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CORONA-CRISIS HOUDT AAN 
 

Het virus houdt de wereld nog steeds in 
zijn greep. Niemand durft te voorspellen 
wanneer ons leven weer enigszins zijn 
normale loop zal krijgen. In financieel 
opzicht lijkt het erop dat wij als 
gepensioneerden er nog redelijk vanaf 
komen. Als we om ons heen kijken, dan is 
het uitblijven van indexering maar een 

klein probleem in vergelijking met het banenverlies en de inkomens-
achteruitgang waar vele anderen mee te kampen hebben.  
De dekkingsgraden van de pensioenfondsen zullen mede als gevolg van de crisis 
niet of moeizaam verbeteren. De aandelenbeurzen zijn na de eerste klappen 
weer opgeveerd maar hebben toch schade opgelopen. De rente zal mede door 
de grote kapitaalsinjecties van de overheden, langdurig laag blijven. 
De vervolgstappen die gezet moeten worden om het pensioenakkoord om te 
zetten naar wetgeving zijn vertraagd door de crisis. Belangengroepen, waar-
onder de Koepel Gepensioneerden waarbij VGC is aangesloten, zijn actief om er 
voor te zorgen dat zij gehoord gaan worden bij de komende onderhandelingen. 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020 GESLAAGD 

De Algemene Leden Vergadering (ALV) 2020 die door de coronacrisis schriftelijk 
heeft moeten plaatsvinden, is succesvol verlopen. Door de crisis was het niet 
verantwoord om op de gebruikelijke wijze in Vught te vergaderen en daarom 
had het bestuur besloten tot een schriftelijke vergadering. Alle leden waren 
vooraf middels Nieuwsbrief 55 (779 leden per post en 577 leden per e-mail) 
hierover geïnformeerd. Bij de Nieuwsbrief was een stembiljet gevoegd zodat de 
leden hun mening over de bestuursvoorstellen kenbaar konden maken. 
 
Van de in totaal 1.356 verstuurde stembiljetten heeft het secretariaat 303 
geldige biljetten, ofwel ruim 22%, terugontvangen. Ruim na sluitingsdatum zijn 
nog negen stembiljetten binnengekomen. Deze formulieren zijn niet meer in de 
cijfers meegenomen. Als het aantal geldige stembiljetten vergeleken wordt met 
het gebruikelijke aantal deelnemers aan de reguliere ledenvergaderingen van 
circa 100, dan kan gesproken worden van een geslaagde oplossing. 
 
In deze Nieuwsbrief wordt verslag gedaan van de gehouden stemmingen en de 
ontvangen reacties, opmerkingen en suggesties. 
 

 
Uitslag stemmingen 

 
 

ja % neen % blanco % ja % neen % blanco %

1. Akkoord ( her) benoeming bestuursleden 273 98 1 0 5 2 24 100 0 0 0 0

2. Akkoord verlening decharge bestuur beleid 2019 272 98 1 0 6 2 24 100 0 0 0 0

3. Instemming benoeming nieuwe kascommissie 265 95 1 0 13 5 23 96 0 1 4

4. Aanmelding nieuwe kascommissie 7 3 270 97 1 4 0 23 96

5. Instemming begroting 2020 265 95 1 0 13 5 22 92 2 8 0 6

6. Instemming afbouw voorziening belangenbehartiging 254 91 8 3 17 6 22 92 1 4 1 4

7. Instemming saldo 2019 ten gunste van algemene reserve 266 95 4 2 9 3 23 96 0 0 1 4

8. Akkoord contributievoorstel 2021 267 96 8 3 4 1 24 100 0 0 0 4

Getekende biljetten: 279 stuks Niet getekende biljetten: 24 stuks
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De uitslag van de stemming geeft aan dat de ALV in grote meerderheid akkoord 
is gegaan met de voorstellen van het bestuur.    
 
Thema voor de Themamiddag 
De peiling naar de voorkeur voor een thema voor de eerstkomende thema-
middag heeft 185 reacties opgeleverd met 284 aangegeven voorkeuren:   
 

Vanwege alle onzekerheden die de 
coronacrisis met zich meebrengt, zal het 
bestuur voorlopig nog geen initiatieven 
ontplooien voor een nieuwe thema-
middag. Zo gauw de wereld weer veilig is, 
gaat het bestuur hiermee aan de slag. U 
zult worden geïnformeerd middels de 
nieuwsbrieven en de website. 
Door een aantal leden werden nog aan-
vullende opmerkingen gemaakt: 
 

 
 
Het bestuur bedankt de leden voor het grote aantal reacties en suggesties. Bij 
een volgende peiling naar interesses zullen we hier zeker rekening mee houden 
waarbij wel in het oog moet worden gehouden dat er aan enkele voorstellen 
praktische bezwaren verbonden kunnen zijn.  
 
Rondvraag 
Een aantal leden maakte van de gelegenheid gebruik om opmerkingen te maken 
of vragen te stellen. U ziet hier deze opmerkingen en vragen en daaronder de 
reactie van het bestuur. 
  

-Geen themadag en begroot bedrag uitkeren aan de leden

-Uitleg over KBO procedure: waarom geen deelname door VGC? Waarom NL laagste rekenrente van Europa?

-Toelichting en discussie over nieuwe pensioenakkoord/regels; wanneer mag er overgegaan worden op indexering  ( 2 keer genoemd)

-Digitale nalatenschap

-Excursie nieuwe Danone fabriek in Haps

-Bezoek andere Friesland Campina fabrieken zoals DMV, Kaas, Consumptiemelk

-Warmtepompen/cv hybride

-Thema met regionaal karakter waardoor afstand deelnemers kleiner is, zij elkaar kennen en groep kleiner

-Graag tijdig thema aankondigen in nieuwsbrief i.vm. beperkte mobiliteit 

1. Domotica 27

2. Webshop in internet 19

3. Bezoek Wageningen 79

4. Bezoek ANWB 39

5. Zorgverzekering 38

6. EetVerleden! 29

7. Hersenvitaliteit 35

8. Anders nl:

-geen deelname(gezondheid) 12

-geen interesse 1

-geen voorkeur 5

284
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° Meer vrouwen in het bestuur gewenst: SPC streeft een diversiteitsbeleid 

na en ook het bestuur van VGC zou graag een soortgelijke afspiegeling 

bewerkstelligen. In de praktijk blijkt het echter lastig om voldoende 

vrouwen te vinden met bestuurlijke ervaring en affiniteit met 

pensioenzaken. Wij houden ons aanbevolen voor tips. Ook is een 

vertegenwoordiger van de nog actieven in het bestuur welkom. Dit is zo 

mogelijk nog moeilijker te realiseren.   

° Niet afbouwen voorziening belangenbehartiging: Er is geen noodzaak 
meer om een grote reserve aan te houden omdat er geen lopende 
juridische dossiers meer zijn. Bij het geschil tussen SPC en RFC is er voor 
gekozen dat VGC geen (mede)voerende procespartij is waardoor de 
juridische kosten gering zijn. Vanaf 2022/2023 wordt het aantal 
vertegenwoordigers namens de gepensioneerden in het bestuur van SPC 
uitgebreid vanwege de getalsmatige andere verhouding tussen actieven 
en niet-actieven. Door deze uitbreiding zijn gepensioneerden bij een 
eventueel toekomstig besluit over een collectieve overdracht van de 
pensioenaanspraken sterker vertegenwoordigd. 

° Saldo belangenbehartiging aanwenden om contributie te verlagen: De 
voorziening zal worden afgebouwd en over een reeks van jaren 
gedeeltelijk gebruikt gaan worden voor de themamiddagen. Verwacht 
wordt dat bij gelijkblijvende overige kosten een contributieverlaging zal 
gaan plaatsvinden.  

° Wat gebeurt er met het overblijvende SPC-vermogen als de laatste 
gepensioneerde is overleden: SPC heeft nog rechthebbenden in actieve 
dienst bij RFC met een leeftijd lager dan 40 jaar. Het fonds zal daarom nog 
over een hele reeks van jaren pensioenen moeten uitkeren. Wij achten 
het waarschijnlijk dat SPC op enig moment als zelfstandig fonds ophoudt 
te bestaan omdat het op termijn te klein zal zijn om zelfstandig te blijven. 
De aanspraken van verzekerden zullen dan overgaan naar een ander fonds 

-Complimenten oplossing en uitvoering ALV 2020 met uitgebreide en zorgvuldige informatie  6 x

-Lastig enquete per mail, voorkeur voor post 1 x

-Alles bij het oude laten 1x

-Stemmen doe je anoniem 1x

-Dank aan jarenlange inzet Piet vd Hurk 2x

-Positief keuze Sjef vd Hoven als bestuurslid 2x

-Meer vrouwen in bestuur gewenst 1x

-Complimenten voor inzet en werk bestuur VGC, Hans 7x

-Geen mogelijkheid om aan kascommisie deel te nemen 1x

-Niet afbouwen: handhaven 100.000  voor belangenbehartiging bij opheffen SPC tzt    1x

en in kader invloed Europese wetgeving op pensioenontwikkelingen 1x

-Saldo in mindering op contributie brengen 1x

-Saldo is € 8521 en moet naar algemene reserve 1x

-Contributie van €20 per jaar is genoeg

-Waar gaat vermogen  Pensioenfonds naar toe als de laatste man of vrouw gestorven is en laatste pensioen is uitgekeerd? 
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of naar een verzekeringsmaatschappij. Dit laatste is een aantal jaren 
geleden al eens aan de orde geweest, maar raakte uit zicht door de lage 
rente. Doordat de vertegenwoordiging van gepensioneerden in het 
bestuur van SPC binnen afzienbare tijd getalsmatig versterkt wordt, is 
onze invloed op de wijze waarop de rechten van de huidige SPC-
verzekerden worden gewaarborgd, groot. Het voorbestaan van VGC is van 
groot belang om deze invloed gebundeld en gecoördineerd te kunnen 
blijven aanwenden 

 

VOORTGANG UITWERKING PENSIOENAKKOORD 
Als alles loopt zoals de ministeriële planning is, zullen in december de concept 
wetsteksten ter internetconsultatie worden aangeboden. Vooraf vindt nog veel 
overleg plaats waarbij ook de Koepel Gepensioneerden actief is betrokken.  
  
Een eerste brainstormbijeenkomst heeft inmiddels plaats gevonden. Aan deze 
bijeenkomsten wordt deelgenomen door de minister, projectambtenaren, 
vertegenwoordigers van sociale partners en jongeren. Centrale thema’s zijn de 
transitie (het vraagstuk van invaren), de overbruggingsperiode (wat gebeurt de 
komende zes jaren), de ‘governance’ (wat wordt de rol van gepensioneerden 
vooraf en bij de uitvoering door pensioenfondsen) en nog een paar wezenlijke 
aspecten in de uitwerking van het pensioenakkoord.  
  
De Koepel Gepensioneerden volgt een  tweede spoor via de contacten met 
politici uit Tweede en Eerste Kamer. In deze weken gebeurt dat via ronde 
tafelgesprekken van de commissie Sociale Zaken Werkgelegenheid. 
  
Voor wat betreft de positie van de drie seniorenorganisaties (ANBO,  KBO-PCOB 
en Koepel Gepensioneerden)  in het overleg kan worden vastgesteld dat zij in 
deze één lijn trekken. 
Informatie over de Koepel Gepensioneerden kunt u vinden op de website 
www.koepelgepensioneerden.nl 
 
Op de eerstkomende ALV van VGC zal op dit onderwerp uitvoerig worden 
ingegaan. 

DEKKINGSGRADEN 
Zoals u weet is de zogenaamde beleidsdekkingsgraad (het voortschrijdend 
gemiddelde van de laatste twaalf actuele dekkingsgraden) bepalend voor korting 
of indexatie. Indien de beleidsdekkingsgraad onder de 104% komt, kan dit op 
termijn korting betekenen.  
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In het onderstaande tabelletje zijn de dekkingsgraden van de eerste tien 
maanden van 2020 weergegeven (bron: website SPC). Zoals u kunt zien is het 
gevaar voor kortingen ver weg maar volledige indexatie is eveneens buiten 
beeld. In vergelijking met de grote fondsen als ABP en Z&W staat SPC er goed 
voor. 
 

 Actuele dekkingsgraad Beleidsdekkingsgraad 
Januari  114,0% 112,9% 
Februari  108,9% 112,5% 
Maart 99,9% 111,4% 
April 103,4% 110,4% 
Mei 105,8% 110,0% 
Juni 106,9% 109,5% 
Juli  107,9% 109,1% 
Augustus 110,4% 109,3% 
September 109,1% 109,1% 
Oktober (voorlopig) 110,5% 108,9% 

 
VGC-LEDEN IN SPC-ORGANEN 

Martien van den Hoven is per 13 oktober 2020 benoemd tot bestuurslid van SPC 
en zal uittreden uit het bestuur van VGC. 
Stanny Buddingh’ (per 1 juli 2020) en Rien van Berkel (per 13 oktober)  zijn 
toegetreden tot het verantwoordingsorgaan van SPC. Zij blijven bestuurslid van 
VGC 

 
DIGITALE NIEUWSBRIEF 

Mocht u onze nieuwsbrieven nog steeds per post ontvangen, dan roepen wij u 
op om u aan te melden voor de digitale nieuwsbrief en uw mailadres door te 
geven aan ons secretariaat.  
Mocht u van provider veranderd zijn, geef uw adreswijziging alstublieft ook aan 
ons door. Het kost bij elke verzending steeds veel tijd om de retour ontvangen 
nieuwsbrieven toch op het juiste adres bezorgd te krijgen.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Prettige Feestdagen 
 

Door corona zullen de feestdagen voor ons allemaal anders zijn dan in het verleden. 
Stiller en misschien zelfs eenzaam.  

Ondanks alle narigheid hopen we dat u aangename en vredevolle dagen heeft.  
Voor 2021 wensen we u en uw dierbaren een coronavrij en gezond jaar toe.  

Bestuur VGC 
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NIEUWS OVER ONZE LEDEN 

Sinds het verschijnen van onze vorige Nieuwsbrief is van onderstaande leden 
bericht van overlijden ontvangen. 
 

 
 
In de afgelopen maanden hebben we de volgende nieuwe leden mogen 
verwelkomen:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

G.W. van Vugt Uden 90 jaar

A.F.J. van Rooy St. Oedenrode 83 jaar

D. Winters Breukelen 92 jaar

mevr. M. Oomen-Vos Baarle-Hertog (B) 85 jaar

Mevr. C.C. Dingemans-Kortsmit Lage Zwaluwe 90 jaar

A. van der Linden Oudewater 92 jaar

W. Hooft Bosch en Duin 80 jaar

G.W. Termeer Buren 79 jaar

mevr. A. Overmars- van Grieken Uden 84 jaar

T.M.P. Aretz Heerlen 81 jaar

C. Biesheuvel Oosterhout 84 jaar

W. Smits Helmond 70 jaar

H.J. Vervoordeldonk Asten 73 jaar

Mevr. G.H. Huntelman-van Deventer Leiden 94 jaar

M.W. van Berkel Uden 89 jaar

W.J.M. Loos Roosendaal 76 jaar

P.T. Willemse Rotterdam 90 jaar

Mevr. A.P. Dinnessen-Peters Wijchen 84 jaar

H.W. van der Laars Dordrecht 78 jaar

Z. Poppe Oostcapelle 91 jaar

W.M.H.G. Stams Schijndel

H.R.A.D van Schaardenburg Dordrecht

P.F.J.M Eijdems Eindhoven

A.V. Hofman Maarssen

C.G.A. Hendriks s-Hertogenbosch

M.L. Jamers Peer (B)

F.A.M. Habraken St. Oedenrode

E. Vermeulen Bergeijk

F.H.M. Derhaag-Dullens Veghel

P. Keus Gemert

P.J. Martis Rotterdam

C. Melis-Traa Veghel

A.J. Verdaasdonk Sprundel

C.J.M. Goorts Veghel

Contact met VGC 
 

Heeft u vragen over VGC of wilt u reageren op deze Nieuwbrief: stuur een berichtje 
naar VGCampina@hotmail.com 
Attentie: Het postadres van VGC is gewijzigd. U kunt ons vanaf nu schriftelijk 
bereiken via het adres: Stanny Buddingh’, Dorpsstraat 81, 5735 EC Aarle-Rixtel.  
 

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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Mening-moeheid 
 

U herkent het vast wel: u heeft uw auto opgehaald bij de garage na een grote beurt en als u 

thuiskomt is er een nieuw bericht in uw mailbox. De uitbater van de garage heeft u een 

enquêteformulier toegestuurd. Het invullen zal maar drie minuten duren. Heeft u een monteur 

van KPN of Ziggo over de vloer gehad, zelfde verhaal. Ik word daar zo moe van.  Garagisten 

en monteurs moeten gewoon doen waarvoor ik de gepeperde rekening betaal. Als ik klachten 

heb, meld ik mezelf heus wel. 

  

Er waart een enquêtespook door Nederland. Alles wordt onderzocht en gepeild. En waar het 

voor dient? Vooral de NOS maakt zich hieraan schuldig. In het journaal wordt een ingewikkeld 

probleem behandeld, en hup dan schakelen we over naar een verslaggever op straat die 

voorbijgangers gaat vragen wat ze ervan vinden. Privémeninkjes als nieuws. Het journaal meldt 

dat de pensioenen misschien worden gekort en aan een willekeurig iemand op straat die van 

toeten nog blazen weet, wordt gevraagd wat hij of zij ervan denkt. Net of dat belangrijk is, 

net of dan de korting misschien niet doorgaat.  

Het actualiteitenprogramma dat dagelijks na het NOS-journaal van zes uur wordt 

uitgezonden, spant wat dit betreft de kroon. Je zou het kunnen omschrijven als 

spreadsheetjournalistiek. De redactie is de hele dag bezig geweest om mensen naar hun 

mening te vragen over van alles en nog wat en tijdens de uitzending worden de kijkers bedolven 

onder statistiekjes en grafiekjes waarin wordt weergegeven wat we in Nederland overal van 

vinden. De ondervraagden zijn gesplitst naar leeftijdscategorie, politieke gezindheid, 

geloofsovertuiging en haarkleur. De grafiekjes en cijferreeksen vliegen met zo’n snelheid over 

het scherm dat je niet de gelegenheid krijgt om de vraagstelling tot je te laten doordringen, 

laat staan dat je de cijfers in je kunt opnemen of interpreteren. En ze ratelen maar door. Ze 

vertellen niet alleen wat we vandaag vonden maar ook hoe we er twee weken geleden over 

dachten. Kakel, kakel, kakel. Hoe de vragen gesteld zijn, of de ondervraagden de vraag 

begrepen hebben, het doet allemaal niet ter zake. Meningen en feiten door elkaar, wat zou 

het. We hebben weer een kwartier zendtijd gevuld. Vooral geen diepgang, maar 

oppervlakkigheid. Dikwijls nog aangevuld met een halve toelichting. Het CDA verliest in de 

peiling twee zetels, roept een overdreven opgemaakte presentatrice ons toe. Ten opzichte 

waarvan dan? De vorige peiling, de vorige verkiezing?  Kijker veel succes. 

 En dan hebben we het nog niet eens gehad over de tsunami aan talkshows, 

kletsprogamma’s in goed Nederlands. Als u nog nooit als deskundige bent uitgenodigd om in 

zo’n programma uw mening over iets te laten horen, dan moet u zich zorgen maken, want 

iedereen blijkt deskundig te zijn. Minister-president Rutte heeft zijn persconferentie 

nauwelijks beëindigd, of er zitten direct twintig praathoofden klaar om te klessebessen over 

wat er allemaal niet aan deugde. Zonder zelf enige verantwoordelijkheid ergens voor te 

dragen of even erover te hebben nagedacht.  

 

Misschien bent u het met bovenstaande niet eens. Geef gerust uw mening. Of, wacht, ik heb 

een beter idee: ik ga er een enquête over houden.   

 

Frans Savelkouls 

 

 

 


