
 
1 

 

 
  

Nieuwsbrief  47 

Juli 2016 (jaargang 14, nummer 2) 

 

In deze Nieuwsbrief onder meer: 

 

 Terugblik op de Algemene Leden Vergadering  

 Voorzitter Frank Termote behandelt de actualiteit 

 Nieuwsbrief digitaal beschikbaar, indien gewenst 

 Nieuws over onze leden 

 Column 

Terugblik op de Algemene Leden Vergadering van 2016 

 

In een geanimeerde sfeer vond op 23 april in Vught de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering 

plaats. Elders in deze Nieuwsbrief kunt u lezen wat er zo al is besproken. Er waren ruim 100 leden 

aanwezig die na het formele gedeelte met elkaar borrelden en gemeenschappelijk de lunch 

gebruikten. Tijdens de vergadering werd afscheid genomen van Jan Brienen die als bestuurslid terug 

trad en werd het voorstel van het bestuur bekrachtigd om Martien van den Hoven en Rien van Berkel 

als nieuwe bestuursleden te benoemen. De bestuurssamenstelling is nu als volgt: 

 

Frank Termote Voorzitter 

Martien van den Hoven Vicevoorzitter 

Piet van den Hurk 1e secretaris (Ledenadministratie en archief) 
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Frans Lemmerlijn 2e secretaris (Verslaglegging) 

Ed van Gastel Penningmeester 

Rien van Berkel Pensioendeskundige 

Frans Savelkouls Redactie Nieuwbrief 

 

             

De voorzitter spreekt en de leden luisteren aandachtig toe. 

(Meer foto’s op onze site: http://www.vgcampina.nl/Impressie-ALV-26-april-2016/) 

 

Actuele Zaken 

Ongelijke behandeling 

In de vorige Nieuwsbrief heb ik u verteld dat VGC van mening is dat er inzake pensioenen sprake is 

van ongelijke behandeling tussen Campina-gepensioneerden en Friesland Foods-gepensioneerden. 

Op 19 april heeft een delegatie van het bestuur hierover een gesprek gevoerd met Royal Friesland 

Campina (hierna te noemen RFC). De uitkomst van dit overleg was teleurstellend. De werkgever stelt 

zich op het standpunt dat RFC zowel juridisch als moreel niets te verwijten valt en was daarom tot 

geen enkele concessie bereid. Het bestuur van VGC beraadt zich over het vervolg op dit dossier. 

 

Bestuursinvloed  

 In 2015 heeft het bestuur van VGC intensief overleg gevoerd met het bestuur van het Pensioenfonds 

(hierna te noemen SPC) over het herstel van de invloed van gepensioneerden in het bestuur van SPC 

nadat door nieuwe wettelijke regels deze invloed was ingeperkt. In onze vorige Nieuwbrief is uitvoerig 

ter sprake gebracht hoe er een oplossing gevonden is die voor alle partijen -VGC, SPC en 

toezichthouder DNB-  nog acceptabel is. 

Inmiddels is er sprake van nieuwe feiten waardoor de invloed van gepensioneerden op het bestuur 

 

 

http://www.vgcampina.nl/Impressie-ALV-26-april-2016/
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van SPC nog aanzienlijk verbeterd zou kunnen worden. Door de oprichting van het Bedrijfstak Pen-

sioenfonds voor de Zuivel hebben de actieve werknemers bij RFC voor SPC een andere status 

gekregen: zij worden niet langer gezien als actieven maar als gewezen deelnemers. Het bestuur van 

VGC is daarom van mening, dat de situatie is ingetreden dat de Wet Versterking Bestuur toestaat dat 

de huidige bestuurssamenstelling van SPC gewijzigd kan worden. Nu nemen de werknemers 4 zetels 

in, de gepensioneerden 2 en de werkgever eveneens 2 zetels. Gegeven de nieuwe verhoudingen 

menen wij als gepensioneerden recht te hebben op 4 zetels. Ook het feit dat 75-80% van het 

vermogen van SPC gerelateerd is aan gepensioneerden en slapers, onderstreept deze claim. VGC 

heeft SPC verzocht hiertoe de nodige stappen te zetten. Ik houd u van het vervolg op de hoogte. 

 

Toekomstige rol van VGC 

Omdat de grote dossiers inzake geschilpunten met RFC en SPC inmiddels gesloten zijn en de 

lopende zaken minder aandacht zullen vragen, gaat het bestuur van VGC nadenken over de 

toekomstige rol van onze vereniging. Er is vanuit het bestuur een werkgroepje gevormd dat hierover 

voorstellen gaat voorbereiden. Ook hier hoort u binnen afzienbare tijd meer over. 

 

Frank Termote 

 

Nieuwsbrief ook digitaal beschikbaar, indien gewenst 

 

Tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering werd de vraag gesteld of de Nieuwsbrief digitaal kan 

worden gemaakt. Het bestuur heeft zich over deze vraag beraden en neemt daarover het volgende 

standpunt in. Omdat de wereld om ons heen in toenemende mate digitaliseert en omdat op termijn de 

verzending van papieren post steeds beperkter en daardoor ook duurder wordt, wil VGC in deze 

ontwikkelingen meegaan. VGC wil echter de toezending van de papieren Nieuwsbrief aan leden die 

hier de voorkeur aan geven, gewoon voortzetten.  

Om de digitale verzending goed te kunnen laten verlopen, is het noodzakelijk dat er een bestand 

wordt opgezet en bijgehouden van e-mailadressen van leden die zich voor de digitale krant 

aanmelden. Omdat de bestuursleden reeds veel tijd aan VGC moeten besteden, is het wat bezwaarlijk 

om het bijhouden van genoemd bestand daar aan toe te voegen. Het bestuur is daarom op zoek naar 

een lid die deze taak op zich zou willen nemen. Mocht u interesse hebben, dan gelieve contact op te 

nemen met onze secretaris Piet van den Hurk via het e-mailadres vgcampina@hotmail.com. 

Aan de leden die digitale toezending wensen, wordt verzocht om zich hiervoor via hetzelfde e-

mailadres aan te melden. 

Om er zeker van te zijn dat alle leden door VGC bereikbaar zullen blijven, zullen de uitnodigingen voor 

de ledenvergaderingen altijd schriftelijk blijven plaatsvinden. 

 

Het Bestuur 

 

 

mailto:vgcampina@hotmail.com
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  Nieuwe bestuurslid stelt zich zelf voor 

 

 

 

Martien van den Hoven 

Vanaf 1981 tot begin 2015 (met een korte onderbreking) ben ik met 

heel veel plezier werkzaam geweest voor FrieslandCampina en een 

aantal voorlopers daarvan. Vorig jaar ben ik gebruik gaan maken van 

de pre-pensioenregeling. 

Ik kijk met veel genoegen terug op de verschillende activiteiten die ik 

al die jaren voor de coöperatie heb mogen doen bij o.a. DMV 

International, Creamy Creation, Campina International, CPE en 

laatstelijk Boter en Melkpoeder bij RFC. 

 
Ik vind het nog niet opportuun om helemaal niets meer te doen. Mijn echtgenote en ik zijn 

regelmatig op reis om het Zwitserleven gevoel te ontwikkelen. Daarnaast ben ik nu actief bezig 

als commissaris bij Rabobank Uden-Veghel en een orthopedische kliniek in Mill.  Tevens krijg ik 

veel energie van de Noordkade in Veghel (buren van DMV) waar ik met het bestuur van Stichting 

CHV probeer de cultuur in onze gemeente op de kaart te zetten. 

Recentelijk kreeg ik het verzoek om in het bestuur van VGC plaats te nemen. Daar heb ik positief 

op gereageerd omdat ik naast het genieten van mijn pensioen ook een bijdrage wil leveren aan 

het in stand houden ervan. Ik moet mij overigens nog veel eigen maken over deze complexe 

materie, maar… een mens is nooit te oud om te leren” 

 
 

 
 

Bron: NRC-Handelsblad 
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  Algemene Leden Vergadering (ALV) van 23 april 2016 te Vught 

 

De vergadering werd bijgewoond door ruim 100 leden. Na de opening door de voorzitter en de 

goedkeuring van de notulen van de ALV, van 2015 werd het jaarverslag 2015 behandeld. Voor de 

inhoud hiervan wordt verwezen naar het verslag dat bij de uitnodiging van deze vergadering aan alle 

leden is toegezonden. Vervolgens ging de voorzitter in op de inhoud van het gesprek met RFC 19 

april (zie Ongelijke behandeling op pagina 2). De voorzitter deelde vervolgens aan de vergadering 

mede dat de grote dossiers met de werkgever inmiddels nagenoeg allemaal gesloten zijn. Het 

bestuur zal zich in 2016 gaan beraden over hoe verder inhoud kan worden gegeven aan wat in de 

statuten staat over algemene belangenbehartiging en het bevorderen van de contacten tussen de 

leden.  

 

Het financieel verslag over 2015 en de begroting voor 2016 werden goedgekeurd. De contributie blijft 

ongewijzigd gehandhaafd op € 16. 

 

Gastspreker was dit jaar wederom de voorzitter van SPC, Kees de Ridder, die uitgebreid inging op 

het reilen en zeilen van het Fonds in 2015. Door de lage rente en het lage rendement was 2015 geen 

geweldig jaar. Lichtpuntje was dat SPC een iets beter rendement haalde dan vergelijkbare fondsen. 

Op basis van de nieuwe richtlijnen is de dekkingsgraad in maart 2016 103,1% (april 2016 102,8%). 

Volledige indexatie is nog steeds heel ver weg. Hiervoor is een dekkingsgraad van 130% vereist. De 

Ridder ging diep in op de nieuwe wettelijke regelingen ten aanzien van vereiste dekkingsgraad, 

herstelplannen en het rentebeleid van de Europese Centrale Bank dat zeer nadelig is voor de 

pensioenfondsen. Hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel staat inmiddels hoog op de 

politieke agenda maar zal pas in de komende kabinetsperiode aan de orde komen. Hoe dit gaat 

uitpakken is nu nog onvoorspelbaar. Spreker sprak tenslotte zijn bedenkingen uit ten aanzien van de 

kwaliteit van de berichtgeving over pensioenen in diverse media en noemde daarbij met name  het 

televisieprogramma Zwarte Zwanen als voorbeeld.  

 

Jan Brienen nam afscheid als bestuurslid. Op voordracht van het bestuur werden Martien van den 

Hoven en Rien van Berkel tot nieuwe bestuursleden gekozen. Martien en Rien stelden zich in een 

kort praatje voor aan de vergadering. 

 

De leden maakten goed gebruik van de rondvraag. Hierin kwam onder andere ter sprake dat er in 

2016 geen kortingen op de SPC-pensioenen zullen worden toegepast en dat de nieuwe peildatum 31 

december 2016 is.  
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Op de vraag waarom CAO-I niet in het bestuur vertegenwoordigd is, antwoordde de voorzitter dat hier 

zeker ruimte voor is. Hij wees er wel op dat kandidaat-bestuursleden er zich van bewust moeten zijn 

dat VGC een kandidaatstellende organisatie is richting bestuur SPC en Verantwoordings-orgaan. Ook 

kwam nog ter sprake dat gepensioneerden, slapers, en actieve werknemers van RFC met een 

Campina-verleden gemeenschappelijke belangen hebben. 

 

 

 
Een beetje nostalgie 

      
                                          Rotterdam                                                                             Asten 

               
                                         Opmeer                                                                                   Tilburg 
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  Nieuws over onze leden 

 

Contact met VGC 

Bestuur  

Frank Termote f.termote@kpnmail.com 06-53172098 

Piet van den Hurk vgcampina@hotmail.com 0413-362663 

Frans Lemmerlijn frans.lemmerlijn@live.nl 0475-459201 

Ed van Gastel edvangastel@live.nl 070-8873946 

Martien van den Hoven martienhoven@gmail.com 06-22493596 

Rien van Berkel mfow.vanberkel@gmail.com 06-28851558 

Frans Savelkouls frans.ans.savelkouls@hetnet.nl 013-5287308 

Post- en mailadres 

Piet van den Hurk Keslaerstraat 17 5465RL Veghel 

 vgcampina@hotmail.com  

 Website  

 www.vgcampina.nl  

 

M.F.O.W. van BERKEL TILBURG J.J. KUIJS BEST

J.J.M. BROK VEGHEL C.A.M. KUIJS UDEN

mw.A.M.R. GEVERS-LANGENHUYZEN VEGHEL P.C. van der LINDEN UTRECHT

J.W. van HAMERSVELT WOERDEN D.J.  MARKENSTEIN HEERLEN

H.W.M. van HAPEREN BREDA L.J.C. van OVERBEEK BLADEL

W. HEYKOOP GIESSENBURG J.G.M. PEREBOOMS OBBICHT

P.J.W. JEURISSEN LIMBRICHT A. RAMPERSAD EINDHOVEN

J.W.M.M. van KEMENADE NUENEN H.J. van ROOIJEN  BREUKELEN

M.J.M. KERKHOF SCHIJNDEL A.C.M. SCHIPPERS HEESWIJK-DINTHER

C.J.W.  KÖLLMANN VEGHEL

C.A.G. BELLAN HARMELEN 82 JAAR mw.G.J.C. van der LINDEN-STEENBAKKER SCHIJNDEL 86 JAAR

M.G. van den BERG STAPHORST 85 JAAR W.M. MANDERS VEGHEL 78 JAAR

WMFHA BOGERS EINDHOVEN 69 JAAR H. MANTEN MAARSSEN 87 JAAR

J.D.A. van de ELSHOUT MADE 70 JAAR G.M. MEIJER DONGEN 82 JAAR

G.A. EVERS BERGEIJK 76 JAAR mw.M. MOSCH-VAN DONGEN UDEN 81 JAAR

J.W.A. de GOEIJ OUDEWATER 85 JAAR R.P.F. de NIJS KLOOSTERZANDE 84 JAAR

mw.B. GROENENBOOM-van ES HEERJANSDAM 89 JAAR W.H. ROVERS BERLICUM 88 JAAR

A.J.L. van HAASTEREN ROTTERDAM 78 JAAR mw.G. SCHUT-SCHREKKER 'S-HERTOGENBOSCH 90 JAAR

S.H. HANF KERKRADE 82 JAAR mw.M.M.J. SMEETS-RUIJTERS SUSTEREN 96 JAAR

M.T.N. van HEDEL BERLICUM 71 JAAR J. SMIT UITHOORN 85 JAAR

mw.M. v.d.  HEIJDEN-van de VEN ERP 89 JAAR C.J. SPRANGERS-BUYS OSS 93 JAAR

mw.A.M.M. HEINTZBERGER-PIERROT BERGEIJK 97 JAAR J.B. STEFFENS OSPEL 87 JAAR

W. HERMANS HEESWIJK-DINTHER 90 JAAR J.G.C. v.d. VEN, bedrijfseconoom TILBURG 81 JAAR

mw.C.M. HEUVEL PAPENDRECHT 95 JAAR mw.A.M. VERBATEN LAGE ZWALUWE 72 JAAR

J.W. ISBOUTS SOMEREN 84 JAAR P.A. VERGEER WOERDEN 84 JAAR

J.G.M. KERSBERGEN VEENENDAAL 80 JAAR W.J.M. VERMEULEN EINDHOVEN 81 JAAR

A.M.P. KOUWENBERG BERGEIJK 84 JAAR L. VISSER UITGEEST 90 JAAR

W.C..M. LAANEN VEGHEL 94 JAAR mw.M.J.M. van de VONDERVOORT-LINDEN BOEKEL 72 JAAR

W.J. LAK-van DYK 'S-GRAVENHAGE 103 JAAR S. de VRIES DRONRYP 96 JAAR

M. LAMBO BREUKELEN 92 JAAR J.W. van der WIEL WOUDENBERG 83 JAAR

Sinds het verschijnen van onze laatste Nieuwsbrief is van onderstaande leden bericht van overlijden ontvangen.

In de afgelopen maanden zijn onderstaande ex-collega's lid geworden van VGC.
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Wachtkamer 

Enkele keren per jaar moet ik bloed laten prikken. Nuchter. Ik trek nummertje 12. Het is 8 uur en de 

wachtkamer is vol. Er is maar één prikster. Haar collega heeft zich zojuist ziek gemeld. Dat is geen 

zonnig vooruitzicht. Mijn maag knort. Enkele lotgenoten staan op dit vroege tijdstip al in de 

verhaalstand. Dat is wel het laatste waar ik behoefte aan heb.  

Naast mij zit nummertje 11. “Ah, u bent direct na mij, ik kom hier iedere paar weken”. Hij vervolgt: 

“Gisteren ben ik voor de vijfde keer dit jaar ontslagen uit het ziekenhuis. Ze hebben nog steeds niet 

echt door wat ik mankeer. De vorige keer zag de dokter op een foto iets in mijn buik over het hoofd. 

Maar ah la. Foutjes maken is menselijk”. De overbuurman, nummertje 14 bemoeit zich er mee. “Weet 

je hoe dat komt die foutjes?” Hij geeft het antwoord direct zelf. “Door die veel te ver doorgevoerde 

marktwerking in de zorg. Ze zijn niet met de patiënt maar meer met zichzelf bezig. Hun omzet moet 

omhoog, daar gaat het om”, moppert hij. Nummertje 1 wordt naar binnen geroepen. Het is inmiddels 

kwart over acht. “Als het in dit tempo doorgaat zit ik hier om 10.00 uur nog”, klaagt nummertje 16. Zij 

heeft zich als laatste bij het gezelschap gevoegd. Dan komt de eerst geprikte naar buiten terwijl hij in 

de volle wachtkamer roept: “Zo, en nu naar een lekker gekookt eitje, dat hebben wij wel verdiend”. 

Nummertje 1 loopt zelfgenoegzaam naar buiten. 

Mijn maag komt door het gekookte eitje weer in opstand en knort nu onbedaarlijk. Dat valt ook 

nummertje 11 op. Veel te hard roept hij: “Dat is een heel trommelkorps wat ik daar hoor mijnheer. 

Gelukkig zit ik hier niet nuchter, ik zou er niet aan moeten denken”. Ik wil hem vragen of hij dan niet 

met mij wil ruilen, maar nummertje 11 lijkt niet iemand die openstaat voor dit soort ruimhartige 

gebaren. Dan valt mij iets in. Ik besluit mijn treurige ochtend te delen met al mijn facebook ‘vrienden’ 

en schrijf: “Ik zit nu in een te volle wachtkamer. Bloedprikken. Ben nuchter. Heb nummertje 12.” Ik 

verwacht in ieder geval medeleven van mijn ‘vrienden’. Niets is minder waar. Direct al komen reacties 

binnen. Er zijn nogal wat ‘vind ik leuks’ bij. Dat begrijp ik niet. Een van de facebook vrienden reageert: 

“Beter zittend in een te volle wachtkamer dan staande in een te volle treincoupé”.  

Die vindt dus dat hij het nog moeilijker heeft dan ik. Niemand schijnt mij te begrijpen. Inmiddels 

vordert de prikdame sneller dan verwacht. Een half uurtje later ben ik aan de beurt. Ze prikt kordaat 

zonder iets te zeggen. Als ik weer naar buiten loop zie ik dat het zonnetje al volop schijnt. Thuis aan 

het ontbijt lees ik in de krant een indrukwekkend verhaal over ernstig zieke kinderen die maandenlang 

in een ziekenhuis worden opgenomen. Ik denk aan de wachtkamer en de nummertjes. Ik schaam mij. 

Niet in de laatste plaats voor mijzelf.  

 

                                TeChe                            


