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In memoriam Carel van der Velde
Op 9 april 2019 overleed te Enschede
Carel van der Velde op 78-jarige leeftijd.
Carel heeft grote verdiensten gehad
voor VGC. Hij was medeoprichter,
gedurende vele jaren bestuurslid en
vertegenwoordigde onze vereniging in
het bestuur en het Verantwoordingsorgaan van SPC. Ook was hij de
ontwerper van onze website. Carel was
zeer deskundig op het gebied van
pensioenen en heeft in belangrijke mate
bijgedragen aan de successen die door
VGC in de onderhandelingen met de
werkgever behaald zijn.
Naast zijn deskundigheid was Carel een zeer aimabel mens. Zijn inbreng en
zijn persoonlijkheid zullen zeer gemist worden. Het bestuur van VGC leeft mee
met zijn familie.
Bestuur VGC
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Themamiddag op woensdag 18 september 2019
Na de succesvolle themamiddag in 2018, organiseert VGC op 18 september
aanstaande op een nog nader te bepalen locatie opnieuw een dergelijke middag.
Het thema is deze keer Financiële planning voor ouderen. Onderwerpen die aan
de orde zullen komen zijn:
➢ Hoe kan ik gebruik kan maken het vermogen dat vastligt in het eigen huis.
Wat is mogelijk en wat is verstandig?
➢ Is het zinvol om als gepensioneerde nog geld te steken in
vergroeningsmaatregelen?
➢ Welke eigen bijdrage moet ik betalen voor zorgverlening? Te denken valt
aan thuiszorg en alles wat hiermee verband houdt. Welke bijdrage moet
er betaald worden bij opname in een verpleeghuis. Is er dan een
vermogenstoets? Welk vermogen is er vrij?
De middag begint rond 13.30 en wordt afgesloten met een gezellig samenzijn
met uw vroegere collega’s. Alleen al hiervoor is het aan te bevelen om deel te
nemen. De toegang is gratis voor leden en hun partners. Introducées zijn ook
welkom. Aan hen wordt een bijdrage van € 15 per persoon gevraagd.
Als u deze bijeenkomst wilt bijwonen, dan kunt u zich geheel vrijblijvend
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 15
augustus.
➢ Graag vermelden met hoeveel personen
➢ Begin september volgt nadere informatie.

Ja, ik kom naar de themamiddag op 18 september met …… personen.

Naam:……………………………………………………………………………………………………….
Adres:……………………………………………………………………………………………………….
E-mail:………………………………………………………………………………………………………
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Algemene Leden Vergadering 2019
Op 18 april vond in Vught de Algemene Leden Vergadering (ALV) 2019 plaats.
Honderd leden woonden deze bijeenkomst bij die in prettige sfeer verliep.
Nadat voorzitter Frank Termote de vergadering had geopend, schetste
gastspreker directeur Cor Spaans van de Stichting Pensioenfonds Campina
(SPC) in heldere bewoordingen de situatie van het fonds.
➢ Juridische procedure SPC contra RFC: SPC eist via de rechter vergoeding
voor de opgelopen schade door het eenzijdig opzeggen van de
Uitvoeringsovereenkomst. De uitspraak van de rechter laat nog op zich
wachten.
➢ SPC is een gesloten en vergrijzend fonds. Het aantal deelnemers neemt
geleidelijk af: van 13.851 met een gemiddelde leeftijd van 65,2 jaar in 2014
naar 12.186 en 67,6 jaar in 2018.
➢ In 2017 en 2018 zijn kleine indexaties toegekend van in totaal 0,7%. Totale
indexatie-achterstand is opgelopen tot 14,1 %.
➢ De beleidsdekkingsgraad per einde maart was 113,4% waarmee SPC een
kleine 10% verwijderd is van de grens waarbij pensioenen gekort moeten
worden. SPC steekt gunstig af bij de grote Nederlandse fondsen waarbij
korting van de pensioenen dreigt.
Het deel van de ALV waarin de verenigingszaken werden besproken, werd
geopend met het overlijdensbericht van Carel van der Velde.
De ALV ging akkoord met het plan van het bestuur om als VGC aansluiting te
zoeken bij een koepelorganisatie zodat ons geluid meeklinkt bij actieve
beïnvloeding van beleidsmakers binnen politiek en de sociale partners.
Het bestuur werd door de vergadering gedechargeerd voor het financiële beleid
van het afgelopen verenigingsjaar en de begroting voor 2020 werd goedgekeurd.
De vergadering stemde in met het voorstel om de contributie voor 2020 te
handhaven op € 20.
De ALV keurde vervolgens het voorstel goed om Stanny Buddingh’ als nieuw
bestuurslid te benoemen. Martien van den Hoven en Rien van Berkel werden
herbenoemd.
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In het laatste deel van de vergadering gaf Jos Lankveld een interessante
verhandeling over de historie van de zuivelindustrie. De spreker toonde aan de
hand van documenten aan dat het jaartal 1871 dat door RFC gebruikt wordt in
reclame-uitingen van het merk Campina, een wat aparte voorstelling van zaken
is. De merknaam Campina deed pas in 1964 zijn intrede.

De ALV werd afgesloten met een borrel en een gezamenlijke lunch.

Enkele kengetallen
Gepensioneerden
Slapers
Nog actief
Totaal
Aantal leden VGC
als % van totaal
waarvan slapers
waarvan aspirant-leden

2010
6.804
6.405
2.597
15.806

2013
7.113
5.290
1.889
14.292

2016
7.097
4.351
1.527
12.975

2017
7.037
4.142
1.407
12.586

2018
7.039
3.857
1.147
12.043

1.569
9,9%

1.501
10,5%

1.469
11,3%
30

1.484
11,8%
113

1.589
13,2%
120
148
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Nieuwe bestuurslid Stanny Buddingh’stelt zich voor
“Het grote genieten gaat nu beginnen“, het
credo tijdens mijn afscheid toen ik na twaalf
jaar als docent in het MBO gewerkt (en
genoten) te hebben met pré-pensioen ging.
Op 1 januari j.l. was ik bij SPC niet langer een
“slaper”.
Inderdaad, ik geniet van werken in de tuin,
muziek maken als beginnend klarinettist in
een orkest, aftikken van lijst nog te lezen
boeken, kranten uitspellen, gebruikmaken
van de museumjaarkaart, vakantietripjes
maken enzovoorts. Ik blijf genieten van mijn
gezin, familie en vrienden.
Maar ik heb ook genoten van mijn studententijd, de studie bedrijfseconomie,
mijn twintigjarige loopbaan in de zuivelindustrie van productmanager op de
marketing afdeling van Mona (indertijd een divisie van Melkunie) tot manager
nutritionals bij DMV International (onderdeel Campina). Dat was een
dynamische en leuke tijd. Innovaties, blikverruiming en samenwerking met de
wereld als speelveld, dat gaf mij energie en plezier.
Ik ga graag nieuwe uitdagingen aan. Zo ben ik bestuurslid geworden van de
Stichting Geloof Hoop en Liefde die kasteel Croy en alle bezittingen beheert, in
stand houdt en de financiële ruimte besteedt van de nalatenschap van Freule
Constance van der Brugghen van Croy.
Op het verzoek van het bestuur van VGC om bestuurslid te worden, heb ik na
een meeloopjaar volmondig ja gezegd. Ik ben nu bezig mij meer in de
pensioenmaterie te verdiepen om maximaal uw belangen te kunnen behartigen
op het gebied van pensioenaangelegenheden en sociaal-economisch terrein.
Het leven lang leren houdt zeker niet op met (pré-)pensioen.

Website
Onze Nieuwsbrief verschijnt maar enkele keren per jaar. Actuele informatie
over VGC kunt u ook vinden op onze website www.vgcampina.nl
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Digitale Nieuwsbrief
Het aantal leden dat zich inmiddels heeft aangemeld voor de digitale Nieuwsbrief
bedraagt 670, ofwel 42% van het totaal. Heeft u zich hiervoor nog niet
aangemeld, stuur dan snel een mailtje naar onze secretaris via het adres
VGCampina@hotmail.com
Bent u van provider veranderd, laat het ons svp weten zodat we u digitaal kunnen
blijven bereiken.

Nieuws over onze leden
Sinds het verschijnen van onze vorige Nieuwsbrief is van onderstaande leden
bericht van overlijden ontvangen.
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In de afgelopen maanden zijn onderstaande ex-collega’s lid geworden van
VGC.

NVOG en KNVG organiseren een petitie voor deelname aan de
pensioenonderhandelingen
In het verslag over de ALV heeft u kunnen lezen dat VGC overweegt om
aansluiting te zoeken bij een koepelorganisatie. Het gaat concreet om de NVOG
en de KNVG. Deze twee clubs organiseren op dit moment samen een petitie om
te bereiken dat belangenbehartigers van gepensioneerden betrokken worden bij
de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel.
U kunt deze petitie ondertekenen op de site www.mijnpensioenpetitie.nl . Het
is de bedoeling om de petitie op 28 mei aan de vaste Tweede Kamer commissie
van SZW aan te bieden. Op de website staat uitgebreide informatie over de
aanleiding en de reden van de petitie. U kunt de petitie tekenen t/m 27 mei a.s.

Contact met VGC
Heeft u vragen over VGC of wilt u reageren op deze Nieuwbrief: stuur een
berichtje naar VGCampina@hotmail.com
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Mondzorg
Gedurende bijna dertig jaar werden onze gebitten onderhouden door Hans. Een
uitstekende tandarts naar onze mening. Wij waren altijd zeer tevreden over zijn
behandelingen en bij acute problemen trad hij adequaat en patiëntvriendelijk op.
Hans was een echte zzp-er: geen assistente, geen secretaresse en geen
mondhygiëniste. Hij deed alles zelf. Vorig jaar is Hans plotseling overleden. Dat was
in de eerste plaats natuurlijk een drama voor zijn gezin maar het had ook grote
gevolgen voor zijn patiënten. Collectief werden we getransfereerd naar een grote
tandartsenpraktijk. Dat was wel even andere koek dan het rijtjeshuis waar Hans zijn
praktijk in gevestigd had: een wachtzaal met veel roestvrijstaal en glas, een lange
gang met veel behandelkamers en rond de tandartsen een hele zwerm ondersteunend
personeel. Na de kennismaking met mijn nieuwe behandelaar kreeg ik te horen dat
Hans weliswaar een hele goede tandarts was, maar dat de zaken nu toch anders
aangepakt zouden gaan worden. Er volgde een college tandheelkunde en daarna de
inspectie van mijn gebit. “Ik stel voor dat we de volgende keer samen een
behandelplan gaan maken” was zijn commentaar op de toestand van mijn
bijtinstrumentarium. Daar had ik niet op gerekend, want naar mijn eigen gevoel
mankeerde daar niets aan. Geïntimideerd kwam ik van zijn behandelbed overeind en
begaf mij naar de mondhygiëniste. Ook daar was de boodschap ernstig. Een jonge
vrouw -naar ik vermoedde zelf nog over een deel van het melkgebit beschikkendsprak mij toe alsof ik een schooljongen was. Het poetsen wat ik deed was ver onder
de maat en het was echt noodzakelijk dat ik alle open ruimtes tussen tanden en kiezen
twee maal daags met een soort mini-ragebolletje te lijf ging om al die enge bacteriën
over de kling te jagen. Nadat ik beterschap had beloofd, mocht ik haar martelkamer
verlaten. Ik meldde mij aan de balie om een nieuwe afspraak te maken. Na hiertoe
met een “zeg het maar” hartelijk te zijn uitgenodigd, werd een datum afgesproken
die ik ter plekke in mijn agenda noteerde. De dame achter de balie overhandigde mij
een kaartje waarop die datum ook nog eens stond vermeld. Ondanks dat ik haar
meedeelde dat ze toch gezien had dat ik de datum opgeschreven had, liet ze me
weten dat ik het kaartje mee moest nemen, want dat waren nou eenmaal de regels
van deze tandartsenpraktijk. Om gedoe te voorkomen nam ik het kaartje aan om het
vervolgens in de dichtstbijzijnde afvalbak te deponeren. Mijn enige verzetsdaad
tegen al het odontologische geweld van die dag.
Frans Savelkouls
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