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VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN ELSEVIER-ONDERNEMINGEN

Impressie Ledenvergadering VGEO
De ledenvergadering vond dit jaar plaats op 26 april
in 'De Meijert' te Mijdrecht. Voor velen een weerzien want in 1999 vierden we daar het lustrum. De
opkomst viel wat tegen. Naast 12 bestuursleden
waren er zo'n 25 leden. Daarvan hadden meerderen
een fikse reis gemaakt.
Misschien waren tijdstip (14.30 uur) en locatie
debet aan de wat geringe opkomst, maar het is altijd
moeilijk om een juist plek te vinden. De autorijdende leden uiten hun (parkeer)problemen als we in
Amsterdam vergaderen en de Openbaar Vervoer
leden vinden Mijdrecht lastig te bereiken. Het
bestuur overweegt volgend jaar om 14.00 uur te
beginnen in een meer centraal gelegen locatie die,
zowel met auto als openbaar vervoer gemakkelijker
is te bereiken.
De vergadering werd als uiterst levendig ervaren.
Na het welkom door de voorzitter, werd het verslag
van de vorige ledenvergadering (op 12 april 2000)
zonder commentaar geaccordeerd. Het jacyverslag
van de secretaris volgde waarin een opsomming
werd gegeven van de werkzaamheden en bijeenkomsten in het afgelopen jaar. Speciale aandacht
werd gewijd aan de taakverdeling binnen het
bestuur. Het secretariaat, de ledenadministratie, de
financiële administratie en de organisatie van 'evenementen' (uitjes en bedrijfsbezoeken) zijn over
even zoveel bestuursleden verdeeld.
De penningmeester a.i., de heer Wim Kooij gaf
hierna een uitleg van de balans en de verlies- en
winstrekening over het afgelopen jaar. Met het
voorstel tot het reserveren van bedragen voor juridische adviezen en advies van andere externe deskundigen, werd unaniem ingestemd.
De leden van de kascommissie, mevrouw H. Spaargaren en de heer J. Zijlstra, deden verslag van hun
bevindingen. Zij waren vol lof over de wijze waarop de heer W. Kooij de werkzaamheden van onze
vorige penningmeester, de heer D. Huis, had over-

genomen. De heren C. van der Wilk en J. Zijlstra
vormen de nieuwe kascommissie. De begroting
voor het jaar 200 1 werd hierna goedgekeurd en vervolgens kwam de bestuursverkiezing aan de orde.
De vier aftredende bestuursleden werden unaniem herkozen. Twee nieuwe bestuursleden t.w. m e m w H.
Spaargaren en de heer J. Nefkens werden met ieders
instemming benoemd.
De heer J. Maas deed verslag van het werk van de PR
commissie. Daaruit blijkt
W Spaargaren
dat het idee geboren is voor M ~ V ~ O U H.
een eigen intemetsite van
VGEO. Uit een kleine peiling bleek dat 113 van de
aanwezigen over een intemet aansluiting beschikt. PR
commissie en bestuur komen hier nog op terug.
De rondvraag bracht naar voren dat er bij leden
ongenoegen leeft over het feit dat de actieve deelnemers (de thans werkenden bij Elsevier) geen pensioenpremie betalen. Dit vanwege de hoge beleggingsresultaten in de afgelopen jaren.
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De heer Pouwels lichtte dit toe - de dynamische
premiemethodiek impliceert dat bij stijging van het
noodzakelijk pensioenvermogen de premie voor
werkgever en werknemer daalt en zelfs - zoals dat
thans het geval is - tot nul kan dalen. Nochtans zal
dit niet van blijvende aard zijn - de mindere resultaten van 2000 en het huidige beleggingsklimaat
geven aanleiding om te veronderstellen dat de nulpremie geen lang leven beschoren zal zijn.
Ook in de Raad van Deelnemers gaan stemmen op
die vinden dat een nul-premie maatschappelijk gezien
gewoon niet kan. VGEO zal dit in de aandacht blijven
houden en naar voren blijven brengen. Hierna was het
woord aan de heer G. Popkema, Hoofd communicatie
van EBI. Met behulp van
een videopresentatie hield
de heer Popkema een inleiding over Elsevier Bedrijfsinformatie (EBI), haar organisatie en haar producten.
Uit de diverse vragen welke
werden gesteld bleek de
interesse bij de aanwezigen
in het reilen en zeilen van de
oud-werkgever. Na afloop
De heer J. Nejìcens
werd nog enige tijd bijeen
gebleven en onder het genot
van een hapje en een drankje vonden nog tal van
gesprekken plaats.
1 H . de Waal

Boek(je) over het nieuwe
erírecht
In 2002 zal het erfrecht ingrijpend veranderen. Met
het oog hierop schreef Prof. mr. M.J.A. van Mourik,
notaris, hoogleraar en columnist van de Telegraaf
een aantal columns over dit onderwerp in dit ochtendblad. Deze zijn nu gebundeld uitgegeven.
In dit boekje worden alledaagse vragen gesteld en
beantwoord. Kan een echtgenoot worden onterfd?
En de kinderen? Hoe is het gesteld met de erfrechtelijke positie van de niet-huwelijkse partner?

Nieuwsbrief voor leden van de Vereniging van
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Welke gevolgen hebben schenkingen op de erfopvolging? Hoe zit het met de legitieme portie van de
kinderen? Kan voorkomen worden dat een kind de
erfenis er doorheen jaagt? In hoeverre kunnen stiefkinderen worden bevoordeeld? Welke bevoegdheden heeft een executeur? Wat is een verklaring van
erfrecht? Dit en nog meer.
Het nieuwe erfrecht is in de eerste plaats van
invloed op mensen met een ingewikkeld of onduidelijk relatiepatroon. Als beide echtgenoten bezig
zijn aan hun eerste huwelijk verandert er niet
zoveel. Een testament op de langst levende blijft
geldig. In het nieuwe erfrecht heeft men geen testament meer nodig om de langstlevende in een zo
sterk mogelijke positie te brengen. Maar er kunnen
omstandigheden zijn die een testament toch nuttig
maken.
'Het nieuwe erfrecht'. Pro$ mr. M.JA. van Mourik,
Uitgeverij BZZT6H 's-Gravenhage, 2001, (3e druk)
ISBN 90 5501 663 2, Prijs jl. 19,85.

Maar ik probeer de schade in te halen. Met financiëële zaken had ik tot mijn 70-ste dagelijks en
daarna in afnemende mate te maken.

Kennismaking met

KAREL
SPRANGERS
Lid van de Raad van Deelnemers van Stichting Pensioenfonds Elsevier-Ondernemingen namens gepensioneerden.

De redactie van 'Elsevier Senioren' heeft mij
gevraagd om mijzelf schriftelijk voor te stellen,
omdat ik sinds kort namens de gepensioneerden lid
ben van de Raad van Deelnemers van SPEO. Zoals
U allen, kreeg ik in juli 2000 bericht dat er in September verkiezingen werden gehouden; ik liet
weten belangstelling te hebben. Op 25 September
ontving ik bericht dat ik gekozen was als lid van
kiesgroep 5.
Wat kan ik U over mijzelf vertellen? Sta mij toe dat
ik dit doe in telegramstijl. Geboren in 1922 in Nijmegen uit BrabantdLimburgse ouders, weduwnaar
met twee dochters, afgestudeerd in Tilburg als
bedrijfseconoom,l 5 jaar adviseur voor bedrijfsorganisatie als medewerker, adj. directeur en directeur
van Raadgevend Bureau Van Ginneken in Tilburg;
van 1964 tot 1967 adjunct-directeur van N.V Uitgevers maatschappij, Elsevier, Amsterdam en directeur
van N.V Beleggingmaatschappij Daniël Elsevier.
Mijn aandachtsgebied waren de Centrale Diensten,
de beleggingen en verder datgene wat de directeur,
drs R. van den Brink mij opdroeg. In 1907 werd ik
directeur van het Lukas Ziekenhuis in Tilburg tot
mijn 60-ste jaar en toen nog acht jaar interimmanager in de gezondheidszorg. Ik was negen jaar
bestuurslid van de Nationale Ziekenhuis Raad,
bestuurslid van de Orde Van Organisatieadviseursen
nog wat kleiner spul. Mijn bekendheid met pensioenfondsen zou ik zelf niet als "diepgaand" betitelen. Mijn hoofdpensioen komt van de P.G.G.M. en
dat fonds heb ik als bestuurder in de gezondheidszorg nauwlettend gevolgd in al zijn aspecten. Mijn
interesse in het Elsevier Pensioenfonds was veel
kleiner omdat het pensioen dat ik van Elsevier ontvang slechts op drie jaar dienstverband berust!

Ik zal proberen de belangen van gepensioneerden
zo goed mogelijk te behartigen maar u weet allen,
dat wij in de Raad van Deelnemers in een oncomfortabele minderheid verkeren. Als u van mening
bent dat de gepensioneerden meer zouden moeten
merken van de resultaten van de belegde premies
dan geef ik u daar geen ongelijk in, maar u moet
ook bedenken, dat om - de schrijver Elsschot te
citeren - 'tussen droom en daad staan wetten in de
weg en praktische bezwaren'. Het zou goed zijn als
op mijn stoel een 'jonge'man of vrouw van rond de
zestig zou zitten en tot die tijd zal ik hem zo goed
mogelijk warm houden.
Karel Sprangers

/"

Arie Manten geridderd!

Ons lid Arie Manten uit Breukelen viel op 28
april, tijdens de lintjesregen, de eer te beurt
benoemd te worden tot Ridder in de Orde van
Oranje Nassau.
Hij verkreeg deze onderscheiding o.a. als
oprichter en voorzitter van de Historische
Kring Breukelen.
Na zijn pensionering heeft hij zich jarenlang
bezig gehouden met onderzoek naar de historie
van Breukelen hetgeen geresulteerd heeft in
een indrukwekkend boek van 328 pagina's op
A4 formaat met de titel: 'Breukelen en Omgeving tussen 400 en 1200' met als ondertitel
'Middeleeuwse geschiedenis vanuit een plaatselijke gezichtshoek'.
De officiële verschijning van dit boek vond
plaats op Zaterdag 2 1 april 200 1.
Onze hartelijke gelukwensen.

Oproep aan Internet liefhebbers
Heeft u een e-mail aansluiting en wilt u met andere
leden berichten uitwisselen? Geef dan uw e-mailadres op aan: t.geuzebroek@hccnet.nl. Hij zal dan
voor verspreiding zorg dragen aan andere leden die
ook hun e-mail adres beschikbaar hebben gesteld.

Vacatures - Een aantal bestuursleden is aftredend,
allen hebben zich tijdens de vergadering bereid
verklaard een nieuwe periode te gaan. Onze voorzitter, Ton Boogers, heeft te kennen gegeven dat
hij langzamerhand het voorzitterschap wil overdragen aan een ander. Het bestuur is hierna op
zoek gegaan naar kandidaten. Het ziet er naar uit
dat een nieuwe beoogd voorzitter binnenkort zal
aantreden.

Het bestuur van de VGEO kwam op 18 januari
2001 bijeen in het kantoor van Boertien en Partners te Naarden, (ook Elsevier).
Na elkaar een voorspoedig 200 1 te hebben toegewenst kwamen de volgende onderwerpen ter
tafel:
Financiën - De beoogde penningmeester, de heer W.
Kooij lichtte de concept balans en de verlies- en
winstrekening over het jaar 2000 toe. In verband
met de verbeterde lay-out van Elsevier Senioren
werd besloten de kosten van drukwerk te verhogen
en het begrote bedrag van de Ledenvergadering iets
te verlagen..

S

EBI - Er is door één van de bestuursleden contact
gezocht met Elsevier Bedrijfsinformatie (EBI) in
Maarssen. Zij zijn van harte bereid om als gastheer op te treden bij een bestuursvergadering,
dan wel een Algemene Ledenvergadering. Daar
naast is het hoofd Communicatie van EBI uitgenodigd op de komende Algemene Ledenvergadering een inleiding te houden over de organisatie
en producten van EBI vandaag-de-dag.
Het Jaarplan 2001 - zoals door de PR-commissie
is voorgesteld werd door het bestuur aanvaard.
Voorstel is om naast de Ledenvergadering in
april, een stadswandeling in Amersfoort te organiseren in mei. Daarnaast wordt gedacht aan het
jaarlijkse dagje-uit in augustus. Gepoogd zal
worden een bedrijfsbezoek te organiseren in het
najaar, bij voorkeur in 'het Oosten des lands.

Algemene Ledenvergadering - Er is lang gepraat
over de locatie van deze vergadering. Uiteindelijk had het congrescentrum De Eenhoorn in
Amersfoort de voorkeur. Dit ligt centraal in het
land en is per openbaar vervoer makkelijk te
bereiken. Toen contact werd opgenomen met de
Eenhoorn bleek op de gewenste datum geen zaal
beschikbaar te zijn. Gekozen is toen voor Mijdrecht, bij een aantal leden bekend van de lustrumviering in 1999.
Ledenwerving - Vanaf najaar 2000 ontvangt
VGEO per halfjaar de namen en adressen van alle
medewerkers die in de afgelopen periode met de
VUT of met pensioen zijn gegaan. Deze worden
benaderd met het verzoek om lid te worden van de
vereniging, en het resultaat is bijzonder verrassend geweest. Van de eerste reeks van 39 adressen
kon de vereniging 23 nieuwe leden aan haar
bestand toevoegen We zien hierin een bewijs dat
zaken rond pensioen en inkomen een groeiende
aandacht hebben gekregen. Een grotere vereniging legt nu eenmaal meer gewicht in de schaal
dan één van kleine omvang. Ook de reacties op de
tweede serie van adressen in het voorjaar van
2001 zien er veelbelovend uit.
De Euro - Op de Ledenvergadering van 26 april
2001 zal voorts een voorstel komen om de contributies voor 2002 in Euro's vast te stellen.
Gedachtegang hierbij is dat de guldenstarieven
als basis dienen voor de Eurobedragen en dat
deze niet 'naar boven zullen worden afgerond'.
Dit zou bijdragen aan inflatie hetgeen wij onjuist
achten.
De volgende vergadering van het bestuur zal
plaatsvinden voorafgaand aan de ledenvergadering op 26 april 2001 te Mijdrecht.
J.H. de Waal

één van ons
De redactie zal van tijd tot tijd een portret geven van één van onze leden die daar aanleiding toe geeft. In dit nummer een heel bijzondere vrouw met een buitengewone prestatie.

PAULA GRUBER
Op 4 april vond in Amsterdam de aanbieding plaats
van een boek met de titel 'Pijn die blijft', geschreven door ons lid Paula Gruber. Het beschrijft de
geschiedenis van de joodse inwoners van Polen. Die
geschiedenis beperkt zich niet tot de oorlogsjaren
van W.O. 11. De bijzonderheid van dit boek is juist
dat het ook de ervaringen van voor de oorlog en de
tijd erna beschrijft. Verschrikkelijke ervaringen
omdat de Poolse joden niet alleen door de nazi's
maar ook door hun eigen Poolse landgenoten werden vervolgd. Dus zelfs nadat het nazi-regime was
verdreven.
De onmogelijkheid om in het naoorlogse Polen te
werken of te leven, was reden voor het gezin Gruber om te emigreren naar het buitenland. Geen
gemakkelijke opgave maar uiteindelijk kwamen ze
terecht in Emmen in ons land. En vandaar in
Amsterdam. Paula vond werk bij de Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij. Zij werkte daar
op de productie-afdeling waar ik haar leerde ken-

nen. Na het bereiken van de WT-leeftijd verliet zij
het bedrijf en pakte de draad weer op om verder te
studeren. De studie geschiedenis rondde zij af met
een doctoraalscriptie. Zij had de ambitie om verder
te studeren en ooit te promoveren. Haar studiebegeleider raadde haar echter aan om haar eigen
geschiedenis te schrijven. Bij een bezoek aan Polen
met haar dochter, bleek dat de geschiedschrijving in
dat land nog geen schijn van recht deed aan de
negatieve rol van de eigen inwoners met betrekking
tot het lot van de Poolse joden. Hierdoor raakte zij
gemotiveerd om haar bijdrage te leveren aan het
schrijven daarvan.
Het is een huiveringwekkend boek, niet door gewilde effecten maar juist door de sobere beschrijving
van het dagelijks' leven. Juist daarom is het verbazingwekkend om te lezen hoe vaak zij in alle ellende refereert aan de ontmoetingen met aardige en
goede mensen, soms zelfs aan de kant van degenen
die vrijwillig of gedwongen deel uitmaakten van het
regime.
Het moet voor haar, die haar ouders en vrijwel al
haar familieleden verloor, prachtig zijn het boek te
hebben kunnen opdragen aan haar kleinkinderen
Jessica en Ruben. Haar kleindochter bedankte haar
met de woorden: 'Oma ik vind het prachtig dat je
het boek aan ons opdraagt, maar ik had liever
gewild dat je het niet had hoeven schrijven'.
En als u het mij vraagt dan komt dat proefschrift er
ook nog wel.

Thom Geuzebroek
Paula Gruber: Pijn die blijft, herinneringen aan
mijn leven in Polen', uitgeverij Balans, Amsterdam
2001, ISBN 90 5018 402 6. Prijs fl. 39,50 Paula
Gruber bij de aanbieding van haar boek

Wat doet u daar?
Vorig jaar werd namens de gepensioneerden de heer J.W.H. ten Broeke in de
Raad van Deelnemers van de Stichting Pensioenfonds Elsevier Ondernemingen
gekozen. Wij wilden graag weten wat zijn ervaringen zijn!. En dus vroegen wij
er naar. Hier de antwoorden.

O Komen uw ervaringen in dit jaar een beet.je overeen met wat u er van verwachtte?
~ l s l i van
d de Raad behartig je niet alleen de be langen van de gepensioneerden maar die van alle deelnemers aan het pensioenfonds. Daar gaat natuurlijk
het grootste gedeelte van het werk in zitten. Een
jaar is eigenlijk te kort om resultaten te kunnen evalueren.
Welke zaken zijn er dan nu zoal aan de
orde in de Raad?
Er zijn een aantal terugkerende onderwerpen zoals
de verslaggeving beleggingscornmissies. In de roerige beurstijden die we meemaken is daar natuurlijk
veel aandacht voor. Een Commissie Pensioenregeling 2002 is ingesteld ten behoeve van toekomstige
ontwikkelingen. Daarnaast zijn er de lopende zaken
als goedkeuring door de Raad van nieuwe aansluitingen enz.

van tien jaar, gezien de
beperkingen in de opdracht, aan de lange kant is. Ik vraag me af of het
niet meer voor de hand ligt eerst een analyse te
maken van de huidige situatie en die vervolgens aan
een kritische beschouwing te onderwerpen. En
daarbij dienen dan in de eerste plaats de wezenlijke
elementen van de regeling onder de loupe te worden
genomen.

O

O Over beleggingen gesproken, hoe is 2000
voor SPEO verlopen ?
Het beleggingsresultaat is uitgekomen op 4,2 %.
Vergeleken met bijv. Shell (-3,7%) is dat nog een
redelijk resultaat. Vergeleken met vorig jaar (8 %) is
het een grote achteruitgang. De beleggingsresultaten moet je natuurlijk op een wat langere termijn
bekijken. Dat maakt het ook verklaarbaar waarom
ook bij een lage koers belegging in aandelen interessant blijft.

Wat is de opdracht aan de Commissie Pensioenregeling 2002?
De omschrijving van die taak luidt: 'Houd de
bestaande regeling in tact, maar verwijder de elementen welke niet meer marktconform zijn en stel
nieuwe elementen voor, die benodigd zijn een regeling die weer 10 jaar mee moet kunnen'.
O

O Dat is een mondvol. Wat hebt u daar voor
ideeën over?
Het lijkt me dat het vooraf stellen van een termijn

O Wat ziet u als de wezenlijke elementen?

Ik zie drie hoofdzaken: de premiemethodiek (de
wijze waarop de hoogte van de premie wordt vastgesteld), de aanpassing van de ingegane pensioenen en bepaling van de gewenste hoogte van het
pensioenvermogen.

O Dat klinkt een beetje moeilijk. Wilt u dat
voor de gewone stervelingen eens toelichten ?
Ja, dat zal ik graag doen al blijven pensioen zaken
altijd redelijk ingewikkeld.
Ten eerste: de premiemethodiek. Doordat de resultaten uit beleggingen binnen de thans geldende
regels ten gunste of ten laste van het vermogen
worden gebracht, is het directe gevolg dat het in
feite de enige bepalende factor voor de premieheffing is geworden. De consequentie hiervan is,
dat in de tijd gezien, voor dezelfde te verzekeren
risico's verschillende premies worden gevraagd. Er
bestaat dan geen evenredige relatie meer tussen de
betaalde premie en de daaruit voortvloeiende rechten. Omdat tegenover elk te verzekeren risico een
premie inkomen dient te staan, betekent dit dat het
niet laten betalen van premies, hoe je dat ook noemt
een vorm van winstdeling is. En dat alleen voor een
gedeelte van de belanghebbenden bij het fonds.
Overwegende dat pensioenfondsen in Nederland
een aparte juridische status hebben, in het kader
waarvan zij de vermogens beheren ten behoeve van
belanghebbenden bestaande uit: werkgevers, werknemers en gepensioneerden, kan de vraag worden

gesteld of het verdedigbaar is om enerzijds gepensioneerden bij verdeling van winst uit te sluiten,
doch anderzijds een groep vrij te stellen van het
betalen van premie voor af te dekken risico's.
De pensioenaanpassingen, d.w.z. verhoging van
ingegane pensioenen is gekoppeld aan en houdt
gelijke tred met de salarisaanpassing volgens de
CAO van de Boeken en Tijdschrift Uitgeverijen
(CAO-BTU). In de periode 1994-2000 (op basis
van het indexcijfer 100 in 1993), zijn de verhogingen van de ingegane pensioenen bij Elsevier vrijwel
gelijk geweest aan die van het Centraal Plan Bureau
voor de marktsector.
Rekening houdend met het over die periode toegenomen vermogen zou kunnen worden overwogen de
CAO-BTU te blijven volgen, doch met inachtneming van de bepaling, dat in geval van een positieve vermogensontwikkeling enerzijds en lagere
loonontwikkeling CAO-BTU anderzijds tenminste
het cijfer zal gelden, zoals dat van toepassing is
voor de loonontwikkeling in de marktsector volgens het Centraal Plan Bureau. Zo een besluit
spoort dan tevens met de inhoud van de adviesaanvrage van mei 2000 van staatssecretaris Hoogervorst aan de SER waarin wordt voorgesteld in de
pensioenwet een regeling te treffen tot indexering
van vermogensoverschotten.
Het pensioenvermogen. In zijn brief van 6 januari
2000 aan de Raad van Deelnemers deelt de pensioencoördinator mede: 'Het is volgens het bestuur
ook nog lang niet het tijdstip om ons bezig te houden met beleid ten aanzien van de besteding van
structurele overschotten'.
Dit roept de vraag op, waarom dat wel het geval is
voor de besteding van gemaakte winsten uit beleggingen en wel in de vorm van premieverlagingen.
Het ligt voor mij meer in de rede periodiek te bepalen welk niveau het fondsvermogen moet zijn
gegroeid alvorens er sprake kan zijn van winstverdeling onder welke titel dan ook. Het gewenste vermogen kan dan vooraf voor b.v. een periode van
enkele jaren worden vastgesteld, uiteraard met de
mogelijkheid van tussentijdse aanpassingen in
geval van bijzondere ontwikkelingen, (b.v. toenemende vergrijzing c.q. inflatie).De consequentie is
wel dat eerst dan een reductie op de premie kan
worden verleend, indien de hoogte van het gewenste vermogen ook daadwerkelijk is bereikt.

O Voorlopig is er dus nog genoeg te doen in

de Raad van Deelnemers?
Ja dat is zeker zo. Als leden meningen of vragen
hebben over de besproken onderwerpen dan zal ik
het graag horen.

Samenstelling Bestuur VGEO
(per 26 april 2001)
Voorzitter: A.T.J. Boogers, Dijkhoeve 45, 3992 XW
Houten, Telefoon 030 63 79 010
Vice Voorzitter: J.C. Maas, Katerstraat 13, 1182 EX
Amstelveen, Telefoon 020 64 14 484
Secretaris: J.H. de Waal, Klaverweide 59, 1511 XV
Oostzaan, Tel. en Fax 075 68 43 645,
e-mail: waa10087@wxs.n1
2e Secretaris: S.H. Katwijk, Ring 3 18. 3343 NH
H.I.Ambacht Telefoon 078 68 15 970
e-mail: Hans. S.Katwijk@consument.nl
Penningmeester: W.H. Kooy, Weldam 45,
2036 CG Haarlem,, Telefoon 023 53 37 685,
e-mail: wkooy@xs4all.nl
Ledenadministratie: A.C. Pouwels, Buitenveer 58,
1381 AE Weesp, Telefoon 0294 41 49 30
e-mail: ab.pouwels@planet.nl
Mevr. I. Brouwer, Plesmanlaan 63, 1066 XP
Amsterdam, Telefoon 020 61 50 324,
e-mail: ingrid.brouwer@wanadoo.nl (administratieve ondersteuning secretaris)
H.C.C.M. Draper, Alexandriet 22, 3643 BL Mijdrecht, Telefoon 0297 28 33 87,
e-mail: henri.draper@wolmail.nl
J. Nefkens, Julianaweg 10, 7957 BL De Wijk,
e-mail: jan.nefkens@tip.nl
Mevr. H.spaargaren-Ehlich, Amalia van Somslaan
4 , 2 11 CT Aerdenhout
G.J. van der Veen, Stofakkers 19, 7963 AL Ruinen,
Telefoon 0522 47 3735, mobiel 06-20406881,
e-mail: veenvast@wxs.nl, veenvast@mac.com
Mevr. T. de Wilde-Sijpesteijn, van Doornincklaan
18,2121 CX Bennebroek,
Telefoon 023 52 43 740

Wij ontvingen opnieuw een beschouwing van Dick
Huis. Zijn opvatting is niet vanzelfsprekend die van
de redactie.

realiseren, door positief en vergevingsgezind in de
wereld te staan. Wat een opdracht voor ons ouderen. Goed voor ons land, goed voor de wereld. Doet
u mee?

Ouder worden

Reacties graag:
Populierendreef 748, 22 72HN Voorburg,
Telefoon. 070-3868160,
e-mail diekahuis-l. tmjîveb.nl

Dick Huis
Tja, Dat merken wij van de Pensioenvereniging
allemaal wel. Aan ons lichaam. Aan onze plaats in
de maatschappij. Ik weet nog goed van de eerste
keer, dat een jong meisje voor mij op stond in de
tram. 'k Wist me geen houding te geven. Een beetje
stuntelig heb ik het lieve kind bedankt. Als het aan
mij ligt, krijgt ze een mooi plaatsje in de hemel.
Soms voel je je er ook een beetje buiten staan. Mijn
gehoor wordt minder, ik hoop, bij u niet. Dan vraag
je je aJ wat zeggen ze nou allemaal. De kinderen en
vooral de kleinkinderen moeten je alles leren van de
computer, van internet en e-mail Anderen hebben
hun partner verloren met alle gevolgen van eenzaamheid en hulp nodig hebben. Ook de zorgen om
kinderen en kleinkinderen, die in onze ogen 'de verkeerde weg' opgaan.
We hebben nu meer tijd om na te denken en herinneringen op te halen. Dat is fijn als het goede herinneringen betreft. Helaas komen ook onverwerkte
vernederingen en verdriet naar boven. Af en toe de
zelf begane fouten en de dingen, die je maar niet
kunt vergeven en vergeten. En als je dan zo aan het
piekeren bent, dan kan er een gevoel van machteloosheid en nutteloosheid overje komen. Is daar nu
wat aan te doen? Ja, door naar boven te kijken. De
oude dichter-koning David zong daarover het volgende lied: 'De rechtvaardige zal groeien als een
palmboom. .... Zij zullen in de ouderdom nog vrucht
dragen,fris en groen zullen zij zijn!' Wat een prachtige beloften voor ons ouderen.
Ja zult u zeggen, 'Wat is dan zo 'rechtvaardige? 'Dat
is, om het zo eens te zeggen iemand over wie het
recht van God vaardig is. Hij leeft in het vertrouwen, dat zijn fouten vergeven zijn en hij kan daarom ook anderen vergeven. De 'vrucht' van deze
rechtvaardige is, dat hij ook wat voor anderen betekent en niet nutteloos is. Een van de reacties op
mijn vorige stukje was kort samengevat. Je schrijft
wel, dat ze 'van boven' voor je zorgen, maar ik zie
d T niks van. Dat begrijp ik, maar we moeten wel
bedenken, dat wijzelfde opdracht hebben om dit te

Woonzorg Nederland: vijf jaar jong
Woonzorg Nederland, de grootste landelijke organisatie op het gebied van seniorenhuisvesting, bestaat
vijf jaar. Vijf jaar waarin de ontwikkelin-gen in de
seniorenhuisvesting en ouderenzorg niet stil hebben
gestaan. Woonzorg Nederland kijkt hier tijdens haar
lustrum jaar op terug, maar blikt vooral ook vooruit. Belangrijkste lustrumactiviteiten zijn: internet
projecten in wooncentra en verzorgingshuizen, kinderen die een huis voor hun oma of opa ontwerpen,
een presentatie op de tentoonstelling '100 jaar
woningwetwoningen' en een nationale pluim voor
alle vrijwilligers die zich inzetten voor Woonzorg
Nederland.
Wilt u meer informatie over activiteiten van Woonzorg Nederland in uw regio dan kunt u die inwinnen
bij: Woonzorg Nederland, telefoon: 020-4086666.
(uit PCOB Perspectief)

Cees van der Wilk houdt de cijfers in de gaten

Koopkracht op peil?
Delen in de welvaart of worden de
ouderen op achterstand gezet?

politiek duidelijk moeten maken voor hoeveel
Kamerzetels die miljoenen ouderen zouden kunnen
zorgen.
Hans Katwijk

Dat wat je kunt doen met je geld noemen we koopkracht. Gaan inflatie en AOWIpensioen gelijk op,
dan blijft de koopkracht gelijk. Maar gaan bijvoorbeeld werkenden er meer op vooruit dan ouderen,
dan delen de laatsten onvoldoende in de welvaart.
Dit is gauw gebeurd. Het nieuwe belastingstelsel
beloont wie werkt en bovenop de CAO-lonen stapelen zich vaak nog heel wat extraatjes. Veel ouderen
hebben het nakijken.
Het kabinet vergroot bewust de inkomensverschillen tussen werkenden en niet-werkenden, waaronder 65-plussers. Zo gaat de arbeidskorting alleen
naar werkenden. In plaats van deze arbeidskorting
krijgen 65-plussers alleen een inkomsafhankelijke
ouderenkorting. Deze ouderenkorting is aanzienlijk
lager dan de arbeidskorting. Daardoor worden 65plussers ten opzichte van werkenden mede op achterstand gezet. Wij achten dit een ongewenste ontwikkeling. Mogen 65-plussers niet delen in de welvaart? Volgens de koopkrachtcijfers wordt het verschil tussen werkenden en ouderen op minimumniveau in één jaar met ruim f 2000,- per jaar ver
groot. Op het niveau van 1,5 maal modaal is dit verschil zelfs meer dan f 3000,-. Als ouderen óók nog
extra kosten moeten maken vanwege hun gezondheid, dan is al gauw de vraag of de touwtjes nog wel
aan elkaar te knopen zijn. Helaas hangen er nog
meer donkere wolken boven de ouderen. Wat te zeggen van de brandstofprijzen? De kosten van energie
rijzen de pan uit. Dit is het gevolg van de hoge olieen aardgasprijzen, maar ook van de ecotax, die de
overheid komend jaar nog eens wil verhogen.
Voorts hebben we te maken met de verhoging van
de BTW. En dan moet er ook nog eens BTW betaald
worden over de ecotax. We hebben het hier dus over
belasting over belasting of dubbele heffing. Tel uit
je winst; zeker als je de gemeente-heffingen in dit
drama betrekt. De overheid houdt goede moed en
mooie verhalen: ook ouderen zouden er dit jaar op
vooruit gaan, zij het minder dan de werkenden. Tenslotte, heeft u zich al afgevraagd, wie de kosten van
de komst van de Euro's gaan betalen? In ieder geval
ook de 65-plussers. Wat de gevolgen zijn, laat zich
raden. De secretaris van de NVOG, Bert Rousseau
zei het al, de ouderen (gepensioneerden) zouden de

Nieuwe leden (1-11-2000 t/m 30-4-2001)
G.J.Th. van Berkel, Ridderkerk, Els Op1
B. Bommels, Amsterdam, EBI
Mevr. F.A.C. Bockting, Doetinchem, EBI
Mevr. M. van Bruchem, Zelhem, EBI
PB. Brusse, Zeist, EBI
P.C. Duncker, Zeist, EBI
J.F. Froentjes, Amersfoort, EBI
M.H.N. Gloerich, Lelystad Haven, EMM
Mevr. D.E. de Graaf, Santpoort, EBI
L. Groenendijk, Ruurlo, Argus
B.C. Hummel, Egmond Binnen, Els Ned
F.W. Jeffery, Midwoud, Els Science
Mevr. J. de Lange, Ruurlo, EBI
A.C. Lejuez, Arnhem, PBNA
A.M. van Maris, Heerhugowaard, Els Science
G. Molenaar, Rotterdam, EBI
J.W.M. Nefkens, De Wijk, EBI
H. Nijhuis, Heelweg, EBI
Mevr. C. de Ouden, Bilthoven, Els Science
K.P. Pronk, Amsterdam, Els Science
B. Quanjer, Alphen a/d Rijn, Els Science
G.A.M. Rasing, Doetinchem, EBI
L. Rens, Egmond a/d Hoef, Els Science
Mevr. L. Roels, Amsterdam, SPEO
J.R.K. Ruijgrok, Soest, Els Science
A.P. de Ruiter, Amsterdam, Els Science
Mevr. E.R.Schalkwijk,Amsterdam, Reed Els.Ned
J.L. Schoenmakers, Nijmegen, EBI
Mevr. I. Schoonen-Westall, Dordrecht, Els Talen
Mevr. T. Smit-Roenhorst, Doetinchem, EBI
A.C. Vesters, Amstelveen, EBI
B.M.W. Vos, Warnsveld, EBI
J.F. Willemsen, Velp, EBI
Mevr. H.B.J. Wijnands, Hoofddorp, ReedEls.Ned
S.W. Wolf, Amstelveen, EBI

Drie Toezichtslijnen geopend
De Nederlandsche Bank (DNB), de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) en de Verzekeringskamer (VK) hebben drie toezichtslijnen geopend.
De Toezichtslijnen zijn bestemd voor een breed
publiek. Iedereen in Nederland die spaart, leent,
belegt, een verzekering of een pensioen heeft, kan
er met vragen of opmerkingen terecht. Zij verschaffen globale informatie over financiële producten en
diensten. DNB richt zich daarbij op banken, beleggingsinstellingen of wisselkantoren, de STE op het
effectenverkeer en de VK op verzekeraars en pensioenfondsen. "Als ik een rekening open bij bank X,
wat gebeurt er dan met mijn geld als die bank failliet gaat?", is bijvoorbeeld een veelgestelde vraag
aan de helpdesk van DNB. De STE wordt gevraagd
naar regels over effectenbemiddeling en krijgt de
vraag als "iemand wil voor mij gaan beleggen. Kan
dat en waar moet ik op letten?". Bij de helpdesk van
de VK komen vragen aan de orde als "Ik heb een
oude polis. Met welke verzekeraar moet ik daarvoor
contact opnemen?" of "Vroeger heb ik pensioen
opgebouwd via bedrijf X. Waar kan ik nu terecht
voor mijn pensioen?" De huidige drie helpdesks
blijven overigens elk met een eigen telefoonnummer bestaan, maar zij gaan nauwer samenwerken en
opereren onder de gezamenlijke noemer "Toezichtslijn". Een consument die met vragen zit, kan
deze ook schriftelijk of per e-mail stellen.
De Toezichtslijnen geven geen advies bij het maken
van een keuze voor een concreet financieel product.
Evenmin spreken zij een waardering uit over de
instellingen die onder hun toezicht staan. Een consument die een klacht heeft over een instelling die
onder toezicht staat, wordt geadviseerd zich eerst te
richten tot de desbetreffende instelling - mocht dat
niet baten - tot de geschillencommissie of deombudsman. De toezichthouders treden niet op als
geschillenbeslechters, maar wijzen wel de weg.

Telefoonnummers van de Toezichtlijnen:
DNB 0900-520-0520, STE 0900-540-0540,
VK 0900-530-0530.

Aandacht! Jaarvergadering 2001

Appartementsrecht
Onder senioren is het appartement een populaire
vorm van huisvesting. Als u er één in eigendom
heeft, bent u eigenlijk geen eigenaar van een
woning maar bezit u een z.g. 'appartementsrecht'.
U heeft dan een aandeel in het gemeenschappelijk
bezit van een gebouw met de grond die daarbij
hoort. Hierdoor heeft u het exclusieve recht op het
gebruik van een bepaald gedeelte van dat gebouw.
U bent daardoor automatisch lid van een Vereniging
van Eigenaren (VvE). Omdat u een gedeelte van het
gebouw bewoont rust op u de verantwoordelijkheid,
om met de andere eigenaren, te zorgen voor het
onderhoud van een aantal gemeenschappelijke
zaken zoals bijv. het dak. Dit kan uiteraard geld
kosten, of liever gezegd dat kost geld. Behalve het
onderhoud zijn er nog andere punten die de aandacht verdienen zoals verzekering van aansprakelijkheid, glas en opstal. ,
Er bestaat een organisatie 'VVE Belang' die o.a. een
tweetal boeken heeft gepubliceerd die voor appartementseigenaren van belang kunnen zijn: Handboek
van de VVE (prijs f 39,90) en Het ABC van de VVE
(prijs f 39,50). Deze uitgaven zijn te bestellen door
de aankoopprijs over te maken naar girorekening
438 54 34 van de VVE Media bv in Oosterhout,
onder vermelding van de titel van het boek dat u
wilt hebben. Het adres van VVE Belang is Postbus
2 10, 4900 AE Oosterhout, tel. 0900-202 05 10 (22
cent per minuut).
Gegevens ontleend aan de rubriek 'Uw goed recht'
in het AD van 22 maart 2001

-

IN MEMORIAM
Na de publicatie van Elsevier-Senioren nr. 13
ontvingen wij bericht van overlijden
van:
Mevrouw J.J.M. v.d. Beld
De heer H.E. Getkade
Mevrouw D.M. Hersch- van Rijn
Mevrouw H.J. Klautz-Deenink
Mevrouw A. Koning-van Dam
Mevrouw W.H. Postuma-Bosma
Mevrouw J.N. Rombouts
De heer H.G. Schipper

O Op 31 december 2000 is de Centrale van
Samen werkende Pensioenbelangen Organisaties (CSPO) opgeheven. Het betekent dat vanaf
1 januari 2001 de NVOG de enige koepelorganisatie is van gepensioneerden afkomstig uit
het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties. De NVOG bundelt de
gepensioneerden uit alle sectoren van de
samenleving.
O Op l januari 2001 telde het NVOG 52 aanges10 ten organisaties met in totaal meer dan
120.000 individuele leden. Vanaf l januari jl.
heeft de NVOG een directeur, mevrouw mr.
Janneke Bruintjes. Zij heeft een ervaring van
2 1 jaar binnen Philips in personeelswerk op
corporate niveau.

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe.

OPROEP aan Vutters

Senior-Web op huisbezoek
Ouderen, die door een chronische ziekte of handicap aan huis gekluisterd zijn, kunnen binnenkort
individuele computer- en internet les krijgen. Vrijwilligers van de Stichting Senior Web gaan daarvoor, voorzien van een laptop, een schootcomputer,
op huisbezoek. De stichting denkt dat de educatie
aan huis de eenzaamheid van deze groep geïsoleerde ouderen kan doorbreken. Dit nieuwe initiatief
van Senior Web gaat veel geld kosten, maar softwareproducent Microsoft heeft een flinke bijdrage
toegezegd. Het Reumafonds heeft ook al een laptop
betaald. Probleem voor Senior Web is nog, hoe men
de betreffende doelgroep gaat benaderen. Alleenwonende ouderen krijgen immers niet graag vreemde mensen over de vloer. Via de thuiszorg gaat men
inventariseren, wie voor dit project in aanmerking
willen komen omdat deze hulpverleners immers
makkelijker het vertrouwen winnen. Informatie:
Senior Web, Chr. Krammlaan 6, 3571 AX Utrecht,
telefoon: 030-2769945.

Nieuws van de NVOG
O De Nederlandse Vereniging van Organisaties
van Gepensioneerden (NVOG) heeft sinds kort
een eigen website. U wordt uitgenodigd reacties en suggesties te sturen. Onder het kopje
'uw reactie' kunt u daarvoor terecht op de website. Het adres is: www.gepensioneerden.nl

Eén van onze leden die enkele maanden geleden
met de VUT ging, constateerde een fout in de berekening van haar uitkering. Telefonisch contact daarover leverde het bekende 'van het kastje naar de
muur sturen' op. Interventie van Elsevier zijde
leverde wel enig resultaat op. Maar een oplossing
wordt pas tegen eind mei toegezegd. De indruk is
dat er geen capaciteit bij de VUT Stichting is om
klachten omtrent reeds ingegane uitkeringen aan te
pakken. Wellicht hebben andere Vutters ook zulke
ervaringen of juist goede. Indien dat zo is, is het
goed die ervaringen te bundelen.we kunnen dan
gezamenlijk actie ondernemen indien daartoe aanleiding zou bestaan.. De redactie ziet uw reactie
graag tegemoet. Het redactieadres vindt u op pagina 2 van dit nummer van Elsevier Senioren.
Th. G.

contributie 2002
De contributie voor het volgend jaar is vastge
steld op £ 13,60 en € 6,80 voor degenen met ee
Elsevier-pensioen lager dan f 500,- (G 227,

Citaat:
. . . Er blijkt alom een groeiende behoefte aan mensen die uit de eerste hand
ervaring hebben met tegenspoed en met
een koel te houden hoofd, dat best weer
'grijs' mag zijn. Politici, werkgevers,
vakbonden en andersoortige beleidsbepalers hebben decennia lang de oudjes
bij het groot vuil gezet en met vervroegd
pensioen gestuurd. Dit dan opgetuigd
met allerlei twijfelachtige argumenten en
nog dubieuzere motieven . . .
Wouter Knapper in NRCHandelsblad van 28-4-2001.

Wat staat er op de rol ?
Het is inmiddels een goede traditie geworden dat
jaarlijks door de PR-commissie één of meer evenementen worden georganiseerd waar de mogelijkheid wordt geboden voor leden van onze vereniging om elkaar op een informele wijze te ontmoeten.

Enkele jaren geleden werd gestart met een
bezoek
aan het Kröller-Muller museum op De Hoge
Veluwe. Hierop volgde een boottocht naar het
voormalige fort Pampus. In 2000 voeren we naar
Loenen aan de Vecht en in het najaar volgde een
bedrijfsbezoek aan Elsevier Science. Daar werd
het internet-uitgeefproduct ScienceDirect gedemonstreerd.Bij elk van deze 'uitjes' mochten we
rekenen op enkele tientallen deelnemers. Dat niet
'iedereen' komt is begrijpelijk. Interesses van
mensen, en ook van leden van VGEO, lopen nu
eenmaal uiteen!Ook dit jaar heeft de PR commissie zich gebogen over dit 'sociale'aspect van
onze vereniging en zo zal op 31 mei een stadswandeling plaatsvinden in Amersfoort.
Verder trachten we ons jaarlijks tripje begin
Augustus te organiseren en op de lijst staat een
bezoek aan het Arboretum in Doorn. Ook lijkt het
ons interessant om evenals vorig jaar plaatsvond
in het najaar een bedrijfsbezoek te organiseren waar en wanneer dit precies gaat plaatsvinden is
op dit moment van schrijven nog niet bekend.We
zullen u echter tijdig op de hoogte brengen!
LH de Waal

Koppelpoort in Amersfoort
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