur mag een wetenschappelijke schrijfstijl worden verwacht,
maar het boek is wel prettig leesbaar. Geïllustreerd met figuren en foto's
in zwart-wit; voorzien van eindnoten, een literatuurlijst en register.
Bron: Probiblio
Bij Bol.com is in de GRC Collectie ook een samenvatting te koop (e-book!)

Elders in dit bulletin vindt u meer informatie over deze problematiek
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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
De sociëteit:

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:

Larenseweg 165-167
1222 HG Hilversum
tel. 6855471
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!!!)

Activiteiten:
Bridge (wo-middag)
Hr. W.J.C. Gooiker

tel. 6239644

Creativiteitscursus
(di-ochtend)
Mevr. S. Albrecht-Versteeg tel. 5823469

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.

27

Informatiebulletin

september 2019

september 2019

Informatiebulletin

29

