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VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN ELSEVIER-ONDERNEMINGEN
VAN DE VOORZITTER

VGEO WIL ZICH MEER DOEN GELDEN
'De Vereniging van Gepensioneerden Elsevierondernemingen heeft als doel de belangen van haar
leden te behartigen' Zo begint het jaarverslag 2001
van onze secretaris Jan de Waal.
Ieder denkt dan direct aan de pensioenuitkeringen
die hij of zij heeft verdiend tijdens zijn werkzame
leven bij de Elsevier-bedrijven. Ik gebruik hier
bewust het woord "verdiend", want het opbouwen
van pensioen is een vorm van inkomsten uit arbeid,
onafhankelijk van wie de premies daarvoor heeft
betaald.
In de praktijk worden de premies meestal gezamenlijk door werknemer en werkgever betaald,
maar wij kennen bij de Elsevier-ondernemingen het
fenomeen 'premie-holiday ' .
Als de inkomsten uit beleggingen voldoende opleveren dan daalt de premiebijdrage voor de werkgever en de werknemer tot nul procent. Dit is voor
de werknemer een inkomensvoordeel. Oudwerknemers (gepensioneerden) die aan de basis hebben
gestaan van het Pensioenfonds en hier destijds fors
aan hebben bijgedragen zien dit inkomensvoordeel
aan hun neurs voorbij gaan.
Dat is bij veel van de Elsevier gepensioneerden
verkeerd gevallen. Zij vinden dat niet eerlijk.
In bij ons binnengekomen brieven en emails staan
zinsneden als: 'Het is niet rechtvaardig dat een bepaalde groep deelnemers Iets krijgt voor Niets' en
'het weggeven van cadeautjes aan de actieven.'
Premie-holiday voorlopig voorbij
Door de neergaande conjunctuur en de desastreuze
daling van de waarde van beleggingen is deze 'premie-holiday' inmiddels voorlopig verleden tijd,
maar de onvrede over de gevoelde onrechtvaardigheid blijft.
Zij vinden immers dat de vermogensgroei uit de
vette jaren ten goede had moeten komen aan alle

deelnemers, dus inclusief de gepensioneerden. Het
bestuur van de VGEO werd dan ook door meerdere
leden aangespoord om "hier iets aan te doen" en er
wordt zelfs door een lid gesteld dat het bestuur van
de VGEO hierin tekort is geschoten.
Invloed nog te klein
Dit onderwerp is door het bestuur besproken. Wij
zijn tot de conclusie gekomen dat de invloed van de
gepensioneerden ten opzichte van besluiten van de
Stichting Pensioenfonds Elsevier-Ondernemingen
uiterst klein is. Dat is bij alle andere pensioenfondsen in Nederland eveneens het geval. Jarenlang is
in de politiek over die invloed gediscussieerd en
zijn voorstellen gedaan om die invloed te vergroten.
De werking van de pensioenfondsen is vastgelegd
in wetten, wettelijke maatregelen en hun eigen
statuten. Verhoging van invloed van gepensioneerden kan alleen gerealiseerd worden wanneer daarin
veranderingen kunnen worden aangebracht.
(vervolg op pag. 2 )
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Voor elke afzonderlijke vereniging van gepensioneerden natuurlijk een onhaalbare zaak. Daarom
hebben die verenigingen zich verbonden in een
overkoepelende organisatie het NVOG, de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden. Die organisatie, waarbij ook de VGEO
is aangesloten, kan op een hoog niveau onderhandelen met politieke partijen, leden van de Tweede
Kamer, Vakbonden, Pensioencommissie van de
SER en andere instanties.

VGEO wil zich doen gelden
Als VGEO kunnen we ons op meerdere manieren
doen gelden zoals: Onze stem laten horen in de

Nieuws van de bestuurstafel
De nieuwe VGEO-voorzitter Jan Nefkens leidde dit
jaar een tweetal bestuursvergaderingen. Daarbij
passeerden de volgende onderwerpen de revue.
Op de algemene ledenvergadering werd een wijziging van de Statuten aangenomen die het mogelijk
zou moeten maken dat de vereniging in een eventueel rechtsgeding niet alleen namens de ledengepensioneerden, maar namens alle Reed-Elsevier
gepensioneerden optreedt. Het ziet er naar uit dat in
de komende Algemene Ledenvergadering deze
wijziging opnieuw aan de orde zal komen.
Begin september vond een gesprek plaats tussen
vertegenwoordigers van het VGEO bestuur en een
deputatie van het bestuur van de Vereniging
Gepensioneerden Misset. Er is globaal gekeken in
hoeverre beide verenigingen raakvlakken hebben.
Nadere contacten die kunnen uitmonden in
eventuele verdere samenwerking worden niet uitgesloten.
Een verheugend bericht bereikte ons. Het heeft
Hare Majesteit de Koningin behaagd onze oudvoorzitter Ton Boogers te benoemen tot Lid in
Orde van Oranje Nassau. Dit vanwege zijn
maatschappelijke verdiensten in de gemeente
Houten. Namens de vereniging hebben wij hem van
harte gefeliciteerd met deze verdiende benoeming.
In 1998 is een beleidsplan opgesteld dat de basis
vormt voor het te volgen beleid van de VGEO. Met
name de relatie VGEO-Pensioenfonds Elsevier
vraagt in het licht van de nul-premie en indexatie
problematiek hernieuwde aandacht. De 'slapende'
commissie Strategie is gewekt en buigt zich over
het VGEO beleid.

Raad van Deelnemers en het bestuur van SPEO;
deelnemen aan het werk in de overkoepelende
organisatie; het bevorderen van de communicatie
met de eigen leden, en het werven van nieuwe leden
van de VGEO teneinde een grotere achterban te
kunnen krijgen. Over al deze aspecten zal het bestuur samen met een daartoe ingestelde commissie het
bestaande beleidsplan actualiseren en na vaststelling daarvan tot uitvoering overgaan.
Wij zullen u op de hoogte houden van onze
activiteiten zowel in ons blad 'Elsevier Senioren'
als op onze website WWW.VGEO.NL.
Jan Nefkens

Verheugend is het om te horen dat onze VGEOwebsite maandelijks ongeveer 200 maal wordt
bezocht. Dankzij bestuurslid Gerard Roza blijft de
website actueel. Mede door de actuele pensioenartikelen welke Ton Boogers op de site plaatst blijkt
dat geinteresseerden buiten de VGEO-kring deze
website regelmatig raadplegen.
De vraag of dit blad Elsevier Senioren jaarlijks 2 of
3 maal moet verschijnen leidde vanwege de kosten
tot nogal wat discussie. In elk geval ligt nu het derde
nummer voor u. Afhankelijk van de kosten wordt
bekenen of we dit in 2003 ook gaan doen.
Tenslotte zijn we uitgenodigd door het 'New Building Project Team' om een presentatie bij te wonen
van het nieuwe Reed-Elsevier gebouw. Zoals
wellicht bekend wordt in Amsterdam West een
nieuw Elsevier gebouw neergezet dat als naam Millennium Tower gaat dragen. Met de lengte van 98
meter zal dit een van de hoogste van Amsterdam
worden.
Uiteraard geven wij gehoor aan deze uitnodiging.
Meerdere leden gaven te kennen deze presentatie te
willen bijwonen.
Jan de Waal

Nieuwsbrief voor leden van de Vereniging van
Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen
Hoofdredacteur: Hany Hijhuis
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Redactie-adres:
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VGEOers lieten zich massaal in
de boot nemen
Nog niet eerder deden zoveel leden mee aan het
jaarlijkse uitje. De boot waarop zij het Overijsselse
natuurgebied De Weerribben bevoeren kon de 85
passagiers maar net aan.
Meestal melden zich zo'n 50 leden met partners aan
voor het jaarlijkse uitje. De kapitein moest er zelfs
een oogje voor dichtknijpen want zijn boot was op
80 passagiers berekend. Zo togen op 29 augustus
dus veel leden van onze vereniging naar het plaatsje
Blokzijl. In vroegere jaren een niet onbelangrijke
handelsplaats aan de voormalige Zuiderzee. Uiteindelijk vertrokken we rond 12.45 uur. De enkelen die
op goed geluk kwamen kregen ook nog een plekje.
Op de boot werden we welkom geheten door de
VGEO-voorzitter Jan Nefkens. Hij maakte gelijk
gebruik van de situatie om na te gaan of er kandidaten waren voor de functie van notulist tijdens de
bestuursvergaderingen. Verder hield hij een kleine
enquete of er belangstelling was voor een bezoek in
November aan de bouwplaats van het nieuwe ReedElsevier gebouw in Amsterdam.
De schipperslunch van soep, broodjes en koffie
smaakte een ieder. Gegeven de prima weersomstandigheden zat spoedig iedereen op het bovendek
in het zonnetje.
Ruim twee uur voeren we via de Kalenbergergracht, langs het plaatsje Muggebeet en onder de
Scheerebrug door naar Ossezijl. Een prachtige
route langs een reeks van vriendelijk ogende huizen
die waarschijnlijk bij menig stadsbewoner het hart
sneller deed kloppen.
De Weerribben is een Nationaal Park en ontstond
door het afgraven van het laagveen. Dit afgraven
leidde ertoe dat er aan elkaar evenwijdige sloten
onstonden (die men 'weeren' noemde). Het land
daartussen was een 'ribbe'. Het afgegraven
laagveen werd gebruikt als brandstof - turf.
In de huidige Weerribben vindt rietproductie plaats.
Het riet dat hier groeit wordt voornamelijk gebruikt
voor dakbedekking en is van zeer goede kwaliteit.
Geimporteerd riet gaat zo'n 30 à 35 jaar mee, doch
riet uit de Weerribben zo'n 50 à 60 jaar.
Her en der staan windmolens in de rietvelden om
water vanuit de sloot op het rietveld te malen. Dan
blijft de grond - in droge zomers - goed vochtig.
Bij het plaatsje Ossezijl werd aangemeerd en het
bezoekerscentrum bezocht.
Na een halfuur werd met de Sijgje S. de terugtocht

aanvaard en om ongeveer kwart of vijf weer afgemeerd in Blokzijl.
Door iedereen werd het als een prachtige dag
ervaren waarbij het goede weer, de gezellige vaart
en - niet te vergeten - de onderlinge gesprekken waardevol werden gevonden. Een prachtig uitje dat
navolging verdient !
Niemand meldde zich overigens als notulist
Jan de Waal
Elsevier in 2004 naar millenniumtoren

In mei van dit jaar is de eerste paal geslagen voor de
bouw van de Millenniumtoren, de nieuwe huisvesting voor Elsevier Science, en Elsevier Bedrijfsinformatie Amsterdam. De toren is ontworpen door
EGM Architects uit Rotterdam en wordt in juli
2004 opgeleverd. De eerste verhuizingen naar de
toren gaan dan in het derde kwartaal van dat jaar
van start. Het s~ipermodernegebouw van 98 meter
hoog biedt een prachtig uitzicht. Het biedt ruimte
aan 1700 werknemers verdeeld over 24 kantooretages. Hiervan zijn vier of vijf verdiepingen
bestemd voor Ebi Amsterdam. De situering nabij
station Sloterdijk garandeert een uitstekende
bereikbaarheid, zowel per auto als per openbaar
vervoer. Het gebouw wordt ingericht volgens de
nieuwste energiezuinige technologieën; daarnaast
wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid voor
onder meer een fitnesscentre en een bar.

Portret Gerard Roza

'Gebruik van
website beter
afstemmen op
wat er leeft in de
vereniging '

In onze serie portretten van VGEO-bestuursleden deze keer Gerard Roza. Hij is
bestuurslid sinds 17 april 2002 en vooral
bekend als de maker, uitbouwer en onderhouder van onze informatieve website.

Hoe was jouw loopbaan bij Elsevier en daarvoor?
In 1964, op mijn 22ste, ben ik de automatisering
ingerold, en dat bleef zo tot 2001. Mijn eerste programma's maakte ik voor klanten van een servicebureau. In 1968 ben ik naar Elsevier gegaan. Daar
heb ik diverse funkties gehad, eerst in de ontwikkeling van systemen. Daarna kreeg ik funkties die
minder technisch waren, zoals data manager en
kwaliteitsmanager, onder meer ook in de afdeling
Project Management.

en ervaring kan gebruiken. Ook het opzetten en
onderhouden van hun website en van hun intranet
hoort erbij. Verder doe ik de leden- en contributieadministratie van een hockeyvereniging, waarvoor ik de programmatuur zelf heb gemaakt. Je
kunt het toch niet laten.
Wat zijn jouw interesses?
Fotograferen deed ik al jaren. Dat is door digitale
camera's nog leuker geworden, o.a. door de
mogelijkheden van beeldverbetering en manipulatie, en voor de website. Verder doe ik aan videofilmen en nabewerken, lezen en fietsen.
Waarom benje tot het VGEO-bestuur toegetreden?
Iemand had me gevraagd om te helpen met de opzet
van de website van VGEO. Dat kan een goed communicatie-middel zijn voor de vereniging. Toen
men mij vroeg om ook in het bestuur zitting te
nemen, zag ik daarin een mogelijkheid het gebruik
van de website beter af te stemmen op dat wat er in
de vereniging nodig is en op wat er leeft.
Wat zijn volgens jou de belangrijkste speerpunten
in te voeren beleid?
Alert blijven op ongewenste aantasting van pensioenrechten. Verder zorgen dat leden goed geïnformeerd blijven over hoe hun belangen behartigd
worden.

Jij bent de man achter onze site. Hoe ewaar je dit?
Nog toekomstwensen?
Erg leuk om te doen. Ik heb daardoor ook weer konWat sprak jou bij Elsevier het meest en/of het minst takt met ex-collega's, ook met mensen die ik nog
niet kende. Wat betreft de website zou ik graag zien
aan?
De eerste 19 jaar werkte ik bij de Holding met veel dat leden ook een bijdrage leveren, zoals vertellen
nadruk op kostenbesparing, niet echt inspirerend. waarmee en hoe zij hun tijd vullen. Dat kan voor
Bij Elsevier Science (waar ik het laatst werkte) anderen stimulerend zijn.
werd en wordt ICT ook gebruikt om nieuwe producten te creëren. De omslag naar het internetgebruik voor uitgeefjxodukten heb ik van dichtbij E-mail adressen:
meegemaakt. Dat was een moeizaam en A.C.Pouwels, rectificatie: ab.pouwels@planet.nl
ingewikkeld technisch en organisatorisch proces. Mevr. H. Spaargaren, nieuw adres:
Het management was daar ook minder formeel en h.s~aargaren(á>.quicknet.nl
goed toegankelijk voor medewerkers. Dat maakte Henri Draper, nieuw adres: henri.draper@hetnet.nl
het opperen en uitvoeren van ideeën gemakkelijker.

Stelling:
Hoe ewaar jij het niet langer werknemer te zijn?
Ik moest wel even wennen aan mijn vrije tijd. Na
een tijdje wilde ik toch iets om handen hebben wat
meer zin en bevrediging gaf. Ik doe nu vrijwilligerswerk voor een stichting die wel wat PC-kennis

Het gegeven dat een uil wijsheid symboliseert terwijl een uilskuiken wordt geassocieerd met
domheid ondersteunt het gezegde 'verstand komt
met de jaren'.
M. VAN DEN BERG, Erasmus Universiteit R 'dam
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Nieuws en opinies uit de
media
Pensioenfondsen en hun verslechterende financiële posities behielden onverminderd de aandacht van de media. Van
de opmerkelijkste en meest voorkomende onderwerpen volgt hier een overzicht.

'Pensioenfondsen hebben enorme bedragen
verbrand in de aandelenmarkt, ' constateert analist
l? van Doesburg van zakenbank Dexia. 'Daar kunnen verhogingen van pensioenpremies niet
tegenop. ' Hij stelt vast dat de helft van het pensioenvermogen van 456 miljard euro eind maart
nog in aandelen was belegd. Door bij te kopen
hielden zij hun relatieve belang in aandelen ten
opzichte van het totale vermogen op peil. 'Achteraf
gezien verbijsterend, 'vind hij.

BDe hele pensbensector heeft 25 miljard euro extra nodig. Dit is een gevolg van
de scherp gedaalde beurskoersen. Daardoor is de
positie van Nederlandse pensioenfondsen dermate
verslechterd. De 25 miljard euro zal moeten worden opgebracht door werkgevers en werknemers.
Dit hebben economen van Dexia Securities, de
effectenafdeling van de bank Dexia Nederland,
berekend. Met het bedrag van 25 miljard zouden
de beleggingen van pensioenfondsen moeten worden opgeschroefd naar 110 procent van hun huidige en toekomstige verplichtingen. Dat percentage
wordt gezien als de ondergrens van wat nog veilig
is. Nu is de dekking gemiddeld 104 procent.

werknemers. Dit onder druk van de koersval op de
beurzen. De nieuwe regeling voorziet onder meer in
een verlaging van de pensioengerechtigde leeftijd
van 65 naar 62 jaar: Deze zou betaald moeten
worden uit het overschot van het pensioenfonds.
Dit overschot is echter door de beursmalaise aanzienlijk geslonken.

Gepensioneerden eisen compensatie
voor de verhoging van 85 euro per jaar van de
ziekenfondspremie die het kabinet voorstelt. Meer
dan 1,5 miljoen gepensioneerden worden hierdoor
getroffen. Het kabinet wil met de maatregel een
bezuiniging van 700 miljoen euro realiseren. Werkenden worden deels gecompenseerd door een fiscale aftrek van 60 euro per jaar. Gepensioneerden
en uitkeringsgerechtigden hebben geen profijt van
die maatregel, stellen de belangenorganisaties
voor ABP- en PGGM-gepensioneerden en de Vereniging Aanpak Pensioen breuk
'Pensioenfondsen moeten financiële
positie hestellen.' De Pensioen- en Verzekeringskamer geeft ongeveer 300 pensioenfondsen
een jaar on hun financiële positie te herstellen. De
toezichthouder sommeert dit in een brie$ De tekorten kunnen worden gedekt met premieverhogingen,
extra werkgeversgeld, korting op inflatievergoeding
voor gepensioneerden en bevriezing van alle toezeggingen.
Fundamenteel pensioendebat Met afschaffing van de lijfrenteaftrek en de spaarloonregeling ontneemt het kabinet consumenten de kans
om op eenvoudige wijze te sparen voor een betere
oudedagsvoorziening. Aangezien zij ook de jaarlijkse pensioenopbouw wil verlagen is het de hoogste tijd voor een fundamenteel pensioendebat
schrijft Carlo de Swart in: NRC Handelsblad.

Krantenconcern Wegener vreest dat de
)advertentie-inkomsten dit jaar harder terugvallen
dan het bedrijf op kosten kan bezuinigen, De winst
zal daarom lager uitvallen dan verwacht. De uitgever moet bovendien 4,5 miljoen euro bijstorten Commentaar
in het pensioenfonds. Dit wordt het tweede haljaar Gepensioneerden horen ook
in korting gebrachtop de winst. De uitgever van
in pensioenbesturen
veel regionale kranten baseert die verwachting op
de ontwikkeling in het eerste halfiaar. Vergeleken
met dezelfde periode vorig jaar daalde de omzet Zelden besteedden de media zoveel aandacht aan
pensioenen als de afgelopen 12 maanden. Het pak
met 3,5procent naar 486 miljoen.
knipsels dat ik verzamelde spreekt boekdelen. Het
Een verbeterde pensioenregeling is centrale thema is steeds weer zorg over de veruitgesteld door DSM (chemie, farmatoeleve- slechterende financiële positie van pensioenring) voor het grootste deel van zijn Nederlandse fondsen. Voor veel jonge en actieve werknemers

was dit onderwerp twee jaar geleden nog oninteressant. Nadenken over ouder worden is niet favoriet
en dan ook nog vooruitlopen op je pensioengerechtigde leeftijd?? Min of meer noodgedwongen
neemt die betrokkenheid nu toe verwacht ik. Dat
werd hoog tijd want het gaat ook om hun centen en
toekomst. Op de keper beschouwd hebben actieve
werknemers en gepensioneerden meer wat hun
bindt dan scheidt. Mede daarom horen ze ook
samen in besturen van pensioenfondsen te zijn
vertegenwoordigd. Maar nu komt het. Er dreigt een
crisisachtig sfeertje te ontstaan van ieder voor zich.
Tot mijn spijt wordt dat nog eens aangewakkerd
door een opvallende unanimiteit tussen werkgevers
en vakbonden. Dat bleek onlangs toen het CNV en
werkgeversorganisatie VNO-NCW een vertegenwoordiging van gepensioneerden in pensioenbesturen publiekelijk afwezen. Volgens CNVvoorzitter D.Terpstra is het pensioenbestuur er voor
alle belanghebbenden en niet alleen voor gepensioneerden, zo lees ik in NRC-Handelsblad. Als
Terpstra dit zo heeft gezegd dan ondergraaft hij
hiermee zijn eigen stellingname. Want inderdaad
meneer Terpstra dat bestuur is er voor ALLE
belanghebbenden en niet alleen voor werkgevers en
werknemers. Die gepensioneerden zijn immers ook
belanghebbenden. Of zijn belanghebbenden alleen
maar degenen die pensioenpremie betalen en nog
geen pensioen trekken? Heeft die laatste groep vaak
met forse premies niet de pensioenkas mede
gevuld? Waren en zijn daar vaak ook geen trouwe
vakbondsleden bij? Heeft zo'n houding trouwens
nog iets met 'Christelijk' te maken? Ik denk het
niet of het zou moeten zijn: 'Ieder voor zich en
Harry Nijhuis
Godvooronsallen.'

Raadpleeg
voor
meer
nieuws onze website Er gebeurt veel in 'pensioenland'. Wilt u
uitgebreider en vaker op de hoogte
blijven van nieuws over pensioenen? Raadpleeg dan onze website
www.vc~eo.nlDaar wordt dit nieuws
regelmatig door ons ververst. Wie
niet over een eigen PC beschikt kan
wellicht in de plaatselijke bibliotheek hiervan gebruik maken. Misschien hebt u ook wel een aardig familielid of kennis die af en toe een
printje voor u wil maken van de actualiteiten op onze website.

Computercursus voor
VGEO leden
Een verrassend aantal VGEO-leden heeft kennelijk
geen computer Die indruk ontstond op de algemene vergadering in Nijkerk na een vraag uit het publiek. Voor belangstellenden wil VGEO daarom
een privécursus organiseren. Wilt u meer hierover
weten bel dan Gerard Roza: 020 - 645 0971.
Misschien zijn er onder u die iets meer willen weten over de vele mogelijkheden van deze digitale
machine, waarmee je talen kunt leren, brieven kunt
schrijven, dagelijks contact kunt hebben met familie en kennissen dichtbij en veraf, foto's bewerken,
patience spelen, of nieuwtjes bekijken op de
VGEO-website.
Eigenlijk is het bedienen van een computer een
soort spel met over het algemeen vaste regels en
dat is makkelijk te leren als je je er voor open stelt.
Maar ja, hoe leer je zoiets? De drempels van computerscholen, 'Ouderen aan de knoppen', schriftelijke PC trainingen e.d. zijn misschien te hoog.

Privé-cursus
Daarom willen wij inventariseren of u geïnteresseerd bent in een privé pc-cursus door leden die al
vele jaren ervaring hebben met het gebruik van het
apparaat. Het zou dan gaan om introductielessen
Windows 95/98/XP, tekstverwerken (MS Word),
e-mailen (Outlook Express), internetten (Internet
Explorer) en algemene kennis van de computer. De
lessen, een paar uur per keer, worden bij u thuis
gegeven, achter uw eigen (nog aan te schaffen) PC
of bij de 'VGEO-docent' als U nog geen PC hebt.
Een en ander tegen vergoeding van de reiskosten
van de docent.
Wat we willen weten is:
Bent U geïnteresseerd?
Welk besturingssysteem gebruikt U?
Welke opleiding zou U willen hebben (bv. Algemeen PC, Windows 98, Word, e-mail, Internet).

Docenten gezocht
Zijn er nog leden met een lange PC ervaring, die
bereid zijn hun vrije tijd beschikbaar te stellen voor
het geven van de hierboven genoemde lessen? We
kunnen waarschijnlijk best wat assistentie
gebruiken. Vrijwilligers voor het geven van de cursus kunnen Dick Turksma: 0228 - 3 1 45 41 bellen.

Financiële positie
van SPEO flink
verslechterd
De aanhoudende waardedaling van aandelen tastte
ook de financiële positie van Speo aan. Dat valt op
te maken uit het jaarverslag 2001. Zoals bij veel
pensioenfondsen, ook hier een schril contrast met
de nog niet zo ver achter ons liggende gouden beleggingsjaren. Het potverteren van toen, in de zin
van een premie-vakantie voor de actieven en de
werkgever, lijkt geen verstandige beslissing te zijn
geweest.

Het jaarverslag wijst uit dat de negatieve beleggingsopbrengsten 40 miljoen euro lager uitvielen
dan in 2000. H-et pensioenvermogen bedroeg aan
het eind van het verslagjaar slechts 98,5% van het
bgewenste vermogen. Dat is 15,3 procent-punten
onder het hoge niveau van 1997. Interessant is de
tabel op pagina 15 van het jaarverslag. Deze laat
vanaf 1984 t/m 2002 zien hoeveel de door actieven
en werkgever jaarlijks betaalde pensioenpremie
steeg dan wel daalde. Sinds 1989 zette zich een
dalende lijn in van 13,41% tot 0% in 2000 en 200 1.
In 1997 werd besloten dat de premie jaarlijks niet
meer dan 2 procent mocht dalen of stijgen. Vanwege de verslechterde financiële positie steeg ingaande dit jaar de premie dan ook van O naar 2%.
Het is de vraag of die jaarlijks maximaal toegestane stijging met 2% voldoende is om het fonds weer
op het gewenste niveau te krijgen.
Tussentijdse rapportage

)VGEO-lid Henry Kleinveld vreest dat de effectenportefeuille op dit moment er nog aanzienlijk
slechter voorstaat dan blijkt uit het jaarverslag. Hij
vindt daarom dat deelnemers, slapers en gepensioneerden spoedig geïnformeerd moeten worden hoe
de zaken er voor staan per 31 juli 2002. Hij is benieuwd naar het actuele dekkingspercentage van
het 'gewenste vermogen'. Een analyse van de mutaties in de beleggingen in 2002 acht hij ook gewenst. De VGEO wil genoemde onderwerpen aan
de orde stellen in de Commissie Strategie. Om een
betere ingang en een zwaardere inbreng te krijgen
wordt geprobeerd deze commissie uit te breiden
met de leden van de deelnemersraad die ook gepensioneerd zijn of in de VUT zitten.

Van boven bekeken

Waarden en normen
Een nieuwe kreet! Daarmee hoopt onze nieuwe
regering een frisse start te maken. Nee, leest u alstublieft verder; dit wordt geen politiek praatje.
Daar heb ik geen verstand van.
Het is een understatement als we zeggen, dat er
hier en daar wat mis is in ons land. Ik begrijp overigens niet, dat veel commentatoren spreken van
'dit land'. Dan vraag ik mij aJ; welk land ze bedoelen, want ik kan hun wijsvinger niet zien. 'Ons
land' betekent: betrokken zijn, je verantwoordelijk
weten, je ook mede schuldig voelen als het misgegaan is. Dat laatste is niet zo gemakkelijk. Het is
eenvoudiger om de schuld aan Drees of Lubbers of
Kok te geven.
Wij, die de goeie ouwe tijd' nog hebben meegemaakt, mopperen het meest op de gedoogcultuur
van vandaag. Ik herinner mij nog ... ..., zo beginnen
tegenwoordig veel van onze gesprekken. Maar
goed: Ik herinner mij nog, dat ik alsjongen van een
jaar of tien een methode had ontdekt, om met een
hieltrap, die Romario niet zou misstaan, de aan een
boom opgehangen afvalbakjes om kon trappen.
Maar ..... bij de v i j f e bak was het: ho! Daar stapte
de Hillegomse dorpsveldwachter 'dik-ke van Dam'
van zijn oude dienstfiets. 'Zo, Dirk, wat benje daar
aan het doen?' 'Uh, uh' 'Zet on-middellijk die
bakken recht en doe de rommel er weer in!!
Vanavond kom ik wel even bijje vader langs! 'Onder
het toeziend oog van de veldwachter heb ik toen de
vuile troep - nu heet dat zwerfvuil - weer in de
bakken gedeponeerd. Je handen veegdeje in die tijd
aan je broek a$ Dezelfde avond zorgde mijn vader
voor eenflinke aframmeling. Daar is overigens mijn
arme kinderzieltje niet door beschadigd.
Als je, zoals de meesten van ons, in zo'n tijd ge-leefd
hebt, moet je oppassen, dat je niet gaat schel-den,
als je op het voetpad bijna door eenfietser of brommer omver wordt gereden. Dat je dan gelijk ook nog
in de hondendrek trapt, is leuk voor de omstanders.
Dit zijn maar van die kleine incidentjes, waar je
helaas aanwent. Erger is dat je je 's avonds op
straat en soms zelfs inje eigen huis niet meer veilig
voelt. Ook kan (of wil?) ik niet begrijpen, dat ze in
de koffieshops geen zuivere koffie schenken, maar
onze lieve jeugd kapot laten gaan aan de gedoogde
(vervolg op pagina 8)
drugs.

Het verheugt me, dat onze nieuwe regering daar
iets aan wil doen. Zij wil ons ewan doordringen,
dat we zelf verantwoordelijk zijn voor ons welzijn
door weer waarden en normen in acht te nemen.
Dat is mooi gezegd, maar het probleem met die
waarden en normen is, dat ze zo rekbaar zijn als
elastiek. De waarden en normen van Hitler waren
weer anders dan die van Nelson Mandela...
Ja, u voelt al aan komen, waar ik naar toe wil. Van
boven bekeken zie ik de grootste wijsgeer aller
tijden ons duidelijk maken hoe dat zit met die
waarden en normen. Jezus had daarover een gesprek met de Joodse juristen. De Joden hadden in
die tijd al goede normen, die verankerd waren in
de wetten van Mozes. Zo van: Gij zult niet doodslaan, echtbreken, stelen, liegen, begeren enz. De
straffen waren ook niet mis; doodstraf was heel
gewoon.
Jezus gaf aan, dat er aan die normen toch iets ontbrak. Dat legde hij als volgt uit: De norm is: gij
zult niet doodslaan, maar ikzeg u, wie zijn broeder
haat is een doodslagev. De norm is: Oog om oog
en tand om tand, maar ik zeg u als iemand u op de
rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe.
Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vewolgen ... ...

Je zou het zo kunnen samenvatten: Normen zijn
slechts papieren dingen. Ze werken pas iets uit, als
je bereid bent van binnen te veranderen. Dan krijg
je weer respect voor de waarde van je medemens.
Betekent dat dan, dat je alles maar moet goedvinden? Nee, natuurlijk. Wij ouderen mogen juist in
deze tijd laten zien hoe het kan door in woord en
daad een voorbeeld te zijn vooral voor de komende
generatie. Doet U mee?
Ik citeer nu H.M.de Koningin: 'Ik wens u daarbij
Gods zegen toe. '
Dick.H.Huis, Telefoon: 070-3868160.
e-mail dicklhuis- l .tmfweb.nl
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Geniet van de Natuur, Cultuur en de Sallandse Gastvrijheid
Eventjes ertussenuit. Heerlijk genieten van het Sallandse Landschap langs rustige wegen met prachtige boerderijen en havezaten. De rust opsnuiven
zoals vroeger en dan thuiskomen op de Sallandshoeve in uw vrijstaande bungalow met alle comfort
zoals vloerverwarming, apart toilet,
kabel TV enz.
Genieten van een goede
maaltijd in ons restaurant
met een afzakkertje bij de
open haard.
Niks vervelen.

Het restaurant

Een wandeling door de
Hanzestad Deventer is zeker de
moeite waard of een bezoek aan
het infocentrum van Staatsbosbeheer over "ons" Nationaal
park de "Sallandse Heuvelrug"
waar u heerlijk kunt fietsen en
De Waag Deventer wandelen.

Een bezoek aan de
Sallandshoeve is
altijd tekort zoals u
zult ontdekken.
Heidevelden

Speciaal voor leden van de Elsevier pensioenvereniging hebben wij een leuke actie samengesteld. U treft de aanbieding aan op een aparte
folder in uw verenigingsblad. Leuk voor een reünie
met de familie? U bent natuurlijk ook van harte
welkom met z'n beiden. Bel ons en reserveer zo'n
vakantie bij de Sallandshoeve voor even er heerlijk
tussenuit. Kijk op de bijlage voor prijzen en
perioden.

Holterweg 85,8 112 AE, Nw Heeten
Fax: 0572 - 321693
Email: info@sallandshoeve.nl
Internet: www.sallandshoeve.nl
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