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Nieuwsbrief  51 

Juli 2018 (jaargang 16, nummer 1) 

 Themamiddag op dinsdag 18 september in Tilburg 
 

VGC organiseert op 18 september aanstaande in De Leyhoeve te Tilburg een 
themamiddag met als onderwerp Woonvormen voor ouderen. Het programma 
is als volgt: 

➢ 13.30 uur:  Ontvangst met koffie en thee 

➢ 14.00 uur:  Inleiding door mevr. W. Souren van Woonzorg Nederland 

➢ 15.00 uur:  Inleiding door mevr. S. de Kort van De Leyhoeve  

➢ 16.00 uur:  Gezellig samenzijn met een hapje en een slokje 

➢ 17.30 uur:  Afsluiting 
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De bijeenkomst is vrij toegankelijk voor leden en hun partners. Niet-leden zijn 
ook welkom maar worden verzocht € 10 bij te dragen aan de kosten van deze 
middag. 
 
De Leyhoeve  is met openbaar vervoer niet gemakkelijk bereikbaar. VGC zal 
zorgdragen voor vervoer vanaf station Tilburg. 
 
Als u deze bijeenkomst wilt bijwonen, dan kunt u zich aanmelden bij secretaris 
Piet van den Hurk via het e-mailadres vgcampina@hotmail.com of stuur 
onderstaand strookje naar het postadres Keslaerstraat 17, 5465 RL Veghel. U 
kunt zich inschrijven tot uiterlijk 25 augustus. 
Graag vermelden met hoeveel personen u komt en of vervoer vanaf het station 
Tilburg gewenst is.  
Begin september volgt verdere informatie. 
 

 Ja, ik kom naar de themamiddag op 18 september met …… personen.  
 
       Naam:………………………………………………………………………………………………………. 
       Adres:………………………………………………………………………………………………………. 
       E-mail:……………………………………………………………………………………………………… 
       Vervoer vanaf station gewenst:  ja/neen 
 

Algemene Leden Vergadering 2018 
 
Op 19 april vond in Vught de Algemene Leden Vergadering (ALV) 2018 plaats. 
Ongeveer honderd leden woonden deze bijeenkomst bij die in prettige sfeer 
verliep. Voor de pauze werden de verenigingszaken behandeld en na de pauze 
verzorgden twee gastsprekers ieder een korte lezing. 
 

Voorzitter Frank Termote schetste de actualiteit van VGC waarbij de volgende 
thema’s behandelde. 

➢ Het geschil met de werkgever over de geleden schade door de eenzijdige 
opzegging van de Uitvoeringsovereenkomst gaat leiden tot een 
rechtszaak tussen de Stichting Pensioenfonds Campina (SPC) en Royal 
Friesland Campina (RFC). VGC is in dit geschil niet de proces-voerende 
partij maar zal SPC in het proces, al dan niet juridisch, steunen. 

➢ Het probleem dat Aegon heeft met het informeren van de 
rechthebbenden over hun opgebouwde pensioengelden blijft zich 
voortslepen. Er was sprake van een kort geding tussen RFC en Aegon 
maar deze zaak is uitgesteld. VGC is als lid van de communicatie-
commissie nauw bij dit dossier betrokken. Elders in deze Nieuwsbrief 
meer informatie over dit onderwerp. 

 

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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➢ Op 18 september 2018 organiseert VGC in Tilburg een themamiddag over 

het onderwerp Woonvormen voor ouderen. Gedetailleerde informatie 
vindt U vooraan  in deze Nieuwbrief. 

 
De ALV stemde vervolgens in met de plannen die door het bestuur aan de 
vergadering werden voorgelegd. 

➢ De naam VGC Vereniging Gepensioneerden Campina wordt gewijzigd in 
VGC Belangenvereniging voormalige medewerkers Campina. Deze 
naamsverandering is doorgevoerd omdat inmiddels ook de zogenaamde 
slapers lid kunnen worden en actieven als aspirant-leden kunnen 
toetreden. Verderop in dit bulletin meer hierover. 

➢ VGC neemt maatregelen om te voldoen aan de nieuwe wettelijke regels 
(van kracht vanaf 25 mei 2018) ten aanzien van persoonsgebonden 
informatie. Op de site www.vgcampina.nl vindt u de details in de 
Privacyverklaring. 

➢ De jaarrekening 2017 en de begroting 2018 werden goedgekeurd. De 
contributie blijft gehandhaafd op € 20 per jaar. 

➢ Frans Lemmerlijn treedt terug uit het bestuur. Frans heeft gedurende elf 
jaar van het bestuur deel uitgemaakt. De vergadering bedankte hem met 
bloemen en applaus. 

➢ Frank Termote trad statutair af maar werd door de vergadering bij 
acclamatie voor een nieuwe termijn benoemd. Ook hier applaus. 

 

 
Zo erg was het niet in Vught op 19 april. 

 
Na de pauze hield Cor Spaans, directeur van SPC, een uiteenzetting over de 
situatie van ons pensioenfonds die hij gezien de economische omgevings-
factoren bevredigend noemde. SPC is een gesloten fonds (geen nieuwe 
toetreders en geen premie-instroom meer). De beleidsdekkingsgraad was eind 
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2017 113,7% hetgeen een zeer bescheiden indexatie van 0,1% toestond. Volledige 
indexatie is mogelijk bij 126,6%. Het vermogen van SPC bedroeg eind 2017 € 1,45 
miljard. Het rendement over het vermogen bedroeg in 2017 5,6%. Er zijn een kleine 
13.000 deelnemers en er wordt jaarlijks circa € 55 miljoen aan pensioenen 
uitgekeerd. 
 
De tweede gastspreker was Jos Lankveld die de aanwezigen aan de hand van 
historische foto’s meenam op een reis terug in de tijd. Lankveld schilderde met 
humor en kennis van zaken ontwikkelingen in de zuivelindustrie in Nederland vanaf 
1866 tot aan de Eerste Wereldoorlog. Zijn presentatie viel bij de aanwezigen zo in 
de smaak dat Jos een uitnodiging ontving om tijdens de ALV van volgend jaar 
wederom over dit onderwerp te komen spreken. 
 
Na de vergadering namen de meeste aanwezigen deel aan een lunch waarbij oude 
contacten en oude vriendschappen weer tot leven kwamen. Zowel naar inhoud als 
naar sfeer was het een goede bijeenkomst. 
 

Frans Savelkouls 
 
 

Actieven kunnen toetreden tot VGC 
 
Sinds kort bestaat de mogelijkheid voor medewerkers van RFC die pensioenrechten 
hebben opgebouwd bij de Stichting Pensioenfonds Campina om als aspirant-lid toe 
te treden tot VGC.  Aspirant-leden hebben binnen VGC geen stemrecht maar 
kunnen wel aan alle activiteiten deelnemen. Gewoon lid worden is voor actieve 
medewerkers van Royal Friesland Campina  helaas juridisch niet haalbaar gezien 
de status die VGC heeft als partner in diverse overlegcolleges en als kandidaat-
stellende organisatie hiervoor. De contributie voor aspirant-leden is de helft van de 
contributie voor gewone leden. Aspirant-leden kunnen zich aanmelden via het 
aanmeldingsformulier dat op de site www.vgcampian.nl te vinden is. 
 

 
Voortgang juridisch procedure tussen SPC en RFC 

 
In de rechtszaak tussen SPC en RFC (zie het verslag van de ALV) zijn er nieuwe 
ontwikkelingen. Inmiddels heeft het bestuur van VGC besloten om aan SPC een 
steunverklaring af te geven. Doel hiervan is de positie van SPC in de rechtszaal te 
versterken. De zaak zal worden behandeld door de kantonrechter te Rotterdam op 
2 juli aanstaande.  
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Geschil met Aegon opgelost 

Het lang slepende geschil tussen Aegon en RFC over de onjuiste berekening van 
de opgebouwde pensioenrechten is eindelijk opgelost. De complexiteit van het 
probleem was er de oorzaak van dat het zo lang geduurd heeft. Aegon en RFC 
hebben afspraken gemaakt over de manier waarop de individuele polissen worden 
gecorrigeerd. Uitgangspunt is dat deelnemers niet de dupe mogen worden van 
fouten die in het verleden zijn gemaakt. Concreet betekent dit het volgende. 

▪ Aegon stelt per polis de waarde van de polis vast, zoals die zou moeten zijn 
als de regelingen juist zouden zijn uitgevoerd. 

▪ Als de actuele (feitelijke) waarde van de polis lager is dan de ‘juiste’ waarde, 
dan wordt het verschil in de polis gestort. 

▪ Als de actuele (feitelijke) waarde van de polis hoger is dan de ‘juiste’ waarde, 
dan wordt er geen waarde aan de polis onttrokken. 

▪ Als het pensioenkapitaal inmiddels is aangewend voor pensioen, dan zal het 
uit de polis voortkomend pensioen worden verhoogd. 

▪ Aan deelnemers die hun pensioenkapitaal hebben laten overdragen aan een 
andere pensioenuitvoerder wordt een aanvullende overdracht aangeboden 
naar hun huidige pensioenuitvoerder. 

Alle (oud-)deelnemers aan de regelingen worden binnenkort door Aegon 

per brief geïnformeerd over het feit dat het onderzoek is afgerond en 
welke gevolgen dat heeft voor hun individuele polis.  

 Digitale Nieuwsbrief 
 
Om kosten te besparen is VGC vorig jaar begonnen met het digitaal versturen van 
de Nieuwsbrief naar de leden die zich hiervoor hebben aangemeld. Inmiddels 
staat de teller op 470, of wel ongeveer 30% van het aantal leden. Wilt u de 
Nieuwsbrief ook digitaal ontvangen, dan kunt u zich aanmelden bij secretaris Piet 
van den Hurk via het e-mailadres vgcampina@hotmail.com. 

 

Column 

Op de achterpagina treft u een column van Ten Duijf aan. Ten heeft zich na zijn 
pensionering ontpopt als schrijver. Twee jaar geleden schreef hij een kinderboek 
onder de titel Wijsmuts is jarig. Binnenkort verschijnt een nieuw boek van hem 
onder de titel Dwarsligger. Het betreft een bundel met vijftien korte verhalen. 
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Nieuws over onze leden 
 

Sinds het verschijnen van onze laatste Nieuwsbrief zijn de onderstaande 52 
leden helaas overleden. 
 

 

F. WILLEMS BERLICUM 90 JAAR

mw.M. van BERGEIJK-de GRAAFF WIJK EN AALBURG 89 JAAR

P.J. FRANSSEN VOERENDAAL 87 JAAR

W. KROL ALPHEN A/D RIJN 73 JAAR

mw. G. van LOENEN VEGHEL 69 JAAR

J.F.H. SLANGEN ROERMOND 87 JAAR

W.C.G.M SOUREN KERKRADE 83 JAAR

R.B. TRIEZENBERG VOORBURG 91 JAAR

mw.H. GORTER-ELBERTSEN HEEMSTEDE 94 JAAR

S.A. van der WENS 'S-HERTOGENBOSCH 85 JAAR

mw.C van der WENS-BROEKHUIJSEN 'S-HERTOGENBOSCH 85 JAAR

H. van LEUR LANGBROEK 82 JAAR

J.J. van HOOIJDONK VEGHEL 86 JAAR

L.D. van MINNEN ARNEMUIDEN 71 JAAR

H.A. LEEUWENBURG BEESD 83 JAAR

J.H.A. JANSSEN WEERT 82 JAAR

mw.G.M. van der HAM-LAFEBER WOERDEN 94 JAAR

mw.E.J. KEMPENEERS- DE VOS EINDHOVEN 80 JAAR

H.W. WINTER HEEMSTEDE 90 JAAR

T.A. van BAVEL RHENEN 86 JAAR

G.M. BITTERLING UTRECHT 97 JAAR

mw.G. BROEREN-VAN DEN AKKER EINDHOVEN 96 JAAR

A.M. DAELMAN ULVENHOUT 93 JAAR

M. DOBBER RIDDERKERK 85 JAAR

F.M. van den HEUVEL UDEN 95 JAAR

J. POORTMAN RIJSSEN 70 JAAR

W. RIS ROTTERDAM 87 JAAR

A.J. MATHIJSSEN BREDA 79 JAAR

P.L. SLEVEN BERGEIJK 91 JAAR

J.P.G. STARING SCHIJNDEL 80 JAAR

J. van STRIEN ROTTERDAM 76 JAAR

F.G.M. TRAA ZUNDERT 90 JAAR

H.J. de VENTE DIRKSHORN 85 JAAR

H. VISSCHER DE MEERN 74 JAAR

T.M.M. van DIJK DEURNE 79 JAAR

H. HARTMAN 'S-GRAVENHAGE 81 JAAR

mw.J. MERBIS-VERBOON ROTTERDAM 79 JAAR

W.M. SEEGERS LEENDE 87 JAAR

A.G.M. VERMEULEN BREDA 71 JAAR

mw.A.R.M van der ZANDEN-MERKS SINT-OEDENRODE 82 JAAR

P.J.W. MAESSEN PANNINGEN 88 JAAR

mw.H.M. v.d. ZANT-KRASSENBURG OOLTGENSPLAAT 86 JAAR

mw.A.M. DIJKSTRA - v/d HOFF DEURNE 90 JAAR

L.J.W. DIRCKX SON EN BREUGEL 82 JAAR
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In de afgelopen periode traden de volgende nieuwe leden tot de vereniging toe: 

 

H.J. KLOMP AMSTERDAM 84 JAAR

D. LOENEN BODEGRAVEN 86 JAAR

J.T.G. de RIJK WOERDEN 79 JAAR

mw.M. van der SANGEN-VAN DE WIJDEVEN SCHIJNDEL 91 JAAR

J.H. TIMMERIJ GOOR 88 JAAR

mw.G.C. VERGEER-DE RUIJTER GOUDA 90 JAAR

mw.G.G. de HAAS-van ROSMALEN ROSMALEN 89 JAAR

mw.R. VERHOEVEN vd CROMMERT VEGHEL 79 JAAR

mw.E. van ASPEREN OSS

F.A.J. SANDERS SINT MICHELSGESTEL

M.W.J. SPACKLER WAALRE

mw. A. van DIEPEN WOERDEN

F.J.W. DODEMONT SIMPELVELD

W. VOGEL AMSTERDAM

L. GROENEWEG ROTTERDAM

mw.M.H. ANBERGEN-VLASMAN OUDEWATER

mw.I.H.P.M. DOUGLAS-TEUNISSEN ROTTERDAM

mw.I.M. HEUNKS MEGEN

mw.L.A.C. SPANJERS-WOORDES ROOSENDAAL

G.A.P. van den BROEK TILBURG

C.J. REITSMA AMSTERDAM

A. BISSCHOPS UITGEEST

N. WEEKHOUT ZOETERWOUDE

P.J.M. BESSELING AMSTERDAM

mw.A.J. MOLENAAR-STERINGA GORINCHEM

W. NOORDMAN EDE

J.L.A.J. PIJNENBURG SCHIJNDEL

A.J.M. GERRITS ELSENDORP

mw.G.M.M. KALKWIJK-BEEREPOOT SINT-MICHELSGESTEL

K. TIMMERS EINDHOVEN

G. van GILS OSS

M. GRAAT OEFFELT

B.C. JANSEN ROSMALEN

A.A. VERSTEGEN HEESWIJK-DINTHER

A.J.M. PIERIK ENSCHEDE

J.W. van SPLUNTER ZEVENBERGSCHENHOEK

J.C.C.M. BREKELMANS LOON OP ZAND

mw.C.M. DERKS SINT OEDENRODE

mw.G.C.C.M. SMULDERS SINT MICHELSGESTEL

D.J. KREUKNIET LAGE ZWALUWE

P.B.W. MUSTERS ROOSENDAL

mw.R. MEURS UITHOORN

P. van der ZWART NUMANSDORP

A.M.J. van den BROEK MARIAHEIDE

A. DELFSMA BORNE
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Family Adventure 
 

Iedere drie jaar organiseert onze familie een familiedag. Vaker moeten wij dat niet doen. 

Wij zijn niet zo hecht. 

Dit jaar organiseerde een van mijn broers het festijn. Hij heeft zojuist zijn Nima 

marketingcursus afgerond en dat hebben wij geweten. Hij heeft het vooral nog over 

beleving. In zijn aankondiging van de dag werd er dan ook niet meer gesproken over 

familiedag, maar over Family Adventure. 

Die zaterdagmiddag in juni was het zover. Mijn broer heette iedereen welkom bij het 

‘event’.  Wij begonnen de middag met een speurtocht tandemfietsen waarbij wij aan de 

hand van een routebeschrijving onderweg foto’s moesten maken. Bij het eindpunt zou dan 

vastgesteld worden of wij de juiste route gevolgd hadden en in welke tijd.                                                            

Wij waren gekoppeld aan een stel dat wij maar één keer in de drie jaar zien en dat wij 

niet zo erg mogen. Mijn broer had het erom gedaan.                                                                                                 

Ik nam voorop de tandem plaats, Lennie zat achter mij. Het stel sloot de rij.                                           

Na enkele minuten bemerkte ik al dat wij koersten richting de drukste straat van het 

stadje, waarvan ik wist dat er veel terrassen waren die deze zaterdagmiddag vol zouden 

zitten. In een flits bedacht ik dat ik die straat moest mijden. Ik zag de blikken van de 

terrasbezoekers al voor me. Twee oudere echtparen op een tandem, fototoestel in de 

aanslag en zwalkend over de weg.                                                                                                                 

Ik draaide als stuurman onverwacht rechtsaf een zijstraatje in. Het stel achterop begon 

direct te schreeuwen dat ik de verkeerde route nam. Ik deed alsof ik niets hoorde. 

Lennie zweeg. Zij voelde intuïtief aan waarom ik dit deed. Toen ik enkele kilometers 

verderop weer op de juiste weg kwam lag het centrum achter ons.  

Bij het eindpunt werden wij door iedereen opgewacht. Wij waren als laatsten geëindigd. 

Het stel schreeuwde moord en brand en liet aan alle aanwezigen horen welke stommiteit 

ik uitgehaald had. Daar genoot ik van.                                                                                                            

Daarna begonnen wij aan het volgende stukje beleving zoals mijn broer het trots noemde.  

Wij moesten samen liedjes maken én ze ook zingen. Hilariteit alom, maar ik merkte dat 

ik last kreeg van een soort plaatsvervangende schaamte. Lennie die naast mij zat, keek 

ook erg ongelukkig.  

Als afsluiting van de dag kwam het hoogtepunt. Een chique diner in restaurant ‘De 

Beleving’. Dat was de beste zet van die dag van de organisator. Het eten en de wijn waren 

overheerlijk, al dachten enkele zwagers daar anders over. Een van hen is iemand, die 

‘lekker’ vooral vertaalt in “veel’.  

 Ik zal zijn verbaasde gezicht niet meer vergeten toen het hoofdgerecht werd 

opgediend. Zijn mond viel open van verbazing. Er lag een heerlijk stukje vlees op zijn 

prachtig opgemaakte bord, maar in zijn ogen was dit niet meer dan de vulling van een 

holle kies.                                    

Toen wij op weg naar huis bij een stoplicht stilstonden zag ik mijn drie zwagers bij de 

friteskraam staan. Ze aten uit een grote zak frites. Ik zwaaide. Zij zwaaiden terug, 

waarbij zij gelijktijdig de frikandellen XXL omhoog hielden. Luidkeels hoorde ik ze 

roepen: “Wat een beleving hé!”                                                                          Ten Duijf 

 

  
 

 

 


