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ln deze Nieuwsbrief onder meer:

Voorzitter Frank Termote bespreekt de actualiteit

Nieuw bestuurslid Rien van Berkel stelt zich voor

Nieuws over onze leden
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Actuele Zaken

ln onze vorige Nieuwsbrief heb ik u verteld dat het bestuur van

VGC van mening is dat door het oprichten van het nieuwe

Bedrijfstak Pensioenfonds voor de Zuivel een situatie is ontstaan

die de gepensioneerden het recht zou geven op meqf. zetels in

het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Campina (hierna te

noemen SPq. SPC is een zogenaamd gesloten fonds

geworden. Naar onze mening werden de actieven daardoor in

essentie gewezen deelnemers (in actieve dienst). Op basis

daarvan leek ons, gezien de verhouding gepensioneerden-

actieven een uitbreiding van het aantal bestuurszetels binnen

SPC mogelijk. Het bestuur van VGC heeft daarom SPC verzocht

om stappen te ondernemen om de zetelverdeling aan te passen

door twee extra zetels aan de gepensioneerden toe te kennen.



Deze grotere bestuurlijke invloed voor de gepensioneerden zou ook recht doen aan het feit dat het

vermogen van€ns pensioenfonds voor 75% betrekking heeft op gepensioneerden. Het bestuur van

SPC heeft op basis van juridische en reglementaire redenen afwijzend op ons verzoek gereageerd.

ïoezichthouder De Nederlandsche Bank blijkt in een overeenkomstig geval bij een ander

pensioenfonds het standpunt ingenomen te hebben, dat deelnemers in actieve dienst bij de

werkgever, waar geen premie meer voor betaald wordt, wettelijk nog steeds als actieven worden

beschouwd. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bij Kamervragen over

deze zaakhetzelfde antwoord gegeven. Kortom: ons vezoek is afgewezen en juridisch zijn er geen

openingen om de zaakin ons voordeelte beslechten. Wij zullen nu moeten wachten tot het moment

dat het aantal gepensioneerden 90% van het totaal aantal verzekerden (exclusief slapers) zal

bedragen. Deze situatie zal zich naar venrachting pas over circa vier jaar voordoen.

Alcatelen Euronert

Met het oprichten van het nieuwe Bedrijfstak Pensioenfonds voor de Zuivel en de daarmee

samenhangende eenz'rjdige opzegging van de Uitvoeringsovereenkomst tussen SPC en Royal

Friesland Campina (hierna te noemen RFQ is naar de mening van VGC voor SPC, dus voor de

gepensioneerden, financieel nadeel ontstaan. RFC meent echter dat er van enig nadeel geen sprake

is en wijst een claim af. lnmiddels lopen twee rechtszaken van vergelijkbare kwesties. Het gaat om

een geding tussen Alcatel-Lucent en de Stichting Alcatel-Lucent Pensioenfonds en om een geding

tussen Euronext enerzijds en De Vereniging Pensioengerechtigden Euronext en een aantal

particulieren anderzijds. lnzet is in beide geschillen ook de ontstane schade als gevolg van het

eenzijdig opzeggen van een uifuoeringsovereenkomst. ln beide gerechtelijke uitspraken werd het

pensioenfonds respectievelijk de gepensioneerden grotendeels in het gelijk gesteld. Het bestuur van

VGC heeft daarom, reeds in augustus 2016, naar aanleiding van hetAlcatel-Lucent-arrest bij SPC

aangegeven dat wij vinden dat het voor SPC nu opportuun geworden is om een schadeprocedure

aanhangig te maken. Bij RFC wordt dan de schade geclaimd die is ontstaan door het opzeggen van

de uitvoeringsovereenkomst.

SPC heeft ons onlangs laten weten dat zij opnieuw overleg heeft gehad met de werkgever naar

aanleiding van de gerechtelijke uitspraak. De werkgever blijft echter bij zijn zienswijze enwijst iedere

vorm van compensatie of overleg over dit onderwerp af. Het bestuur van SPC heeft daarop besloten

voorbereidingen te treffen voor de start van een juridische procedure. SPC zal met VGC in overleg

treden om te bespreken wat de rolvan VGC hierbij kan zijn.

Wij houden u op de hoogte.

Toekomstige rolvan VGC

ln de vorige Nieuwsbrief heb ik u verteld dat het bestuur van VGC zou gaan nadenken over de

toekomstige rol van VGC nu de grote dossiers gesloten zijn en alleen de bovengenoemde kwesties

nog spelen. Het bestuur heeft inmiddels diep nagedacht en een visie gevormd. Deze visie is voor-



\
gelegd aan een klankbordgroep bestaande uit een zevental leden. De groep heeft een aantal

waardevolle suggesties gedaan die het bestuur heeft overgenomen. Tijdens de komende

Algemene Leden Vergadering zal het bestuur u de voostellen voorleggen.

F ran k Termote, voorzitter

JAARVERGADERING 2017

Onze jaarvergadering zal in 2016 plaatsvinden op dinsdag 25 april te Vught.

U ontvangt tijdig nadere informatie.
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Frank Termote

Piet van den Hurk

Frans Lemmerlijn

Ed van Gastel

Martien van den Hoven

Rien van Berkel

Frans Savelkouls

Piet van den Hurk

Gontact met VGG

Bestuur

f.termote@kpnmai l. com

vgcampina@hotmail.com

frans. lemmerlijn@live. nl

edvangastel@live.nl

martienhoven @gmail.com

mfow.vanberkel@gmail.com

frans. ans.savelkouls@hetnet. n I

Post- en mailadres

Keslaerstraat 17

vgcampina@hotmail. com

Website

www.vgcampina.nl

06-53í72098

0413-362665

0475-459201

070-8873946

06-22493596

06-28851 558

013-5287308

5465R1 Veghel

3



Nieuws over onze leden

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

Sinds het versch'rjnen van onze laatste Nieuwsbrief is van onderstaande leden bericht van
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overlijden ontvangen.

J. BAKKER UDENHOUT

W.M. BIMUWENDMAD LAREN
nw.A.J. BROTMER-DRIEHUIJS UITHOORN

W. CASÏELEYN OUD ALBLAS
H. CORDEWENER HEERLEN
B.J. van DOMMELEN MILL
C. de GEUS PUTTERSHOEK
D. de l-lAAS ZELHEM
G. HOLIÁNDER DEN I-{AAG

C.F. vanden HOMBERGH HERKENBOSCH
J.A.H. IJZERMANS HEERLEN
mw.L.W. KAROTM-GABELER UDEN
mw E.P. KLWER ROTTERDAM

J. deKORT UDENHOUT

W. \an KUILENBURG VLEUTEN
F.P.A. van MIEGHEM ïLBURG
A. MUR WOERDEN
J.A.C. van den OEIEIÁAR VELDHOVEN
W. OVERMARS Uden

nw.P.M.E. SCHWIEBE VENMY
G. v.d. VLIET HILVERSUM
nw.A.B. VOORBURêSMIT WOUDENBERG
H.J.J. WALSCHOT HAELENTNUNHEM

F.A. WEEMEN VLIERDEN
nruT.A. WElJtv!\t+VEGT HAERSWOUDE
nw.H. aruEEP-DUIJFS SCHAGEN

GOUDA
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Nieuwe bestuurslid Rien van Berkel stelt zich zelf voor

Per mei 2016 ben ik toegetreden tot het bestuur van de

Vereniging van Gepensioneerden Campina (VGC). lk ben

68 jaar, woonachtig te Tilburg, gehuwd, vader van twee

kinderen en ik heb drie kleinkinderen.

Na mijn rechtenstudie aan de Universiteit Tilburg heb ik

twaalf jaar gewerkt in de brouwerij-industrie, laatstelijk in de

functie van Hoofd Arbeidsvoonryaarden. ln 1988 werd ik

aangenomen bij het voormalige DMV Campina waar ik de

functie van Hoofd Arbeidsvoonruaarden ging vervullen met

als standplaats Veghel. Circa een jaar na mijn indiensttreding diende zich de fusie met Melkunie

Holland aan. lk werd benoemd tot manager Arbeidsvoorwaarden van de nieuwe organisatie en werd

overgeplaatst, eerst naar Rosmalen en daarna naar het hoofdkantoor te Zaltbommel.

Na de fusie met Friesland Foods werd ik benoemd tot Manager Compensation & Benefits Nederland te

Amersfoort en heb ik me in die functie voornamelijk beziggehouden met de harmonisatie van

arbeidsvoonnraarden en personele regelingen. Per mei 2011 heb ik de onderneming verlaten.

Vanuit mijn functie heb ik veel te maken gehad met cao-onderhandelingen, sociale plannen,

reorganisaties, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, arbeidsrecht, pensioenen, functiewaardering

etc. Zowel op bedrijfstak- als op ondernemingsniveau heb ik veel overleg gevoerd met sociale partners

(COR en vakorganisaties).

lk heb een eenmanszaak waarbij ik me onder meer bezighoud met arbeidsrechtelijke adviezen en

arbeidsbemiddeling. lk vind het een missie en een uitdaging om moeilijk herplaatsbare mensen te

helpen bij het vinden van werk. Mijn liefhebberijen liggen op het gebied van kunst, theater en muziek.

lk wil graag mijn kennis en ervaring inbrengen in het bestuur van de vereniging. Hiermee hoop ik een

positieve bijdrage te kunnen leveren aan de doelstellingen van de vereniging en daarmee op te komen

voor de belangen van de leden.

Nieuwsbrief digitaal

Uit ondezoek is gebleken dat lang niet al onze leden staan te trappelen om de Nieuwsbrief digitaal te

ontvangen. Het bestuur zal met deze wens rekening houden. Tijdens komende de Algemene Leden

Vergadering zal het bestuur haar plannen hieromtrent ontvouwen.



De sÍoo mboot
Al enkele dagen zijn wij ermee bezig. ln het weekend komen onze vier kleinkinderen logeren. De

papa's en mama's willen er ook wel eens uit. Het z'rjn allemaaljongens in de leeftijd van zes, vier, drie

en één jaar. Minutieus bestuderen wij de mails met instructies die door de ouders z'rjn opgesteld. Wij

krijgen gedetailleerde informatie over de voeding, gebruiken en gewoontes van het kleine spul. Dan

nemen wij een besluit. Alle instructies gaan de prullenbak in en wij gaan het op onze manier doen. Wij

hebben toch ook kinderen opgevoed. Nu wordt het vast veel leuker. Die ochtend worden alle, noi

vrijwel nieuwe, meubels afgeschermd met dekens. Alles wat breekbaar is wordt achter slot en grendel

gestopt. Dan is het zover. Enthousiast komen ze met hun rolkoffertjes, dekbedjes en _tassen met

speelgoed het huis binnenstormen. Nadat de ouders vertrokken zijn, verandert het huis binnen één

uur in een slagveld en zijn de eerste ruzies al achter de rug. De chique overgordijnen worden gebruikt

om verstoppertje te spelen en de jongste loopt met een groot pleister op z'rjn wangetje omdat hij van

de tafel gevallen is.

Die avond is het feest. Het lievelingseten staat op tafel. Frites, kroketten, appelmoes en mayonaise.

Binnen enkele minuten is de keurig door oma gedekte tafel een puinhoop, waarbij de lekkernijen niet

alleen in de mondjes van de jongens terecht komen. ln alle vroegte laat de eerste de volgende

ochtend van zich horen. Na het verschonen van diverse luiers zitten ze allen in het grote bed van opa

en oma. Die zien er vermoeid en niet uitgeslapen uit. Er wordt naar een filmpje gekeken.

Hoogtepunt van het weekend is de zaterdagmiddag. Het is 30 graden. Om het meubilair te

beschermen wordt er in de tuin gespeeld. Alles verloopt prima totdat de meest creatieve van het stel

het lumineuze idee krijgt om 'sinterklaasje' te willen spelen. Enthousiast wordt dit idee door de

"mannen" omarmd. Een half uur later zit ik in de brandende zon op de voorste van 6 tuinstoelen die

achter elkaar geplaatst zijn. Dat is de stoomboot. lk heb een dikke deken omgeslagen die de mantel

van de "Sint" voorstelt. De mijter uit de verkleedkist staat scheef op mijn hoofd. Zweetdruppels

druppelen over mijn gezicht. De vier zwarte pietjes hebben inmiddels al het speelgoed als

"cadeautjes" onder de stoelen gepropt. Dit is het laadruim van de boot. Zij gaan achter de "Sint" zitten

die de boot laat vertrekken. lk krijgt opdracht tjoeke, tjoeke, tjoeke te roepen. Het rnoet wel écht

lijken. Als oma een foto maakt om te versturen naar de ouders zit "sinterklaas" in de hitte van de dag

zwetend aan het roer van het schip. De pieten zingen zo hard ze kunnen'. "Zie ginds komt de

stoomboot". Eén van de buren vangt een glimp van dit tafereel op. Met een grote, veelbetekenende

glimlach roept hij: "Zo buurman, dat wordt nog een heel eindje varen".

Zondagavond zitten we weer met z'rjn tweetjes onderuitgezakt en moe in de tuin. Oma staart voor zich

uit. Zij zucht: "Wat is het toch weer stil hier. lk heb nu al weer heimwee naar ze." lk sluit mijn ogen.

"Ja, het is welweer even wennen". lk glimlach.

TeChe.


