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Actuele Zaken 
 

Status gerechtelijke procedure 
In onze vorige Nieuwsbrief heb ik u verteld dat de Stichting Pensioenfonds Campina 
(SPC) een gerechtelijke procedure aanspant tegen Royal Friesland Campina (RFC). De 
inzet is het verkrijgen van compensatie die het gevolg is van het opzeggen van de 
Uitvoeringsovereenkomst door RFC. Juristen hebben de zaak in voorbereiding.  Ik kan 
u op dit moment geen nieuws over dit dossier melden.   
 
Status Aegon-dossier 
Tijdens de ALV kwam ook ter sprake dat er problemen gerezen zijn tussen Aegon en 
individuele (toekomstige) gepensioneerden met betrekking tot de hoogte van de 
periodieke uitkering in relatie tot eerdere toezeggingen. Het bestuur van VGC is 
hierover in gesprek getreden met RFC. Het betreft een complex administratief 
probleem wat inmiddels te lang voort sleept. Aegon is door RFC uitdrukkelijk gevraagd 
het probleem nog in 2017 op te lossen. Zodra dit gebeurd is, zullen betrokkenen op 
individuele basis geïnformeerd worden. Een VGC bestuurslid wordt lid van een 
deelnemerspanel dat Aegon gaat adviseren over de wijze van communicatie. 
Wanneer dit zal plaatsvinden, is op dit moment niet te voorspellen.  
 

Frank Termote, voorzitter 
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Organisatie Stichting Pensioenfonds Campina 
 
Meerdere leden hebben gevraagd om eens uit te leggen hoe de Stichting 
Pensioenfonds Campina (hierna te noemen SPC) bestuurlijk in elkaar zit, hoe de 
relaties met de diverse partners zijn en wat de in dit verband vaak gebruikte 
afkortingen betekenen. We voldoen graag aan dit verzoek. De onderstaande  
informatie is voornamelijk gebaseerd op het Jaarverslag 2016 van SPC. 
 
Schematische voorstelling 
 

 
 

Het bestuur en de aan het bestuur rapporterende ondersteunende commissies 
Bestuur: Het bestuur is verantwoordelijk voor alle activiteiten van SPC. Het 
bestuur dient te handelen conform de wettelijke regelingen op het gebied van 
pensioenen. De bevoegdheden en de wijze van besluitvorming zijn vastgelegd in 
de statuten van het fonds.  
Beleggingscommissie: Deze commissie is belast met het voorbereiden, 
adviseren en het uitvoeren van het beleggingsbeleid. 
Pensioencommissie: Deze commissie adviseert het bestuur op het gebied van 
het pensioencontract en op het gebied van het algemeen pensioenbeleid. 
Communicatiecommissie: Deze commissie adviseert het bestuur op het gebied 
van niet-wettelijk voorgeschreven communicatie naar gepensioneerden. 
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De toezichthoudende organen en instanties 
Verantwoordingsorgaan: Dit orgaan, ingesteld bij wet, ziet erop toe dat het bestuur 
het pensioenreglement juist uitvoert en bewaakt de evenredige belangenbehartiging 
van de verschillende belanghebbenden door het bestuur. De bevindingen van het 
Verantwoordingsorgaan worden opgenomen in het jaarverslag van SPC. 
 
Het Verantwoordingsorgaan wordt bijgestaan door een Externe Visitatiecommissie 
die bestaat uit drie door het Verantwoordingsorgaan aangewezen externe 
deskundigen. Ook deze Externe Visitatiecommissie publiceert haar bevindingen in het 
jaarverslag van SPC. 
 
Overheid: Namens de rijksoverheid houdt De Nederlandsche Bank toezicht op de 
pensioenfondsen in Nederland. Dit toezicht heeft betrekking op het juist en volledig 
toepassen van de wettelijke regels hieromtrent die na de bankencrisis behoorlijk zijn 
verscherpt. Belangrijke overtredingen van deze regels kunnen er toe leiden dat De 
Nederlandsche Bank het bestuur van het fonds overneemt. 
 
Externe accountant: KPMG is de externe accountant, de door de overheid 
geautoriseerde deskundige, die de jaarrekening goed- of afkeurt,  
 
Externe ondersteuning en dienstverlening 
Het beleggingsbeleid wordt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van SPC 
uitgevoerd door een externe vermogensbeheerder: Goldman Sachs Asset 
Management.  
 
Het fonds wordt verder bijgestaan door meerdere externe deskundigen op het gebied 
van vermogensbeheer, risicobeheersing, compliance (toezicht op de naleving van de 
gedragscode van SPC)  en actuariële aangelegenheden.  
 
Uitvoeringsorganisatie 
Het Pensioenbureau is belast met de administratie en uitvoering van de 
pensioenregelingen met de individuele verzekereden alsmede met de uitbetaling van 
de pensioenuitkeringen.  
 

De relatie tussen VGC en SPC  
VGC behartigt de belangen van de gepensioneerden langs twee wegen:  
 
1) VGC is een kandidaat stellende organisatie De personen die namens VGC in de 
diverse bovenbeschreven organen zitting hebben zijn: 
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Bestuur:                                C. de Ridder (voorzitter) 
                                               F. Verveld 
Beleggingscommissie:        F. Verveld (voorzitter) 
Communicatiecommissie: R. van der Weerd 
Verantwoordingsorgaan:   C. de Wit (voorzitter) 
                                                M. van den Hoven 
                                                C. van der Velde 
 
2) Daarnaast is VGC de officiële gesprekspartner namens de gepensioneerden voor 
SPC en RFC op het gebied van pensioenaangelegenheden. Hierdoor is VGC in staat om 
onze mening bij belangrijke aangelegenheden te laten horen en invloed uit te 
oefenen.  
 
Tenslotte 
Wilt u hier nog meer over weten, dan adviseren wij u om de site van SPC te 
raadplegen www.pfcampina.nl en dan te kijken onder Jaarverslagen. 
 

Waar gaat uw belangstelling naar uit? 
Tijdens onze laatste Algemene Leden Vergadering is het plan De Toekomstige Rol van 
VGC gepresenteerd. In dit plan kwam onder andere ter sprake om een themadag of -
middag te organiseren over een onderwerp dat ons gepensioneerden direct raakt. Om 
dit met succes te kunnen doen, willen we als bestuur graag weten waar uw 
belangstelling naar uit gaat. Zelf denken we aan de volgende onderwerpen: 

1. Woonvormen voor ouderen. Omdat de overheid zich op het gebied van 

ouderenzorg steeds verder terugtrekt en mensen tot op hoge leeftijd zelfstandig 

moeten blijven wonen, is het belangrijk om je op tijd te oriënteren op wat kan 

en wat niet kan. Hoe ziet de markt eruit, wat kunnen we zelf regelen en wie kan 

ons helpen? 

2. Een natuurlijk of een gekozen levenseinde. Veel mensen schrikken van wat er in 

de discussies over dit onderwerp aan de orde komt. Hoe houden we zelf de regie 

in handen? 

3. Financiële planning. Het financiële vermogen van veel gepensioneerden zit 

opgesloten in de bakstenen van het huis. Welke mogelijkheden en onmoge-

lijkheden zijn er om het stenen geld te veranderen in papieren geld of banksaldo. 

 
Mogelijk heeft u zelf ideeën over onderwerpen waar u wat meer over wilt weten. Laat 
ons weten waar uw gedachten naar uitgaan.  
 

 

 

http://www.pfcampina.nl/
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Om tot een zinvolle opzet te kunnen komen, is het nodig dat er voldoende belangstelling 
voor een dergelijke themabijeenkomst is. Bij een aantal belangstellenden van vijftig of 
meer zal het evenement doorgang vinden. Ook niet-leden, bijvoorbeeld oud-collega’s en 
partners zijn daarbij welkom. Omdat onze verenigingskas niet veel kosten toelaat, wordt 
aan de deelnemers een bijdrage van € 15 per persoon gevraagd. 
 
Het plan is om een middag te organiseren in Vught met aansluitend een gezellig samenzijn 
om elkaar te ontmoeten en weer eens bij te praten. 
 

Bent u geïnteresseerd, dan reageer!   Stuur een mailtje naar: 
VGCampina@hotmail.com 

of stuur een briefje  naar onze secretaris: 
Piet  van den Hurk, Keslaerstraat 17, 5465RL Veghel. 

 

 Ja, ik ben geïnteresseerd in een themamiddag. Mijn belangstelling gaat uit naar: 
1. Woonvormen voor ouderen 

2. Een natuurlijk of een gekozen levenseinde 

3. Financiële planning 

4. Een ander onderwerp, te weten: 

…………………………………………………………………………………………. 

5. Alle genoemde onderwerpen lijken mij interessant. Ik heb geen voorkeur. 

 
       Naam:………………………………………………………………………………………………………. 
       Adres:………………………………………………………………………………………………………. 
       E-mail:……………………………………………………………………………………………………… 

 
Inmiddels met een ander rugnummer! 

 

mailto:VGCampina@hotmail.com
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=tWAOZvwq&id=EAADB937F18FBF2A14020103F3AC80EB1221A766&thid=OIP.tWAOZvwqLy45OypZXRDB-AEsDT&q=schaar&simid=607999188523616313&selectedIndex=9
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Nieuws over onze leden 
 

In onze vorige Nieuwsbrief vertelden wij u over de ledenwerfactie onder de zogenaamde 
slapers. Deze actie heeft een behoorlijk resultaat opgeleverd. Onze secretatis heeft 79 
nieuwe leden kunnen inschrijven. Hun namen vindt u onderstaand. 

 
 
Om als belangenbehartiger een belangrijke partij te blijven, is het noodzakelijk dat VGC 
veel gepensioneerden vertegenwoordigt. Kent u in uw omgeving nog ex-collega’s 
waarvan u weet dat ze nog geen lid zijn: spoor hen aan om zich aan te sluiten. Aanmelden 
kan via VGCampina@hotmail.com. 
 
 
 

 
 

mw.J.Y. BAKKER-TEN WOLDE BIEZENMORTEL C.A.M. van LANEN UDEN

B.J.J.M. BEKKERS SINT OEDENRODE mw. L. LAVALETTE UDEN

A. den BESTEN PUTTERSHOEK A. van der LINDEN PIJNACKER

C.J. BIJLSMA BUNNIK mw. H. LUCIUS VORSTENBOSCH

G.J.H. BREKELMANS ST.MICHELSGESTEL W.L. LUTEIJN VEGHEL

A.J.G. BROENINK HAAREN J. van der MAAR BERLICUM

E.E. BROUWER AALSMEER A.J. MARTENS NEER

mw.C.F.E. BUDDINGH AARLE-RIXTEL C.J.M. MEGENS BOEKEL

J.P.T.A. van CASTEREN VEGHEL H.A.J. van MELIS VEGHEL

P.J. COX MAASBREE W. MULDER AMSTERDAM

P. van DAM OIRSCHOT G.J.B. OLTHOF DOETINCHEM

P.B.M. van DIJK MIJDRECHT mw.A. OTTENS-van der MOLEN WESTERLAND

R.H.P. DONKERS BREDA mw.H.M.B.van der PAS-VISSCHERS ODILIAPEEL

E.M. DUIJFF ALKMAAR mw. M. van der PEET ZOELMOND

C.H.F.M. FLIPSEN REUSEL J. PETIET OOSTHUIZER

H.H. GALESLOOT ZEIST R.S.P. POELSTRA VEGHEL

K.R. van GARDEREN LAREN T.S.J.M. POUWELS ETTEN-LEUR

J.F. GAULHOFER TERHEIJDEN J.M.M. RAAIJMAKERS DE MEERN

M.C. de GROOT HERRLIBERG ZWITSERLAND D.G. RIJNDERS HOLWIERDE

Q.J. GRROT TUITJENHOREN mw.A.I. van RIJS RUURLO

R. HARINGA ROTTERDAM W.A.M. RITMEIJER VLEUTEN

J. de HEER HAGESTEIN mw.M.J.A.van ROESSEL-BACKX GOIRLE

J.R. HEIJNE KATWIJK mw.A. SCHIPHUIS DEN HAAG

C.J.H.A. HESSELS ZEVENBERGSCHENHOEK W.J. SCHOLTENS OOSTERBLOKKER

H.M. HILBRANDS DOORN M.L. SILIAKUS TILBURG

F.M. HOEKE AMERSFOORT M. SLOB BODEGRAVEN

O. HOOGENDOORN BAKEL J.W.H. SMETSERS EINDHOVEN

E.A.M. van HOUTUM TILBURG H.A.J.M. SPAPE DOORN

J.W.M. van den HOVEN NUENEN B. van SPLUNTER AMERSFOORT

M.C.G. IACNO ABCOUDE I. van STAVEL WOERDEN

P. JACOBSE GAPINGE J.H.M. STRICKER HOOFDDORP

mw.E.S. de JONG-SPRUUT OUDERKERK A/D A J.R. van VELDHUIJZEN GAMEREN

C. de JONG-SPRUUT LOOSDRECHT A.B. VERHAGEN HEESWIJK-DINTHER

J.G.M. KEMPENERS VENLO mw.L.M.A. VERHEIJEN VIANEN

J.C.M. KOENEN ROSMALEN F.P.M. VERHOEVEN WADDINXVEEN

mw.W.J.C. KOETJE-LANGELER TILBURG J.C.A.M. VERHOOF TILBURG

L. de KOK CAPELLE A/D IJSSEL mw.M.M.J. VERMAAT ZWIJNDRECHT

J.H.A. KRAMER ALKMAAR C.H. VOIGT BREDA

J.D.M. KRIJNEN ROOSENDAAL J.A. VROOM EINDHOVEN

A.J.M.M. van der KRUIS HEEZE H.B. ZEELIG WINKEL

mailto:VGCampina@hotmail.com
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  Na het verschijnen van onze vorige Nieuwsbrief is van onderstaande leden een bericht 
van overlijden ontvangen. 

 
Digitalisering Nieuwsbrief 

 
Het aantal digitale abonnees is inmiddels gestegen tot 450. Mocht u zich nog niet 
aangemeld hebben om de Nieuwsbrief via de computer te ontvangen, dan kunt u dat 
alsnog doen via een mailtje naar secretaris Piet van den Hurk. Bespaar VGC kosten en 
meld u aan. 

 
Het SPC-Gevoel! 

A. ben AHMED WOERDEN 74 jaar

mw.A.M. BECKERS-SPOELSTRA WOERDEN 77 jaar

B. BIJVOET GEMONDE 77 jaar

mw.M.W. BOER-ZWARTBOL S'GRAVENDEEL 84 jaar

mw.A. van de BOOM-van LANDSVELD GEMERT 88 jaar

M. CORDEWENER HEERLEN 89 jaar

mw.E. ENGELBERT-HARREMAN ROTTERDAM 87 jaar

J.G.C. ENGELS HELMOND 87 jaar

R. HEIJSTEE KORTENHOEF 87 jaar

G. HOOFT TIEL 82 jaar

C.G. van den HOOGEN MILL 73 jaar

N.A.M. JASPER HANK 91 jaar

J.G. de JONG OUDERKERK A/D A 90 jaar

mw.J.M. KARAMOY-LOHO HOOGVLIET-ROTTERDAM 81 jaar

C.S. LAGERBERG WAALRE 90 jaar

mw.V.J.J. MIEDEMA SINT ANTHONIS 95 jaar

mw.M. PULLES-STAPERT ROERMOND 87 jaar

mw.B. ROOVERS-GOOS VEGHEL 78 jaar

J. SLUIMER PUTTERSHOEK 81 jaar

P. ZIJLEMA WOERDEN 87 jaar

mw.I .M. van ZOGGEL-BERGMANN VEGHEL 77 jaar
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OPRUIMEN 

 

Nadat uw kinderen waren uitgevlogen, leek uw huis opeens veel groter. Er was ruimte 

voor liefhebberijen en u kon eindelijk eens wat bewaren. Maar nu, zoveel jaren later, 

zijn al die vrije ruimtes dichtgeslibd. Een vol gestouwd huis. Kent u dat verschijnsel? 

Uw echtgenote heeft al eens voorzichtig gevraagd: “Schat, als je eens tijd hebt, zou 

je dan niet eens wat op kunnen ruimen? Of weg doen?” Die laatste drie woorden snijden 

door uw ziel. Opruimen is tot daar aan toe, maar weg doen? Belachelijk. Die dingen kan 

ik nog goed gebruiken. Die heb ik nog nodig. Welke liefhebberij u ook heeft, het leidt 

altijd tot verzamelen. Er komt van alles bij, er gaat nooit meer iets af. Als u klusser 

bent, begrijpt u direct wat ik bedoel. Tientallen doosjes met schroefjes, spijkertjes, 

boutjes, rubbertjes, ringetjes, alles in alle mogelijke maten, alles in alle mogelijke 

kleuren en alles in alle mogelijke materiaalsoorten. Gereedschap, ook al is het dertig 

of veertig jaar oud, en misschien al even zoveel jaren niet meer gebruikt, het kan altijd 

nog dienen en daarom behoudt het zijn plek.  

 

Mijn liefhebberij is lezen. En bij lezen horen boeken. En als je de pensioenleeftijd 

bereikt hebt, dan heb je inmiddels ook heel veel jaren achter de rug waarin je boeken 

hebt aangeschaft en gekregen. “Schat, kan daar niets van weg? Die oude boeken, die 

lees je toch nooit meer.” Je weet dat je echtgenote gelijk heeft. Maar toch. Weg doen 

is afscheid nemen. Daar zit nu net het probleem. Al die boeken horen bij verschillende 

perioden in mijn leven. En daar afscheid van nemen is pijnlijk. Het is ook heiligschennis. 

Het betekent dat ik schrijvers waar ik als jongeling mee gedweept heb, de deur wijs.  

 

Ik ben er toch maar aan begonnen, aan dat wegdoen. Het plaatsgebrek begon te 

nijpend te worden. Boeken waarvan ik zeker wist dat ik ze nooit meer in zou zien, zijn 

richting papiercontainer gegaan. Boeken van schrijvers met mythische namen heb ik 

met afgewende ogen in de papiercontainer gekieperd. Ik suste mijn geweten met de 

gedachte dat ze zullen worden herverwerkt tot vers papier zodat een nieuwe 

generatie schrijvers gelezen kan worden. Met weemoed rijd ik de container naar de 

straat. Ik heb gewacht tot na zonsondergang. Want misschien waart de schim van de 

schrijver wiens geestelijk eigendom ik het huis uitgooi, door de straat. Als het donker 

is, is de kans dat hij me ziet kleiner. Maar ondanks deze voorzorgsmaatregel ben ik 

niet aan zijn aandacht ontsnapt. ’s Nachts staat hij aan mijn bed. Klepperend met zijn 

skelet en rammelend met kettingen krijst hij: “Trouweloze”. En met klapperende kaken 

bijt hij me toe: ”Cultuurbarbaar”. “Het moest van haar”, is mijn slappe verweer. 

 

Frans Savelkouls 

 

 

 


