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IN DEZE NIEUWSBRIEF ONDER MEER:
	
  
! Een terugblik op de Algemene ledenvergadering van 23 april 2015
! VGC vecht voor het behoud van invloed
! De nieuwe voorzitter stelt zich voor
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De scheidende en de nieuwe voorzitter op 23 april 2015

	
  

	
  
Op 23 april jongstleden vond onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Op de
traditionele locatie voor deze bijeenkomst, Hotel Vught, kwam het record aantal van 136
leden bijeen om bijgepraat te worden over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar en over
de plannen voor 2015. Een kort verslag van deze bijeenkomst treft u aan op pagina 5.
Aan het slot van de vergadering werd de aftredende voorzitter Ben Reusken, die zijn functie
na vijftien jaar in verband met zijn leeftijd ter beschikking stelde, uitgebreid in het zonnetje
gezet en door meerdere sprekers lof toegezwaaid.
Bernard Bijvoet roemde in zijn toespraak de vasthoudendheid van de terugtredende
voorzitter tijdens het grote conflict met de werkgever in 2007. Dankzij de door Ben
georganiseerde actie onder de leden werd er veel geld opgehaald om de juridische kosten te
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financieren waardoor het meningsverschil uiteindelijk in het voordeel van de
gepensioneerden werd beslist. Kees de Ridder, bestuursvoorzitter van de stichting Pensioen
Fonds Campina, haalde eveneens herinneringen op aan de hectische periode van het grote
conflict en ging in op de voortrekkersrol die de scheidende voorzitter hierin gespeeld heeft.
Na de feestredenaars sprak Ben een kort dankwoord en benadrukte dat de bereikte
resultaten het gevolg waren van collectieve inzet van bestuur en leden.
Het bestuur stelde vervolgens voor om Frank Termote te kiezen tot nieuw bestuurslid en
hem tevens de voorzittershamer te overhandigen. Met een applaus van de aanwezige leden
werd dit voorstel bekrachtigd. Elders in deze Nieuwsbrief stelt de nieuwe voorzitter zich aan
u voor.

	
  

VGC vecht voor het behoud van invloed

Gesprek met werkgever
Zoals u in onze vorige Nieuwsbrief heeft kunnen lezen, is dankzij het sturen van een aantal
brieven door onze juridische adviseur, het contact met de werkgever hersteld. In maart heeft
een delegatie van het VGC-bestuur een kennismakingsgesprek gehad met de nieuwe
Personeelsdirecteur Michiel Zweers van Royal Friesland Campina (hierna te noemen RFC).
Het gesprek verliep in een ontspannen sfeer. VGC-voorzitter Reusken vroeg de heer Zweers
aandacht voor de onderwerpen die onze vereniging zwaar op de maag liggen: de nadelen
als gevolg het opzeggen van de uitvoeringsovereenkomst, de negatieve gevolgen van de
oprichting van het nieuwe bedrijfstakpensioenfonds en de bij VGC levende overtuiging dat de
gepensioneerden van ex-Friesland Foods beter af zijn dan de ex-Campinamedewerkers. De
heer Zweers nam van onze opmerkingen kennis en zegde toe vòòr de Algemene
Ledenvergadering van 23 april een brief met uitnodiging te laten uitgaan naar SPC en VGC
om hier inhoudelijk met elkaar over te spreken. Helaas hebben we tot nu toe niets meer van
hem mogen vernemen.

Herstel invloed gepensioneerden
Per 1 juli 2014 is de Wet Versterking Bestuur in werking getreden. Deze nieuwe wet leidt, in
tegenstelling tot wat de naam van de wet doet vermoeden, tot verzwakking van onze positie.
Wat is het geval? Vòòr de inwerkingtreding van de nieuwe wet hadden de gepensioneerden
drie zetels in het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Campina (hierna te noemen SPC),
de actieve werknemers bezaten drie zetels en de werkgever twee. Na inwerkingtreding is dit
ingrijpend veranderd: gepensioneerden hebben nu nog maar twee zetels, de werknemers
zelfs vier en werkgever heeft er twee. Deze zetelverhouding staat in schril contrast met de
vermogensverhouding want 80% van het vermogen van SPC heeft betrekking op
gepensioneerden. In overleg met het bestuur van SPC werd getracht om deze
wanverhouding recht te trekken door de stemmen van de gepensioneerden zwaarder te
laten wegen dan de stemmen van de andere bestuursleden. Toezichthouder De
Nederlandse Bank accepteerde deze werkwijze echter niet. In de afgelopen weken heeft een
delegatie van het VGC-bestuur met een delegatie van het SPC-bestuur onderhandeld om in
de statuten van SPC vast te leggen dat gepensioneerden een grotere invloed krijgen bij
besluitvorming over de toekomst van het fonds. Het SPC-bestuur denkt constructief met ons
mee, doch geeft tot nu toe een ander gewicht aan een aantal wettelijke bepalingen dan VGC
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geneigd is te doen. Dit klinkt vaag en zo is het ook bedoeld. Omdat de gesprekken nog
gaande zijn lijkt het ons niet wijs om nu al te uitgebreid de standpunten van beide delegaties
uit de doeken te doen. Wij houden u van de voortgang op de hoogte.

	
  

Frank Termote, voorzitter

	
  

Zuivelhistorie
	
  
	
  
In het voorjaar van 2014 is het voormalige
	
  
kaasopslag- en verpakkingsbedrijf van Campina	
  
Melkunie (voorheen DMV-Campina, daarvoor
	
  
DMV) gesloopt. Precies tachtig jaar eerder was
	
  
dit gebouw in gebruik genomen als bedrijfspand

	
  
van het Zuid-Nederlandsche Koelhuis NV. Over
	
  
de tachtigjarige geschiedenis van het gebouw, de
	
  
activiteiten die er plaatsvonden en de mensen die
	
  
	
   er werkten is recent een boekje verschenen.

	
  
Deze publicatie bevat naast het beschrijvende gedeelte vele foto’s. Exclusief
verzendkosten kost het boekje € 10,--. U kunt het bestellen via een e-mail naar
frans.ans.savelkouls@hetnet of een telefoontje naar 013-5287308.

	
  

	
  

De nieuwe voorzitter stelt zich voor

Zoals U in het voorgaand hebt kunnen lezen, werd ik in de Algemene Ledenvergadering
gekozen tot bestuurslid en mag ik van Ben Reusken de voorzittershamer overnemen. Het is
een eer en tevens een uitdaging om deze taak van Ben te mogen overnemen. In de
Algemene Ledenvergadering werd ik reeds in de gelegenheid gesteld me even voor te
stellen en mijn beweegredenen toe te lichten voor het aanvaarden van deze rol. Voor de
lezer van deze nieuwsbrief herhaal ik dit in het kort.
Ik heb bij FrieslandCampina een loopbaan van ruim 37 jaar doorlopen. Ik ben werkzaam
geweest in achtereenvolgens de werkmaatschappijen ( divisies) DMV en daarna Cheese.
In beide werkmaatschappijen ben ik vele jaren, als Directeur Operations, verantwoordelijk
geweest voor o.a. de productiebedrijven. Een functie die ik met passie en overgave heb
vervuld. Ik kijk met, veel genoegen, op deze periode terug.
Toen medio vorig jaar Ben Reusken me, na mijn pensionering, polste of ik belangstelling had
voor een bestuursfunctie bij de VGC, moest ik daar toch even over nadenken. Zoals de
meeste onder U had ik me tijdens mijn werkzaam leven niet echt verdiept in het
pensioengebeuren. Gelukkig werd ik door het bestuur in staat gesteld om een aantal
vergaderingen als toehoorder bij te wonen, om met deze voor mij deels nieuwe materie
kennis te maken.
Ondertussen zijn me in de afgelopen periode een aantal zaken duidelijk geworden waardoor
ik zeer gemotiveerd ben om van Ben het stokje over te nemen.
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Ik heb van nabij mogen ervaren dat VGC een belangrijke beïnvloedende rol vervult naar het
bestuur van het pensioenfonds. De belangen van de gepensioneerden worden door het
VGC, binnen zijn mogelijkheden, effectief behartigd.
Binnen het bestuur is veel kennis en ervaring aanwezig om een kwalitatief goede
belangenbehartiging zeker te stellen en daar wil ik graag een bijdrage aan leveren.
De wereld van de pensioenen is complex en allesbehalve saai te noemen. De veranderingen
volgen elkaar in hoog tempo op en dat maakt het voor mij juist interessant om me hier in te
verdiepen.
Ik dank de leden voor het in mij gestelde vertrouwen en kijk ernaar uit om, met Uw steun,
een bijdrage aan het reilen zeilen van de vereniging te kunnen leveren.

Frank Termote

Terugblik op de Algemene Ledenvergadering van 23 april
Op de Algemene Ledenvergadering 2015 zijn, naast de in het hoofdartikel besproken
voorzitterswisseling, onder andere de onderstaande onderwerpen besproken:
! Terugblik op de resultaten SPC 2014: Vermogen gestegen van 1,2 miljard naar 1,4
miljard. Verplichtingen in dezelfde mate toegenomen. Dekkingsgraad per einde jaar
106,4 (was 104,8). Door instelling van het nieuwe bedrijfstakpensioenfonds is SPC
nu een zogenaamd “gesloten fonds” geworden
! Aantal leden VGC licht gestegen tot 1537. Ledenwerfactie had teleurstellend
resultaat. Vergadering stemde in met statutenwijziging waardoor ook “slapers” lid
kunnen worden. Contributie volgend jaar: ongewijzigd € 16.-! Bereikte resultaten in 2014: negatieve gevolgen van instelling bedrijfstakpensioenfonds aanhangig gemaakt; contact met werkgever hersteld; inzicht verkregen in de
behandeling van ex-Friesland Foods-gepensioneerden.
! Plannen 2015: verminderde invloed binnen SPC-bestuur door Wet Versterking
Bestuur compenseren; samen met bestuur SPC de gesprekken met de werkgever
aangaan; onderhandelen over compensatie aantasting herstelvermogen i.v.m.
“gesloten” fonds; aanhangig maken dat ex-Friesland Foods-gepensioneerden beter af
zijn dan ex-Campina-gepensioneerden.
! Jaarrekening 2014 en Begroting 2015 goedgekeurd.

Bestuur VGC
Voorzitter:
1e Secretaris:
2e Secretaris:
Penningmeester:
Lid:
Lid:

Frank Termote
Piet van den Hurk
Frans Lemmerlijn
Ed van Gastel
Jan Brienen
Frans Savelkouls

Veghel
Veghel
Grathem
Den Haag
Rijkevoort
Oisterwijk

f.termote@kpnmail.nl
vgcampina@hotmail.com
frans.lemmerlijn@live.nl
edvangastel@live.nl
jan.brienen@tele2.nl
frans.ans.savelkouls@hetnet.nl
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06-53172098
0413-362663
0475-459201
070-8873946
0485-371292
013-5287308

	
  

Overleden leden
Sinds het verschijnen van onze vorige Nieuwsbrief zijn de onderstaande leden ons helaas
door overlijden ontvallen:
mw.W.Huijbregts-Boinck
P. Clemenkowff
mw.S.Strijk-Lafeber
W. Duyvestijn
L. Box
P. Broekhof
T. Duinstra
K. Kniep
J. v. Krieken
mw.G.Oldenburger-de Vries
P. Valckx
H. vd Brand
F. van Son
mw. W. Kraay-van Brie
mw. S. Zurcher-van Leer
mw. C. Arts-Minten
H. vd Ven
G. Schreuders
mw. M.Jongen-Lenssen
mw. M.Rulkens-Grubben
mw. J.Spek-Touw
W. Boom
F. Verhulst
K. Althof
mw. L. Rammeloo
J. Linke
P. Vogels

	
  
	
  

Loon op Zand
Voorburg
Alphen a/d Rijn
Gasselte
Bergeijk
Noordwijk
Linschoten
Uithoorn
Boxtel
Drachten
Bergen
Breda
Boxtel
Vleuten
Uithoorn
Wanroij
Sterksel
Genderen
Landgraaf
Maasbree
Gouda
Burgh-Haamstede
Ulvenhout
Gouda
Terneuzen
Voerendaal
Uden

97 jaar
80 jaar
87 jaar
76 jaar
76 jaar
92 jaar
86 jaar
84 jaar
75 jaar
84 jaar
94 jaar
89 jaar
85 jaar
78 jaar
79 jaar
86 jaar
90 jaar
86 jaar
89 jaar
88 jaar
86 jaar
94 jaar
89 jaar
92 jaar
82 jaar
79 jaar
75 jaar

mw. A. van Uden de Wit
W. Naalden
mw.A. Oosterwal v Onselder
M. Snoek
L. Scheepsma
W. Janssen
mw. N.Hermans-Oppers
C. v. Asseldonk
E. Konig
Th. de Graaf
P. Neerlings
mw. G. Douma de Jong
mw. M. Antens v Bavel
mw. P. Driessen v Denken
J. Hoef
A. Rossoni
mw. M.Melick-Hovelings
J. Weijgers
mw. R. Stokmans-Vennix
mw. C. v Egmond-van Dulst
H. Langhout
P. van Kessel
mw. C.v Breukelen-de Lange
J. Neef
F. Stienstra
J. Louter

Boekel
Prinsenbeek
Alphen a/d Rijn
Huizen
Amersfoort
Siebengewald
Heeswijk-Dinther
Boekel
Wijbosch
Wernhout
Dordrecht
Purmerend
Baarle Nassau
Veghel
Buggenum
's-Gravenhage
Melick
Prinsenbeek
Geldrop
Oegstgeest
Alphen a/d Rijn
Heeswijk-Dinther
Bilthoven
Rotterdam
Bussum
Hoorn

85 jaar
86 jaar
80 jaar
78 jaar
87 jaar
66 jaar
85 jaar
84 jaar
67 jaar
82 jaar
89 jaar
87 jaar
87 jaar
79 jaar
77 jaar
77 jaar
90 jaar
68 jaar
71 jaar
85 jaar
86 jaar
75 jaar
97 jaar
90 jaar
91 jaar
86 jaar

Nieuwe website

	
  
Carel van de Velde heeft zich zeer ingespannen om een nieuwe website voor VGC
te ontwerpen. En met succes! Het is een mooie, toegankelijke en zeer informatieve
website geworden. We nodigen u uit om er eens een kijkje te gaan nemen. Naast
actuele informatie vindt u ook achtergronden over pensioenbegrippen als
bijvoorbeeld de dekkingsgraad, over wettelijke bepalingen enzovoorts. Ook treft u er
nostalgische foto’s over oude bedrijven. Een bezoek meer dan waard. Ga naar:
	
  

http://www.vgcampina.nl/	
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