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BESTUUR VGC IN GESPREK MET FRIESLAND CAMPINA
Het is ruim een half jaar geleden dat u onze laatste Nieuwsbrief heeft ontvangen. Deze
lange stilte betekent niet dat het bestuur de afgelopen maanden met de armen over
elkaar heeft gezeten. Integendeel. Er is intensief nagedacht, geschreven en gesproken.
Zowel binnen het bestuur als met de Stichting Pensioenfonds Campina (hierna te
noemen SPC) als met de werkgever Royal Friesland Campina (hierna te noemen RFC).
Om dit proces zo ongestoord mogelijk te laten plaatsvinden, heeft het bestuur het
verstandig geoordeeld om tussentijds geen Nieuwsbrief uit te geven, want “een
broedende kip moet niet gestoord worden” zoals minister Dales ooit zei. Omdat we met
onze gesprekspartners inmiddels in een rustiger vaarwater zijn gekomen, kunnen we u
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nu bijpraten.

Nadat de gezamenlijke werkgevers in de Nederlandse zuivelindustrie te kennen hadden
gegeven dat zij er per 1 januari 2015 een bedrijfstakpensioenfonds zouden oprichten,
deelde RFC ons mede dat met ingang van dezelfde datum de uitvoeringsovereenkomst met
SPC zou worden opgezegd. Dit betekent dat zowel de rechten van de gepensioneerden als
de reeds opgebouwde rechten van de huidige werknemers met een Campina-verleden bij
SPC zullen blijven. Voor deze laatste categorie zullen de rechten op te bouwen vanaf 1-12015 bij het nieuwe bedrijfstakpensioenfonds worden ondergebracht. Door het stopzetten
van de premie-instroom zal ons fonds minder snel kunnen herstellen met mogelijke
gevolgen voor de toekomstige indexatie. Na uitvoerig overleg met externe en juridische
adviseurs is onze zorg hierover neergelegd bij het bestuur van SPC. Na overleg met SPC
heeft RFC zowel ons als SPC geïnformeerd hoe RFC deze problematiek heeft opgelost voor
de ex-medewerkers van Friesland Foods (hierna te noemen FF). Om in deze zaak goed
beslagen ten ijs te komen, heeft het bestuur van VGC vooraf uitvoerig gesproken met
vertegenwoordigers van de gepensioneerden-vereniging van FF die ons in alle openheid
informatie hebben verschaft. Na het gesprek met RFC blijft het bestuur van VGC van
mening, dat de afspraken die RFC met de ex-werknemers van FF heeft gemaakt betere
waarborgen voor de toekomstige indexatie geven dan wat er nu voor de ex-werknemers van
Campina is geregeld. Over deze discrepantie wil het bestuur in 2015 nader met RFC van
gedachten wisselen. Bij voorkeur zal dit overleg plaatsvinden in nauwe samenwerking met
het bestuur van SPC.
Tenslotte kunnen wij u nog melden dat er als uitvloeisel van de opzegging van de
uitvoeringsovereenkomst nog een verschil van mening met RFC bestaat over de vergoeding
die RFC bereid is betalen voor de afkoop van de zogenaamde uitvoeringskosten. Dit klinkt
heel ingewikkeld en dat is het ook. Met de technische details zullen wij u verder niet
vermoeien. In essentie gaat het om een aantal miljoenen euro’s waarop SPC naar onze
mening recht heeft. Over dit geschil loopt inmiddels een arbitragezaak.
Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. Omdat het om lopende
onderhandelingen gaat, kunnen wij niet voorspellen wanneer dit is.

Ben Reusken, voorzitter

JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING
Op donderdag 23 april 2015 vindt in Vught onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats.
U kunt deze datum vast reserveren. Begin april ontvangt u hierover gedetailleerde informatie.
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RESULTAAT LEDENWERFACTIE VIEL TEGEN
In 2014 heeft het bestuur zich zeer ingespannen om nieuwe leden te werven. Via de
Nieuwsbrief en via een oproep tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben we leden
gevraagd om ons adresgegevens te verschaffen van ex-collega’s. Door de bestaande
regelgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens, was het niet mogelijk dat SPC
ons deze informatie verschafte. De ons toegezonden adresgegevens bleken in merendeel sterk
verouderd te zijn. Na veel uitzoekwerk bleven de adressen van ongeveer 500 personen over.
Deze ex-collega’s hebben we per brief benaderd. Van hen hebben zich er 56 als lid aangemeld,
een score van ruim 11%. Weliswaar een wat tegenvallend resultaat, maar dankzij de actie is
ons ledental licht gegroeid.
Aantal leden per 31-12-2013
Nieuwe leden via ledenwerving
Nieuwe leden via pensioenfonds
Overleden leden
Afmeldingen
Aantal leden per 31-12-2014

1.501
56
52
-66
-6
1.537

In onderstaande grafiek kunt u zien hoe ons ledenbestand naar leeftijd is opgebouwd. De
gemiddelde leeftijd per 1-1-2015 bedraagt 75 jaar en 7 maanden.

WIST U DAT..............................
Er voor liefhebbers en geïnteresseerden in de historie van de Nederlandse zuivelindustrie een
prachtige website bestaat met verhalen, foto’s, tips over andere webpagina’s enzovoorts. Voor
op een regenachtige zondagmiddag. http://www.zuivelgeschiedenis.nl/
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OVERLEDEN LEDEN
Sinds het verschijnen van onze vorige Nieuwsbrief zijn de onderstaande leden ons
helaas door overlijden ontvallen.
P.v.d. Bosch
F. van Asseldonk
J.v.d. Bunt
J. Dekkers
Mevr. J. Dogge - de Jonge
Mevr. H. Geron - Nijskens
Mevr. J. Schoorlemmer Poppelaars
A. Bol
P. Oomen
J. Stevens
Mevr. S. Roman
M. van Eijk
Mevr. V. van Wonderen Steijns

Montfoort
Dinther
Loosdrecht
Eindhoven
Goes
Hoensbroek

89 jaar
74 jaar
85 jaar
83 jaar
68 jaar
85 jaar

Someren
Monster
Weert
Stramproy
Alphen a/d Rijn
Vlijmen

78 jaar
89 jaar
81 jaar
92 jaar
73 jaar
83 jaar

Zandvoort

81 jaar

Mevr. Stoppelberg Nuvenstein
L. Koster
G. van Brussel
H. Stevens
A. Klomp
Mevr. E. Reiniers Reijniers
R. van Gelderen
J. Piloo
S. Gerssens
F. Noordhoek
J. Berger
T. Rooijakkers
C. Timmer

Den Haag
Heerde
Veghel
Riethoven
Veghel

97 jaar
72 jaar
87 jaar
75 jaar
79 jaar

Zevenb.hoek
Gouda
Velp
De Bilt
Huis ter Heide
Heiloo
Huijbergen
Den Haag

84 jaar
77 jaar
84 jaar
81 jaar
90 jaar
83 jaar
76 jaar
88 jaar

BESTUUR VERENIGING GEPENSIONEERDEN CAMPINA
Voorzitter:
1e Secretaris:
2e Secretaris:
1e Penningmeester:
Lid:
Lid:

Ben Reusken
Piet van den Hurk
Frans Lemmerlijn
Ed van Gastel
Jan Brienen
Frans Savelkouls

Oisterwijk
Veghel
Grathem
Den Haag
Rijkevoort
Oisterwijk

013-5283060
0413-362663
0475-459201
070-8873946
0485-371292
013-5287308

COLUMNIST GEZOCHT
Onze vaste columnist Henk Pikaar is vanwege zijn gezondheid voorlopig helaas niet in staat aan onze Nieuwsbrief
mee te werken. Het bestuur van VGC is daarom op zoek naar kandidaten die voor de functie van columnist in
aanmerking wensen te komen. In dit nummer treft u een column van een tijdelijke vervanger aan.
Functie:

Kandidaat dient te beschikken over een vaardige pen en gezonde
humor.

Taak:

Het maximaal vier keer per jaar op geestige wijze schrijven van een
column over een interessant onderwerp dat toegespitst is op onze
lezerskring.

Werktijden:

Naar eigen inzicht in te vullen.

Salariëring

€ 0,00 per column

Pensioenregeling:

Geen

Bent u de gezochte kandidaat:

Stuur een bericht naar vgcampina@hotmail.com
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INFORMATIE bij de inning van de CONTRIBUTIE - 2015
Binnenkort zullen we de inning van de contributie voor het jaar 2015 gaan starten.
Twee mogelijkheden zijn daarbij aan de orde:
1. U hebt de VGC gemachtigd om de contributie automatisch af te schrijven. In dat
geval hoeft U verder niets te doen. Wel is het verzoek om kennis te nemen van
onderstaande tekst onder A).
2. Hebt U geen machtiging gegeven, dan ontvangt U binnenkort een brief met een
acceptgiro: de IBAN-acceptgiro. Zie daarvoor onderstaande tekst onder B).
A.) De automatische incasso:
Wij incasseren in dat geval uw CONTRIBUTIE met de Euro-incasso.
U herkent onze incasso aan de volgende gegevens:


Ons Incassant ID is: NL85ZZZ110519570000 (behorend bij het VGCrek.nr. NL12 RABO 0127077405)



Uw machtigingskenmerk: dit is gelijk aan uw lidmaatschapsnummer en is
aangegeven bij het adres op Uw Nieuwsbrief en begint met drie nullen, aansluitend
met een getal van 4 cijfers (totaal 7 cijfers).



De omschrijving bij incasso is: Contributie 2015 Ver. Gepensioneerden Campina

Het bedrag van uw contributie 2015 bedraagt € 16,00. Wij schrijven dit bedrag op of rond
15 maart 2015 van uw rekening af, en wordt bijgeschreven op het rekeningnummer van de
VGC: NL12 RABO 0127077405
B.) U betaalt via Acceptgiro
U ontvangt dan binnenkort per brief een acceptgiro:





De inning van de contributie vindt plaats via het
IBAN-rekeningnummer: NL12 RABO 0127077405.
Ook is er een nieuw betalingskenmerk ( het
lidmaatschapsnummer) aangegeven bij Uw adres én op de acceptgiro. Het
kenmerk begint met drie nullen met aansluitend een getal van 4 cijfers (totaal
7 cijfers).

Voor betaling kunt u gebruik maken van deze IBAN-acceptgiro, waar alle bekende
gegevens al zijn ingevuld. U kunt natuurlijk het bedrag ook overschrijven via
internetbankieren van Uw bank. Verzoeke in dat geval wel dezelfde gegevens te
willen vermelden (het IBAN-nummer en het betalingskenmerk/
lidmaatschapsnummer)!
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de penningmeester Ed van Gastel
– E-mail: edvangastel@live.nl of per telefoon 070-8873946
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CURSIEFJE
HIER SPRAK MEN NEDERLANDS
Wij, gepensioneerden, zijn opgegroeid in een tijd dat er in ons land nog volop
Nederlands werd gesproken. Die tijd ligt achter ons. We zijn inmiddels overgegaan op
een nieuw brabbeltaaltje: Neder-Engels, een mengeling van twee talen, dikwijls verkeerd
gespeld en verkeerd uitgesproken. Deze onstuitbare taalevolutie heeft er toe geleid
dat nog slechts een kleine minderheid in Nederland in staat is om een zin te spreken of
te schrijven die uitsluitend uit Nederlandse woorden bestaat. Een opvallend aspect
hiervan is, dat overheidsdiensten en door de overheid gefinancierde bedrijven,
onbekommerd mee doen aan deze verkwanseling van ons cultureel erfgoed. Kijk maar
eens een paar minuten naar het NOS-journaal, een soort Jeugd-journaal voor
gevorderden, en u weet wat ik bedoel. Er is een vliegtuig gecrasht. Nee, vrienden, het
vliegtuig is verongelukt of neergestort of uit de lucht gevallen. Er bestaan genoeg
Nederlandse woorden om uit te leggen wat er met dat vliegtuig gebeurd is. Ander
voorbeeld. Het Journaal opende deze week met een bericht over een voetbalwedstrijd
waarvan de uitslag vooraf was bepaald. Omkoping, noemen we zoiets. Volgens het
Journaal was de match gefixed.
De Nederlandse Spoorwegen maakt het helemaal bont. Het treinbedrijf adviseert haar
reizigers om de reisplanner te checken voordat men op reis gaat. Nee, oenen, raadpleeg
de actuele dienstregeling. Een advies dat overigens zeker niet in de wind geslagen moet
worden. Om te beginnen helpt checken niet, want dat betekent controleren. Als reiziger
is het niet mijn taak om de dienstregeling te controleren. Dat moet de verkeersleiding
doen! Nog een voorbeeld van hetzelfde bedrijf. In onze jeugd reden er sneltreinen en
stoptreinen. Deze normale Nederlandse woorden gaven precies aan wat je van de
betreffende treinen kon verwachten. Nu rijden er Intercities en Sprinters. Deze
treinen doen dikwijls andere dingen dan de namen suggereren. De Intercity stopt in
wereldsteden als Elst, Olst, Wijhe, om paar willekeurige voorbeelden te geven. En als je
aan een sprinter denkt, dan associeer je dat met snelheid. De Sprinter van NS is
hiervan het tegendeel. Dit treintype stopt zo ongeveer bij elke lantaarnpaal. Nou ja, de
Nederlandse Spoorwegen, laten we er maar over op houden.
Ook in de gezondheidszorg weet men van wanten. Mijn tachtigjarige buurman werd, na
een intake-gesprek, opgenomen in het ziekenhuis. Na enkele dagen op Intensive Care,
door onze zuiderburen Intensieve Zorg genoemd, werd hij weer gechikt geacht om naar
huis te gaan. Zijn echtgenote was wat nerveus want ze wist niet precies hoe ze dit
moest regelen. “Geen probleem” zei de dokter tegen haar. “U kunt contact opnemen met
de transfermanager dan is het zo gefikst.” Of bedoelde hij gefixed?

Frans Savelkouls
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