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Voortgang juridisch procedure tussen SPC en RFC
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over de juridische
procedure van het pensioenfonds tegen RFC (Royal FrieslandCampina). Inzet
van het conflict is de eenzijdige opzegging van de uitvoeringsovereenkomst
door de werkgever zonder een redelijke vergoeding aan het pensioenfonds aan te bieden. Zoals gemeld heeft het pensioenfonds een dagvaarding
uitgebracht, waarop de werkgever schriftelijk zijn weerwoord heeft gegeven. In
mei 2018 heeft de VGC een uitgebreide verklaring opgesteld ter ondersteuning
en aanvulling van de dagvaarding van het pensioenfonds. In juli heeft er
inmiddels een zitting bij het kantongerecht te Rotterdam plaats gevonden. Naar
aanleiding van de zitting heeft de rechter besloten om partijen de gelegenheid
te geven hun standpunten op onderdelen nader toe te lichten en te
verduidelijken. Deze schriftelijke ronde is in november voltooid. Pas enige tijd
daarna, zal een rechtelijke uitspraak volgen.
Frank Termote

Steeds meer digitale abonnees
Het aantal leden en aspirant-leden dat onze Nieuwsbrief digitaal ontvangt, blijft
stijgen. Er zijn nu 658 digitale abonnees, ofwel 41% van het totaal. Heeft u zich
nog niet aangemeld voor het digitale abonnement? U kunt dit doen bij onze
secretaris via vgcampina.hotmail.com

1

Algemene Leden Vergadering 2019
Om alvast te noteren: De Algemene Leden Vergadering zal in 2019 plaatsvinden op
donderdag 18 april. U ontvangt tijdig de uitnodiging.

Einde in zicht dossier Aegon
Als Bestuur van VGC hebben wij over dit onderwerp intensief contact gehad
met Aegon en Royal FrieslandCampina. Het betreft hier een langlopend dossier
over de problemen omtrent de uitvoering van de regelingen 3,25 % en de
Excedent Pensioenregeling.
Inmiddels heeft de VGC te horen gekregen dat deze problemen zijn opgelost
en dat de (actieve) deelnemers bericht hebben ontvangen van Aegon over de
status van de opgebouwde pensioenrechten en mogelijke aanpassing daarvan.
Het Bestuur voert nog een steekproef uit onder de leden van de VGC met de
vraag of zij ook van Aegon bericht hebben ontvangen. Inmiddels hebben wij
begrepen dat de berichtgeving naar de gepensioneerden nog niet helemaal is
afgerond.
Het Bestuur is verheugd dat een einde is gekomen aan de discussie met Aegon
en gaat ervan uit dat Aegon op een correcte wijze een en ander heeft afgewerkt
richting de deelnemers van deze beide regelingen.

Misschien een oplossing voor uitblijvende indexering?

Cartoon van Kim Duchateau in NRC Handelsblad van 21 oktober 2018
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Themamiddag “Woonvormen voor ouderen”
Op 18 september, een warme nazomermiddag, organiseerde VGC voor de eerste
keer een bijeenkomst waar nu eens niet over pensioenen werd gesproken. In een
ontvangstruimte van het Woonlandschap De Leyhoeve in Tilburg maakten ruim
vijftig van onze leden gebruik van de gelegenheid om zich te laten bijpraten over
de opties die er zijn om bij het ouder worden een woonvorm te kiezen die past bij
ieders individuele wensen en mogelijkheden. In twee presentaties werd geschetst
wat er zo al mogelijk is.
Mevrouw Willemijn Souren van Woonzorg Nederland zette uiteen wat de
complexiteit van de huidige zorgwetgeving is en welke wegen er bewandeld
moeten worden om bij zorgbehoefte gebruik te maken van subsidiemogelijkheden.
Vervolgens nam mevrouw Annemiek Schut de aanwezigen mee naar de website
Woonz.nl, een geavanceerde website waarin informatie beschikbaar is over vele
grote en kleine particuliere woonvoorzieningen voor ouderen door heel Nederland.
De boodschap was dat er inmiddels heel veel bestaat en dat de genoemde website
een prachtig hulpmiddel is om op basis van de eigen behoefte te zoeken naar het
passende aanbod. De presentaties van Woonzorg Nederland zijn op onze site
geplaatst.
Na een korte pauze gaf mevrouw Steffie de Kort een uiteenzetting over de ideeën
die ten grondslag liggen aan de Leyhoeve, over de inrichting en voorzieningen en
over de prijzen. Aansluitend aan haar presentatie leidde zij de deelnemers rond
door het complex waardoor men een goede indruk kreeg van deze woonvorm.
De middag werd afgesloten met een gezellig samenzijn onder het genot van een
slokje en een hapje. De aanwezigen toonden zich bij het afscheid enthousiast over
het gebodene. Al met al een geslaagde middag.
Voor meer informatie: ga naar onze website. Hier vindt u de presentatie van
Woonz.nl en de namen van nuttige websites. Indien gewenst, kunt u zich op de
nieuwsbrief van Woonzorg abonneren.

Overzicht van de zaal

Bij de koffie

Het bestuur heeft het voornemen om volgend najaar wederom een themamiddag
te organiseren. Indien u ideeën heeft voor een onderwerp of voor een locatie,
schroom niet om het ons via mailadres vgcampina.hotmail.com te laten weten.
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Actieven treden toe tot VGC
In onze vorige Nieuwsbrief maakten wij er melding van dat werknemers van RFC
die pensioenrechten hebben opgebouwd bij de Stichting Pensioenfonds Campina
als aspirant-lid kunnen toetreden tot onze vereniging. Inmiddels hebben 142
mensen van deze gelegenheid gebruik gemaakt. 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 deelnemen
aan alle activiteiten van VGC en ontvangen ook onze Nieuwsbrieven. Het
onderscheid met gewone leden is dat de aspirant-leden geen formeel stemrecht
hebben. Maar dat sluit niet uit dat de vereniging hun stem (lees: mening) niet graag
wil horen. Integendeel. Hun inbreng is belangrijk. Zij zijn onze toekomstige leden.
Aspirant-leden kunnen zich aanmelden via het aanmeldingsformulier dat op de site
www.vgcampina.nl te vinden is.

Afscheid Frans Lemmerlijn
Op 4 oktober heeft het bestuur
afscheid genomen van tweede
secretaris Frans Lemmerlijn. Tijdens
een informeel etentje werd Frans lof
toegezwaaid voor zijn inzet voor
VGC gedurende elf jaar. Frans
verzorgde
in
deze
periode
verslaglegging
van
talloze
vergaderingen en leverde daarmee
een belangrijke bijdrage aan het
functioneren van VGC. Met cadeaus
en bloemen werd Frans uitgeluid.
Ook op deze plaats zegt het bestuur
nog een keer: Frans, hartelijk dank.

Vervangende columnist
Onze vaste columnist Ten Duijf heeft zijn columns recentelijk gebundeld onder
de titel Dwarsligger. U kunt dit boekje bestellen bij Marianne Kuijpers door te
mailen naar mac.kuijpers@hotmail.com. Prijs € 10, excl. verzendkosten. De
opbrengst is voor een goed doel. Vanwege de drukke werkzaamheden rond dit
boek heeft deze keer een vervangende columnist zijn pen in de inkt gedoopt.
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Nieuws over onze leden
Sinds het verschijnen van onze laatste Nieuwsbrief zijn de onderstaande leden
helaas overleden.
H.J.
D.
J.T.G.
mw.M.
J.H.
mw.G.C.
mw.G.G.
mw. R.
R.G.J.
mw.R.
G.J.
mw.M.
H.
S.J.
T.
H.J.M.
M.M.
F.J.M.
A.B.
A.L.
mw. C.J.
mw. L.
P.J.

de
van der

de

de

den

van der

van

KLOMP
LOENEN
RIJK
SANGEN-VAN DE WIJDEVEN
TIMMERIJ
VERGEER-DE RUIJTER
HAAS-van ROSMALEN
VERHOEVEN- VD CROMMERT
FENNEMA
GRAAF-GRIFHORST
HOEBEN
MIDDAG-van BLANKEN
HAAG
DUIJNMAIJER
BURGMEIJER
JANSSEN
VISSER
EVERS
MEGENS
WAL
HUIJSMANS vd KAR
BOL-van den BOS
ANSEM

AMSTERDAM
BODEGRAVEN
WOERDEN
SCHIJNDEL
GOOR
GOUDA
ROSMALEN
VEGHEL
SNEEK
HEEMSTEDE
MELICK
LEIMUIDEN
GOUDA
HILVERSUM
NOORDWIJK
OVERLOON
EINDHOVEN
HEESWIJK-DINTHER
VEGHEL
HEESCH
HOEVEN
KATWIJK
VALKENSWAARD

84 JAAR
86 JAAR
79 JAAR
91 JAAR
88 JAAR
90 JAAR
90 JAAR
79 jaar
87 JAAR
85 JAAR
79 JAAR
85 JAAR
86 JAAR
65 JAAR
79 JAAR
65 JAAR
77 JAAR
69 JAAR
71 JAAR
70 JAAR
85 JAAR
90 JAAR
68 JAAR

In de afgelopen periode traden de volgende nieuwe leden tot de vereniging toe:
A.A.M.
H.
mw.E.J.J.
C.W.M.
mw.J.C.
J.T.
G.
J.M.
S.S.
M.
H.A.P.
L.M.
P.G.M.
H.
R.J.
C.J.M.

van
van

van

van de

RAAIJMAKERS
KOK
BINK
BUIJSEN
BOSMANS-VISSENBERG
ERP
GILS
GROENEN
HATULUWAJA
MEEUWSE
MILL
PICHOT DU PLESSIS
PUSTJENS
SIPS
TRAMPE
WESTELAKEN

VEGHEL
VALKENSWAARD
BAARLE-NASSAU
HEERLE
OUD-GASTEL
GEMERT
OSS
EERSEL
RIDDERKERK
BODEGRAVEN
BOXMEER
GENDEREN
ECHT-SUSTEREN
SINT OEDENRODE
DEN HAAG
SCHIJNDEL

Het bestuur van VGC wenst alle leden en aspirant-leden mooie
feestdagen en een gezond 2019 toe!
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Hier openen!

Verpakkingen van levensmiddelen worden steeds ingewikkelder. Constructies van
kunststof hebben de puntzak en de oude krant lang geleden al verdrongen. Maar de
ontwikkeling staat niet stil. Er is een nieuw vak in opkomst en de beoefenaren daarvan
-verpakkingstechnologen genoemd- stellen er eer in om de consument met hun vindingen
voor onoplosbare problemen te stellen. U herkent het vast wel. Veel verpakkingen uit de
supermarkt kunnen door de consument alleen geopend worden als hij of zij handig is en
in een goede lichamelijke conditie verkeert. Men moet namelijk een gecompliceerde
tekening kunnen lezen, over een fijne motoriek beschikken, scherpe ogen hebben en
beide handen vrij kunnen gebruiken. Mist men één van deze functies -bij gepensioneerden
in toenemende mate het geval- dan ligt het gevaar van ernstige verwonding en
beschadiging van kleding op de loer. Ik zal het toelichten. Scherpe ogen zijn nodig om op
de verpakking de aanwijzingen te ontdekken die verstopt zijn in de teksten over de
samenstelling van het product en de lofprijzingen die de fabrikant zich zelf toekent. Op
een onverwachte plaats staat in kleine lettertjes HIER OPENEN. Dat roept onmiddellijk
de vraag op: maar hoe dan? Die vraag heeft de fabrikant verwacht. Hij heeft een
technische tekening toegevoegd. Maar deze is zo gecompliceerd en zo klein afgedrukt
dat het aan mij niet besteed is. Ik kan het niet goed zien, ik snap het niet en het duurt
te lang. Dan maar een schaar gepakt. Enfin, ik hoef het u niet verder uit te leggen dat
onze huisapotheek regelmatig moet worden aangevuld. Overigens, de schaar zelf is al een
probleem. Als u een nieuwe schaar aanschaft, dient het aanbeveling om bij de buren een
schaar te lenen om de nieuwe schaar uit zijn verpakking te bevrijden.
Terug naar levensmiddelen. Een vriend van mij onderging een schouderoperatie. Ingepakt
in gips en verband lag hij bij te komen. De huishoudelijke dienst van het ziekenhuis bracht
hem zijn avondmaal. Met een opgewekt “smakelijk eten en nog een fijne dag” verdween
de medewerkster na het afleveren van het voedselpakket weer uit het zicht. Alle
bestanddelen van de maaltijd waren hygiënisch verpakt. Maar om het voedsel te
bereiken, waren er toch echt twee handen nodig. Het “smakelijke eten” ging dan ook
voorlopig niet door. De patiënt moest tot aan het bezoekuur wachten voordat hij het
voedsel tot zich kon nemen. Met de “fijne dag” kwam het overigens ook niet meer
helemaal goed.
Nu we als gepensioneerden onder elkaar zijn, durf ik het wel hardop te zeggen: vroeger
was alles beter!
Frans Savelkouls
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