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Algemene Leden Vergadering nam belangrijke besluiten
Op 25 april 2017 vond in Vught de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (hierna te noemen ALV)
plaats. De aanwezige leden, 120 in getal, keurden een drietal belangrijke bestuursvoorstellen goed.
Daarnaast werden de gebruikelijke agendapunten zoals financiën, bestuurssamenstelling en
rondvraag behandeld. Als sluitstuk van de vergadering had het bestuur voormalig notaris Van
Nunen uit Veghel uitgenodigd om de aanwezigen in te wijden in de geheimen van testament en
levenstestament.

VGC steunt het bestuur van SPC bij rechtszaak tegen RFC
Voorzitter Frank Termote gaf een uiteenzetting over de actuele stand van zaken betreffende het
meningsverschil tussen de Stichting Pensioenfonds Campina (hierna te noemen SPC) en Royal

Friesland Campina hierna te noemen RFC). Doordat sinds 2009 de instroom van deelnemers bij
SPC is gestopt en door het opzeggen van de zogenaamde Uitvoeringsovereenkomst door RFC, is
er volgens SPC voor het pensioenfonds en de gepensioneerden schade ontstaan. RFC is van
mening dat aan alle verplichtingen is voldaan en wil daarom deze schade niet compenseren.
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In enkele vergelijkbare zaken werden een pensioenfonds en betrokken gepensioneerden door de
rechter in het gelijk gesteld. Naar aanleiding hiervan heeft SPC besloten om via de rechter
schadevergoeding te eisen. Het bestuur van VGC is van mening dat het ondersteunen van de door
SPC aangespannen zaak, de kans op succes vergroot. De ALV onderschrijft deze zienswijze en
verleent het bestuur toestemming om het voor belangenbehartiging gevormde fonds hiervoor aan te
spreken.

Nota over de toekomstige rol van VGC aangenomen
Omdat de meeste grote dossiers betreffende belangenbehartiging richting SPC en RFC gesloten
zijn, komt er ruimte om invulling te geven aan de andere doelstellingen die in de statuten van onze
vereniging zijn vastgelegd. Het bestuur heeft over deze doelstellingen een visie ontwikkeld en deze
vervolgens voorgelegd aan een klankbordgroep van leden. De suggesties en opmerkingen van de
klankbordgroep zijn grotendeels in de nota overgenomen. Het aldus ontstane toekomstplan werd
door het bestuur aan de ALV voorgelegd. De vergadering stemde unaniem met de in de nota
opgenomen voorstellen in.
In essentie komt het erop neer dat VGC naast belangenbehartiging in pensioenzaken ook aandacht
wil geven aan belangenbehartiging op het gebied van collectieve belangen op sociaal-economisch
terrein en aan het bevorderen van contacten tussen de leden. Wat de belangen op sociaaleconomisch terrein betreft, wordt met name gedacht aan het organiseren van een themamiddag of –
dag waarin een onderwerp zal worden uitgediept dat voor onze leden belangrijk of interessant is.
Het bestuur wil via een onderzoek onder de leden peilen waar de meeste belangstelling naar uit
gaat. Door dergelijke bijeenkomsten wordt ook de andere doelstelling, het bevorderen van het
ledencontact, inhoud gegeven. Door meer variatie in de inhoud van de nieuwsbrief te brengen,
hoopt het bestuur ook het ledencontact te bevorderen.
De volledige tekst van de notitie kunt u vinden op onze website www.vgcampina.nl en door klikken
naar ALV 25 april 2017.

Digitalisering Nieuwsbrief
In de ALV van vorig jaar was het bestuur gevraagd om te overwegen de nieuwsbrief voortaan
digitaal te verspreiden. Met name de steeds stijgende kosten van verzending is hierbij een
belangrijke overweging. Daartegenover staat dat veel van onze oudere leden aan een papieren
nieuwsbrief de voorkeur geven. Om aan beide wensen tegemoet te komen, stelde het bestuur de
ALV voor om glijdend over te gaan. Dat betekent dat leden die dit wensen, de nieuwsbrief in het
vervolg elektronisch zullen ontvangen en de overige leden krijgen de nieuwbrief op de bekende
manier per post thuis gestuurd. Nieuwe leden krijgen geen keuzemogelijkheid. Zij ontvangen de
nieuwbrief digitaal. De ALV stemde zonder discussie met dit plan in. Verderop meer hierover.
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Samenstelling bestuur
De samenstelling van het bestuur onderging geen wijzigingen. Piet van den Hurk en Ed van Gastel
traden statutair af en stelden zich herkiesbaar. Omdat er zich geen tegenkandidaten hadden
gemeld, werden Piet en Ed herbenoemd.

Financiële zaken
De vorig jaar benoemde kascommissie keurde de door de penningmeester opgemaakte
jaarrekening over 2016 goed. De ALV stemde in met de gepresenteerde begroting voor 2017.
Om VGC iets meer financiële armslag te geven bij de uitvoering van het beleid inzake het claimen
van de eerder aangehaalde schadevergoeding, stelde het bestuur de leden voor om met ingang
van 2018 een tijdelijke contributieverhoging van € 4 toe te passen. De ALV ging hiermee akkoord.

Rondvraag
Tijdens de rondvraag werd aandacht gevraagd over de uitvoering van de zogenaamde bij Aegon
ondergebrachte 3,25 % en Excedentregeling. Het Bestuur zal zich hierover verder beraden.

N.B.: Inmiddels heeft het Bestuur zich gewend tot RFC met de vraag om aandacht aan deze
problematiek te besteden. RFC heeft hierop gereageerd en aangegeven dat de administratieve
problemen de aandacht krijgen en dat er zorgvuldig wordt nagegaan of de uitvoering van de
regelingen correct is gegaan. We houden u op de hoogte.
Testament en levenstestament
Om een eerste invulling te geven aan het plan om informatie te geven op sociaal-economisch
terrein, had het bestuur de voormalige notaris Van Nunen uit Veghel uitgenodigd. De ex-notaris
ging in een betoog van een half uur in op het belang van het laten opmaken van een testament
en/of een levenstestament. Hij hield zijn gehoor voor dat om toekomstige belangen te regelen,
testament en levenstestament belangrijke hulpmiddelen kunnen zijn. Belangrijk voor wanneer er
een levensfase aanbreekt waarin men zelf geen beslissingen meer kan nemen. Door het laten
opmaken van een levenstestament houdt men de regie in eigen hand. Ook deze presentatie kan
men teruglezen op onze website www.vgcampina.nl, door klikken naar ALV 25 april 2017. Hier
vindt u ook een brochure met informatie over het levenstestament.
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Nieuws over onze leden
In de afgelopen maanden zijn onderstaande ex-collega’s lid geworden van VGC.
J.J.S.
H.K.
mw. J.A.
A.G.J. van
C.W. de
mw. M.G.J.
A.J.J.
W.C. van
mw. G.F.M.
P.J.F.P.
A.J.M. van

Aelmans
Barnar
Davies
Doorn
Jong
Kanters
Klaassen
Laviere
Meulepas-Bekkers
Strik
Wijngaarden

Uden
Geldermalsen
s-Hertogenbosch
Veghel
Tilburg
Veghel
Veghel
Ophemert
Boekel
Veghel
Bergeijk

Sinds het verschijnen van onze laatste Nieuwsbrief is van onderstaande leden bericht van
overlijden ontvangen.
G. van de
R. de
J.
G. ten
mw. H.
M.
mw.A,
mw. H.
mw. M. v.
O.
G.
C. v.d.
G.
mw. G.
E. de
G.
D.
mw.T.K.
A.
mw. C.
A. de
A. de
G.
Th.
H. v.d.
mw. A.
M.
F.
mw. J.
J.
R.S. de
mw. M. de
mw. I. v.
H.

Bildt
Bruijn
Bunthof
Cate
Coolen
Frusch
Graafmans-Pijpers
Grote-Gansey
Gurp-Klaassen
Hogendoorn
Hooft
Hoogen
Huijsmans
Jongbloed-Bruggink
Keijzer
Koster
Melchers
Muis-Nyenhuis
Nijboer
Overes-Meijlink
Pee
Ruiter
Schippers
Schneijdenberg
Sluis
Taams
Tonnissen
Torensma
Verbunt
Visser
Vries
Wilde-Kersten
Zoggel-Bergman
Zuiderveld

Utrecht
Dordrecht
Nuenen
Zaandam
Rotterdam
Kerkrade
Goirle
Nieuwegein
Breda
Amersfoort
Tiel
Mill
Hoeven
Appelscha
Gouda
Vianen
Bodegraven
Rijswijk
s'Hertogenbosch
Oud-Alblas
Dordrecht
Heinenoord
Strijen
Prinsenbeek
Driel
Woerden
Bergen
Bruinisse
Gouda
Kockengen
Hilversum
Vught
Veghel
Almere
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68
71
81
90
91
92
96
76
81
93
81
73
88
95
80
76
86
86
91
92
84
87
79
86
66
73
76
92
80
88
82
87
77
75

Wat betekent gepensioneerd zijn?

Niet van toepassing op bestuursleden van VGC!

Digitale Nieuwsbrief
Zoals in het verslag van de ALV is aangegeven, heeft VGC besloten om de nieuwsbrieven in het
vervolg digitaal te versturen aan de leden die daar prijs op stellen. Om hier een begin mee te
maken, heeft het bestuur aan alle leden waarvan een e-mailadres bekend is, een mail gestuurd
met de vraag om zich hiervoor aan te melden. Het resultaat van deze actie was als volgt.
Aantal leden VGC per 15 mei 2017

1.432

Aantal leden waarvan een mailadres beschikbaar was

754

100%

Aantal leden waarvan dit adres niet bleek te kloppen

188

25%

Aantal leden die positief hebben gereageerd

333

44%

5

1%

228

30%

Aantal leden die negatief hebben gereageerd
Aantal leden die niet hebben gereageerd

Al met al een redelijk positief begin.Het bestuur verzoekt leden die geen mail hebben ontvangen
en in het vervolg de nieuwsbrief digitaal willen ontvangen, dit bij onze secretaris Piet van den
Hurk kenbaar te maken: vgcampina@hotmail.com
De redactie van de nieuwsbrief zoekt een vrijwilliger die bereid is om het mailadressenbestand
actueel te houden en de verzending te regelen. We zouden het zeer op prijs stellen als iemand
deze activiteit geheel zelfstandig zou willen en kunnen uitvoeren. U kunt zich melden via het
mailadres: frans.ans.savelkouls@hetnet.nl
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Ledenwerving: Leden werven Leden
Ons ledenaantal loopt langzaam wat terug. De oorzaak hiervan is dat het aantal overledenen het
aantal nieuwe aanmeldingen overtreft. Het bestuur doet daarom een beroep op u, om oud-collega’s
met wie u contacten onderhoudt en waarvan u weet dat ze geen lid zijn, aan te sporen om onze
gelederen te komen versterken.
Oud-medewerkers die actief zijn bij een andere werkgever, de zogenaamde slapers, worden
binnenkort per brief benaderd met het verzoek om lid te worden. Door de statutenwijziging van vorig
jaar, is de mogelijkheid geopend dat slapers tot onze vereniging toetreden. Bij SPC zijn ongeveer
3.500 slapers verzekerd. Als 3% aan onze oproep gehoor geeft, halen we 100 leden binnen.
Voor onze continuïteit en voor het slagen van onze activiteiten is een behoorlijk ledenaantal van groot
belang!

Nog een vrijwilliger gevraagd
In de eerder aangehaalde nota over de toekomstige rol van VGC is een hoofdstuk gewijd aan de
functies van de bestuursleden en aan de gewenste kennis en vaardigheden die bij deze functies
horen. Om aan leden inzicht te bieden welke vaardigheden er gezocht worden bij het ontstaan van
vacatures in het bestuur, is het van nut dat deze beschreven zijn. Het bestuur zoekt daarom naar
iemand in onze vereniging die bereid is om dergelijke functieprofielen en –functiebeschrijvingen op te
stellen. Bent u een ex-HR-manager en heeft u nog heimwee naar uw vak, meld u aan bij Frank
Termote of Piet van den Hurk.

(Bron: Website KBO)
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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

edvangastel@live.nl

070-8873946

martienhoven@gmail.com

06-22493596

mfow.vanberkel@gmail.com

06-28851558

frans.ans.savelkouls@hetnet.nl

013-5287308

Ed van Gastel
Martien van den Hoven
Rien van Berkel
Frans Savelkouls

Post- en mailadres
Piet van den Hurk

Keslaerstraat 17

5465RL Veghel

vgcampina@hotmail.com
Website
www.vgcampina.nl

Frank Termote

Ed van Gastel

Piet van van de Hurk

Martien van de Hoven

Rien van Berkel
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Frans Lemmerlijn

Frans Savelkouls

Buienradar
Ieder jaar, als de lente bijna aanbreekt, halen wij onze fietsen van stal. Het is een
traditie om dan een dagje op stap te gaan met een bevriend stel. Mijn vriend voorspelt
voor die ochtend prima weer. Die wetenschap haalt hij van buienradar. Als een echte
weerman vertelt hij dat het niet overal droog zal blijven. In onze omgeving wordt het
een heerlijk dagje. Wij gaan op stap. Ik ben de enige e-biker in dit gezelschap en neem
mij voor om mijn snelheid aan te passen aan mijn fietsmaatjes. Zij fietsen wél naturel.
Ik zie ze te vaak, de e-biker die ver vooruit fietst terwijl zijn reisgenoot, op een
normale fiets, zuchtend en steunend op ruime afstand volgt. Mijn sociale gedrag wordt
door de anderen zeer op prijs gesteld. Na een half uurtje zie ik enkele donkere wolken
aan de horizon. Voorzichtig merk ik op dat het misschien toch niet helemaal droog zal
blijven. Onze vrienden reageren als door een wesp gestoken. Hoe kan ik twijfelen aan
hun buienradar. Zij gebruiken deze app op hun supersonische iPhones al jaren. Een
kwartiertje later vallen de eerste druppels. Al vlug gaan deze over in een forse bui.
Gelukkig is er een restaurantje in zicht. Wij bestellen een heerlijke kop koffie. Direct
komen de iPhones tevoorschijn en buienradar wordt opnieuw bekeken. Met een sjagrijnig
gezicht mompelt mijn vriend dat de wind is gaan draaien en er daardoor een iets
veranderd weerbeeld is ontstaan. Hij voorspelt dat de regen bijna ophoudt en er zelfs
een zonnetje zal komen. Gerrit Hiemstra, van het weerbericht bij het Journaal, heeft
trouwens ook een prima vooruitzicht afgegeven voor deze dag. Ik kan het niet laten om
te reageren: “Wat er in ieder geval aan de weerberichten van Gerrit klopt is zijn
samenvatting van het weer zoals het die dag was”. Onze vriendin reageert geprikkeld:
“Wij vertrouwen helemaal op alles wat deze moderne tijd biedt”. Op dat moment denk ik
aan mijn al lang overleden schoonvader. Hij had een boerderij en was voor zijn werk
sterk afhankelijk van de regen of de zon. Ik vertel onze vrienden dat hij in een klein
notitieboekje het weer van die dag noteerde. Ook voorspelde hij in enkele zinnen het
weer voor de dag erna. Je kon dan spreuken lezen als: Vandaag vliegen de vogels heel
hoog in de lucht, dus morgen is er een hemelsblauwe lucht. Onze vrienden kijken mij met
dedain aan. Ik vervolg: “Weet je, gisteren was het de naamdag van Sint Geertruid. Ik
heb vanochtend ook naar de voorspelling gekeken. Niet op buienradar maar in het
notitieboekje van mijn schoonvader. Daar stond voor vandaag: Schijnt de zon op Sint
Geertruid, dan komt de regen de dag erna met bakken de hemel uit”. Het wordt stil aan
tafel terwijl het in het restaurant steeds drukker wordt. De regen klettert tegen de
ramen. Ik kijk naar mijn vrienden. Ze zijn met stomheid geslagen en kijken bijna zo
grauw als de sombere lucht buiten. Dan zegt mijn vrouw zachtjes: “Het ziet er niet naar
uit dat het nog iets wordt vandaag”.
TeChe
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