ELSEVIER SEN
Jan Nefkens blikt terug op twee jaar voorzitterschap
Vereniging van
Gepensioneerden
Elsevier-Ondernemingen

"Onze vinger in de SPEO-pap hoeft
niet dik te zijn maar wel stevig"
Je bent nu bijna twee
jaar voorzitter van de
VGEO.Welke doelen
had je jezelfgesteld?

Jan Nefkens:

"Het enthousiasme
waarmee de
bestuursleden
werken spreekt mij
het meest aan."
Onze Senioren komen uit de
@volgende

ondernemingen

*Adonis BV
*BaardFiscale Opleidingen BV
*CustomerSelektBV
*ElsevierOpleiding &AdviesBV

Het eerste doel dat ik
mij stelde was de ingewikkelde materie over
de pensioenen en
alles dat daarmee verband houdt, zo goed
mogelijk te leren kennen. Daarom trad ik
onlangs ook toe als kandidaatlid tot de Raad
van Deelnemers van SPEO.
Mijn voorganger Ton Boogers was een doemens en verzette persoonlijk heel ;,?el werk.
Dat was niet mijn bedoeling. Binnen het
bestuur dienen de werkzaamheden zoveel
mogelijk te worden gedaan door wie daar
verantwoordelijkvoor is. Het was ook noodzakelijk de communicatie binnen de vereniging te optimaliseren. Ik streefde verder een
frequenter contact met de leden n a .
Uitbreiding van het
aantal leden is
natuurlijk belangrijk
om de doelstellingen
van de vereniging te
kunnen uitvoeren.

*ElsevierScience BV
*ElSevier Congressen BV
~ExcerptaMedica Medical
Communications BV
*GeomaticsInformation &
Trading Centre BV
*KoninklijkePBNA BV
*LexisNexis BV
*OEM-dataBV
*KripsBV
*ReedBusiness Information BV
*ReedElsevier Nederland BV
*ReedExhibitions
Netherlands BV

Bestuursleden moeten zoveel mogelijk hun
eigen verantwoordelijkheid nemen. Een
voorzitter stel zich daarbij sturend op. Met
die bescheiden instelling nam Jan Neficens
twee jaar geleden het voorzitterschap van
VGEO over. In die periode groeide het aantal leden, verschijnt de Nieuwsbrief vaker
en kregen we een veelbezochte website.
Onze vinger in de pap van Stichting
Pensioenfonds Elsevier Ondernemingen
(SPEO) werd bovendien niet dunner

geving voor het VGEONieuws. Ik heb de

indruk dat zij dat werk
met veel plezier doen.
Door het vinden van
een goedkopere productiemethode en
postbezorging kunnen
nu zelfs vier nummers
van het VGEO-Nieuws
per jaar verschijnen.
Bij mijn aantreden
trof ik ook een verouderde website aan die
niet werd bijgehouden. In de persoon van
Gerard Roza werd onze website een professionele en actuele site. Door de nieuwsbijdragen over pensioenen van Ton Boogers
bezoeken ook veel geïnteresseerden van buiten onze vereniging de VGEO-site.Dankzij de
volledige en secure weergave van alle pensioenberichten uit kranten en tijdschriften.
Ook nam het aantal leden beduidend toe.
Maar dat moeten er nog meer worden.

Wat sprak jou in die
periode het meest aan?
Ik noemde het al, het
enthousiasme waarmee alle bestuursleden aan het werk zijn.

Wat is daarvan
bereikt?

Wat het minst?

Het gehele bestuur
bleek een goed
samenwerkende club
te zijn waar elk zijn
zaakjes voor elkaar
heeft. We vonden een
vaste notulist in Peter
van der Kleij, hebben
korte vergaderingen
en een zeer deskundige redactie en vorm-

Een voorzitter hoeft
niet altijd zo naar
voren geschoven te
worden. Een stukje
van hem in elk nummer van deze
Nieuwsbrief is dan ook
niet nodig. Ik zie het
bestuur graag als een
samenspel van mensen met een gezamen- >
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'7e kan zelf wat
aan die toekomst
doen door met
ons werk door te
gaan en er zoveel
mogelijk leden
aan mee te laten
helpen."

lijk doel. Ieder heeft daar zijn taak, dus ook
de voorzitter.

deelnemers - zowel werkenden, gepensioneerden als zij die daar tussenin zitten.

De VGEO viert dit jaar zijn tienjarig bestaan.
Wat heeft de Verenigingin die periode bereikt?

Hoe dik is de vinger van VGEO in de
SPEO-pap?

Ja, deze vraag is niet moeilijk te beantwoorden. De VGEO is vooral ontstaan door het
initiatief van Ton Boogers. Hij heeft samen
met enkele gelijkgestemden de VGEO een
gezicht gegeven: Van niets tot een VGEO met
meer dan vierhonderd leden en met erkenning van haar functioneren door de leiding
van het Reed-Elsevierconcern en de SPEO.
Onze relatie met het Pensioenfonds en
inbreng is veel beter geregeld dan bij andere
pensioenfondsen. Om dat ook te bewerkstelligen voor andere pensioenfondsen zijn wij
mede lid van de o;erkoepelende organisatie
NVOG.

We mogen meepraten en er wordt rekening
gehouden met ons standpunt. Dat we niet in
alles onze zin krijgen zal voor iedereen duidelijk zijn. Een vinger in de pap behoeft niet
dik te zijn, maar wel sterk.

Hoe kijk je in het algemeen tegen de turbulente ontwikkelingen bij pensioenfondsen aan?
Het gaat hier meer om een desastreus beleggingsresultaat. Ons standpunt was steeds:
Laat iedereen bijdragen aan de opbouw van
het pensioenvermogen, ook al is de pot overvol. Het duurt jaren voordat er weer zo'n
riante positie ontstaat, zo dat ooit nog mogelijk is. We zitten in ieder geval nu met een
korting op de indexatie van de pensioenen.

Wat zie je als de grootste bedreiging voor
gepensioneerden?

v

In onze SPEO situatie is er geen grote bedreiging te verwachten. Bedreigingen kunnen
van buitenaf komen door ontwikkelingen
in
de wereld.

Welke positie neemt SPEO in binnen
dit kader?
Ook het bestuur van de SPEO is gehouden
aan haar statuten. De door het bestuur te
nemen beslissingen kunnen dus niet willekeurig worden genomen. Dat geldt voor alle

Ex-Elsevierder
Jan Grijpma pakte
verwaarloosde
boetseren voortvarend op

Zelf
uitgegeven
boek toont
kunst van
Jan en vrouw
Greetje

Koppen boetseren. "Een verwaarloosde
hobby die ik in 1990 weer oppakte," noemt
Jan Grijpma het. Het werd op zijn 58ste een
nieuwe creatieve levensfase na onder meer te
hebben gewerkt voor de Winkler Prins
Encyclopedie en Elsevier Science Publishers.
Onlangs gaf hij in eigen beheer samen met
zijn vrouw en kunstenares Greetje het zeer
fraai uitgevoerde boek "Jekomt op een mooie
morgen" uit. Zijn en haar hierin getoonde
werk is de verwaarlozing inmiddels al lang
voorbij.
Jan Grijpma, geboren in 1932, begon al jong
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Waar zou die wat jou betreft steviger
mogen zijn?
Natuurlijk kan alles beter, maar we moeten
ook realistisch blijven. Laten we tijdens de
vergaderingen van de Raad van Deelnemers
goed duidelijk maken aan de werkenden, dat
ook zij straks tot onze categorie behoren. Het
is dus ook voor hen de moeite waard goede
pensioenvoorzieningen tot stand te brengen
en te houden. Wanneer je jong bent lijkt het
pensioen nog zover weg ...

Wat vind je van de ingrijpende overheidsplannen voor WTters en pré- WTters?

b

Helaas is ook daar de aandacht voor werke
den groter. Om hierop invloed te hebben zou
de overkoepelende organisatie NVOG waarvan we lid zijn veel kunnen doen. Helaas
heeft deze intern zoveel problemen dat ze
aan dit werk niet toekomt.

Enig idee hoe de komende tien jaar er uitzien?
Jij? Ik in ieder geval niet. Ik denk dat zoiets
afhangt van je eigen instelling. Ik ben positief
ingesteld. Je kan zelf wat aan die toekomst
doen door met ons werk door te gaan en er
zoveel mogelijk leden aan mee te laten helpen. Elke gepensioneerde, Vutter en zeker de
niet meer zo jonge werkers zouden lid of
donateur van onze vereniging moeten worden.

zijn loopbaan in de bankwereld. Zijn toen al
creatieve ei kon hij daarin echter niet kwijt.
Die uitdaging vond hij meer als uitgever bij
Samson in Alphen aan de Rijn. Vijf jaar later
stapte hij over naar Elsevier in Amsterdam.
"Carrière maken en creatief bezig zijn vochten in mij tot 1982," schrijft hij in de inleiding
tot het boek. "Als gevolg van een bedrijfscrisis
leerde ik te luisteren naar mijzelf en naar de
mensen om mij heen". Waartoe zijn creativiteit leidde zie je in de bronzen koppen van
soms bekende Nederlanders, zoals de NRCcolumnist Jerôme Heldring, die staan afgebeeld in het boek. Afgietsels van voorafgaand

Het luik "Waldsteindsonatel'.Dit is
een combinatie van een door Jan
geboetseerde kop van Bart van Oort
(l997) en door Greetje met acryl op
achtergrond.

boetseerwerk in klei. Professioneel werk
uit de handen van een gedreven autodidact.
Maar ook het werkvan de kunstacademisch geschoolde Greetje Grijpma is van
bijzondere kwaliteit. Haar veelzijdigheid
valt af te lezen uit de gedichten, lino's,
monoprinten en gemengde schildertechnieken die dit kleurrijke platenboek
toont. Daarbij komt dat Jan en Greetje
hun uiteenlopende kunstvormen wisten
te combineren tot een nieuw kunstwerk
ofwel compositie. Jan en Greetje hebben
inmiddels meerdere exposities van beider werk op hun naam staan.
Greetje maakte soms luiken achter de
geboetseerde koppen die tevens iets vertelden over de geportretteerde.Van deze
composities komen ook meerdere voorbeelden voor in dit bijzondere boek.
Voor lezers van deze Ñieuwsbrief is het
boek verkrijgbaar voor € 20 exclusief verzendkosten. U kunt de bestelling doorgeven aan: Jan Grijpma, Javakade 82,
1019 RVArnsterdam tel. 020-419 53 14

NRC-columnist Jerôme Heldring
(1993)
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Gunstig financieel begin
van jubileumjaar
VGEO begint zijn jubileumjaar

Redactieadres:

met een gunstig financieel
perspectief stelde penningmeester Wim Kooy vast tijdens
de bestuursvergadering die
19 februari j.1. plaatsvond in
Maarssen. Enkele laatbetalers
daargelaten overschreed het
bedrag aan binnengekomen
contributies de eerste maanden al de € 6000.
Veel leden droegen soms zelfs
aanzienlijk meer bij dan het
minimumbedrag.
Vermoedelijk mede een gevolg
van een eerdere oproep daartoe. Daarom wordt voorlopig
afgezien van een verhoging
van de minimum-contributie.
Bovendien ontvingVGEO
vooral vanwege haar 10-jarig
bestaan van directeur Herman
van Campenhout van Reed
Business Information te
Doetinchem ook nog eens
£ 2500. Ook verheugend is het
groeiende aantal donateurs.

Het gaat hier om collega's,
meestal gevorderde vijftigers,
al dan niet in actieve dienst,
die de doelstellingenvan
VGEO ondersteunen. Sinds
vorig jaar ontvangen alle nog
actief werkzame 55-plussers
zowel bij Science als Reed
Business Information tweemaal per jaar een digitale
Nieuwsbrief van VGEO. De
onderwerpen hierin zijn meer
toegesneden op hun toekomstperspectief.

Samenwerking met
ex-Missetters
VGEO is al enige tijd in gesprek

met de Vereniging Gepensioneerden Misset bedrijven
(VGM)te Doetinchem die een
paar honderd leden telt. Het
doel hiervan is te zoeken naar
samenwerking. De bestaande
band is dat vakbladuitgeverij
Misset jaren geleden opging in
Elsevier. Een groot aantal
oudere personeelsleden, vooral ook grafici, maakte tot voor

kort deel uit van de zelfstandige Stichting Pensioenfonds
C.Misset. Momenteel bekijkt
een commissie van VGEO op
verzoek van de ex-Missetters
in hoeverre kan worden
samengewerkt op het gebied
van informatie naar beider
leden via deze Nieuwsbrief en
de website van VGEO.
VGEO bestaat, zoals eerder
gezegd, tien jaar. De PR-commissie verrichtte al veel voorbereidend werk. De jubileumviering is gepland op dinsdag
16 november in Nijkerk.
Aan een bijzonder programma
wordt gewerkt. Bovendien verschijnt er tegen die tijd een
speciaaljubileumnummer van
deze Nieuwsbrief.Voor het
jaarlijkse "Dagje uit" wordt
weer gedacht aan een boottocht in een waterrijke omgeving. Deze was de vorige
keer zeer in trek. Als Bruin het
kan trekken betalen onze
leden allee11maar lunch en
consumpties.
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SPEO: Pas vanaf 115% dekkingsgraad volledig indexeren
"Depensioenfond- Alle werknemers van ReedElsevier krijgen vanaf 1juli a.s.
sen leefdenjarente maken met de zogenoemde
lang op de poJ
"middelloonregeling".De
Ik kreeg zelf een
indexatie van pensioenopkeer 1.500 gulden
bouw en -uitkeringen wordt
terug, terwijl ik
nooit een cent
opgeschort. Gepensioneerden
pensioenpremie
ontvangen dus voorlopig niet
heb betaald.
de jaarlijkse procentuele verDe loonstijgingen hoging van hun uitkering. Bij
toen werden uit de een dekkingsgraad tussen 105
pensioenen gefinan- en 115%wordt deze geleidelijk
cierd, dat is echt
opgebouwd.Vanaf 115%vindt
ernstig geweest."
pas weer volledige indexatie
Staf Depla,

pensioenwoordvoerder
Tweede Kamerfractie
van de PvdA

plaats.
Het gevolg voor de actieven is
dat zij t.z.t. een lagere pensioenuitkering ontvangen dan
bij de vroegere eindloonregeling. De middelloonregeling
heeft geen nadelige gevolgen
voor de uitkering aan reeds
gepensioneerden. SPEO volgt
hiermee een trend. In 2002
bouwden 2,12 miljoen werknemers aan een middelloonpensioen, bijna een verdubbeling ten opzichte van 1998.
Voor alle Reed-Elsevier-werknemers geldt overigens dat de
(eind1oon)aansprakendie zij

tot 30 juni 2004 opbouwden
volledig in tact blijven. Een en
ander wordt vastgelegd in een
nieuw pensioenreglement.
In haar brief hierover verantwoord SPEO deze maatregel
met verwijzing naar de achterblijvende dekkingsgraad. Dit is
de verhouding tussen de contante waarde van de uitkeringsverplichtingendie SPEO
heeft en het aanwezig vermogen. Deze bedroeg eind 2002
107,5%en eind 2003 circa
108%.Ze moet volgens de huidige regels 115%zijn.
Als de dekkingsgraad onder de
105%zakt moeten zowel werknemers als gepensioneerden
hiervoor een prijs betalen.
Procentuele loonsverhogingen, als gevolg van CAO-loonrondes, tellen dan voor de
werknemers niet meer mee
voor de opbouw van pensioenrechten. Ook gepensioneerden ontvangen dan niet
de gebruikelijkejaarlijkse procentuele verhoging (indexatie)
op hun uitkering.

Wat vind u daar nou van?
"Geen indexatie van pensioenuitkeringen

een slechte naak"

We starten in dit nummer een nieuwe
Meningenrubriek. Telkens vraagt de
redactie een viertal willekeurige leden
van VGEO naar hun mening over een
actuele kwestie die hun raakt. Ons thema
is deze keer het opschorten van de voorheen jaarlijks gebruikelijke indexatie
oftewel het voorlopig niet meer procentueel verhogen van de pensioenuitkeringen.
A. Wenneker Zelhem
II

Ik vind dit een slechte zaak. Volgens mij
heeft SPEO die indexatie toch altijd beloofd?
Dit doet afbreuk aan de stabiliteit van een
pensioenfonds. Ik volg het zover dat mogelijk
is maar het is een complexe materie. Ben wel
4 Elsevier Senioren Nieuwsbrief

Geleidelijke opbouw
Bij een dekkingsgraad tussen
105 en 115%worden pensioenuitkeringen en de
opbouw van pensioenrechten
wel geïndexeerd. Dit gebeurt
aan de hand van een glijdende
schaal. Elke procent meer dekkingsgraad leidt tot toekenning van l / lOde van de hoogte
van de CAO-loonsverhoging.
Bij de vereiste dekkingsgraad
van 115%of hoger ontvangen
alle partijen een volledige
indexatie.
SPEO verhoogt wederom
pensioenpremies

SPEO verhoogt ook dit jaar de
pensioenpremies en wel tot
9112% (was 6%).Het fonds
moet immers vooral daardoor
weer op de vereiste financiële
sterkte komen. Stijgende
aandelenkoersen zijn mooi
meegenomen maar geen
koers om op blind te varen.
Dat is maar al te duidelijk
gebleken. Zowel actieve
werknemers van Reed-Elsevier
als de uitgetreden- en
ontslagen prépensioenersl
Vutters merken dit in hun
portemonnee.

e

van de cijfers geschrokken. Zaten ze
ooit niet op een dekkingsgraad van 160?
Ik vraag me af of een bedrijf als Reed
Elsevier in dit geval ook niet kan bijspringen. Maar je kan er als g e p e n s i o e
neerde weinig aan doen. Waar niets is verliest
de keizer zijn rechten".

M. van der Zel Krommenie
I1

Er is in de tijd dat het niet op kon geen of te
weinig premie van werknemers ingehouden.
Van die 'rijke' periode hebben wij als gepensioneerden niet geprofiteerd. Nu ontvangen
we voorlopig geen indexatie Dus wij boeten
nu voor de tweede keer. Het punt is natuurlijk
dat we te weinig zeggenschap hebben. Dat
zou beter moeten. Nu hebben vooral de
werknemers het voor het zeggen. Een pensioenfonds zal het niet altijd even gemakkelijk hebben in zijn onderhandelingen met een
werkgever. Of SPEO hierin aan kracht tekort is

geschoten kan ik niet beoordelen".

het is nu geen uitgeverij meer, eerder een
II
beleggingsmaatschappij.

R. van Dragt Bergen op Zoom
M. Heilbron-Jong-A-Tai Lelystad

II

Ik ben het uiteraard niet eens met het
opschorten van de indexatie. Ondertussen
wordt alles stukken duurder. Wij komen zo
steeds verder achterop. Wij hebben er hard
voor gewerkt en veel voor het Fonds opgebracht. Maar we ontvingen in de goede beleggingsperiode geen cent extra op onze pensioenuitkering. Over Elsevier als werkgever
heb ik overigens niks te klagen gehad. Maar

Wat doe

je daa r?

a

Wat doeje daar?Dit vraagt om
een antwoord. Dat moet van U
komen, onze lezers, want wie
vult zijn vrije tijd niet met
hobbies, reizen, vrijwilligerswerk, sport, verbouwingen, en
vele andere nevenactiviteiten?
U vraagt zich wellicht af wie
daarin geïnteresseerd zijn.
Ons antwoord hierop is: Velen.
Als lezer van dit blad kan het

VGEO-bestuurslid Tilly de Wilde-Sijpesteijn
trekt zich per juni 2004 terug als plaatsvervangend bestuurslid namens de werknemers
in SPEO. Zij wordt opgevolgd door Hans
Crooijmans, die daarvoor zijn functie in de
Raad van Deelnemers opgeeft. Hans
Crooijmans is bij Reed Business Information
adjunct-hoofdredacteur van Elsevier, en chef

H. Kimmels

van ouderenorgani-satie CSO,
na een hoorzitting
door Tweede
Kamerleden over
het bereikte
pensioenakkoord.

Ik vind dat de indexatie van pensioenuitkeringen gelijke pas moet houden met jaarlijkse
loonsverhogingen. Zodra er dus weer loonsverhogingen plaatsvinden bij Reed Elsevier
moeten wij daar ook van kunnen meeprofiteren. Tenslotte wordt voor ons ook alles steeds
maar duurder".

voor een oud-collega een
leuke hernieuwde kennismaking zijn om te zien hoe die
ander met zijn vrije tijd
omgaat. Het kan ook een aanzet en inspiratie zijn om na te
volgen. En willen we niet allemaal graag eens weten hoe het
een ander vergaat? U hoeft ons
geen uitvoerig verhaal te sturen. Het mag ook anecdotisch

Tilly maakt plaats voor Hans

"Vijf (Sociale parte e r s red.) tegen één
(Namens gepensioneerden red.), dat
geeft de ongelijke
strijd wel aan. Bij de
onderhandelingen
over het pensioenakkoord zaten wij
niet aan tafel."

I1

Indexatie pensioenuitkeringen kind van
rekening in nieuwe wet
Kabinet, werknemers en werkgevers zijn het
eens over het nieuwe financiële toezicht op
pensioenfondsen. De jaarlijkse indexatie van
pensioenen wordt vooral het kind van de
rekening. Jaarlijkse loonstijgingen spelen
geen enkele rol meer. Alleen als de beleggingen van pensioenfondsen voldoende
opbrengen kunnen gepensioneerden nog
aanspraak maken op indexatie. Het laatste
woord hierover is deze maand aan de
Tweede Kamer.
De nieuwe pensioenregels worden pas in
2006 van kracht. Niettemin mogen pensioenfondsen hierop al vooruitlopen zoals SPEO in
feite ook doet.

en kort zijn, maar laat eens
van uw wederwaardigheden
horen. Stuur of e-mail ze naar
het redactieadres:
ES Nieuwsbrief
Veenweg 21a,
7055 BP Heelweg
(0315-24 14 72)
Indien gewenst kunnen
we ook een kort telefonisch
interview houden.

van de rubriek economie. Hij was reeds lid
van de beleggingscommissie van SPEO.
Zijn inbreng in het bestuur is daarom ook
belangrijk.
Tilly maakte deze keuze omdat zij binnenkort
de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
De gepensioneerden worden reeds uitstekend vertegenwoordigd in SPEO door
VGEO-bestuurslid Ab Pouwels vindt zij.

Dit nieuwe pensioenstelsel gaat de
Pensioen- en Spaarfondsenwet vervangen
Een essentieel verschil met het verleden is
dat Pensioenfondsen voor de indexatie van
pensioenen niet langer een reserve moeten
opbouwen. Wel dienen ze hiernaar te streven
met andere middelen (beleggingen).Alleen
als beleggingen dus voldoende opbrengen,
kunnen pensioenuitkeringen (gedeeltelijk)
worden geïndexeerd.
Voorwaarde is dat pensioenuitvoerders hun
premiebetalers en -ontvangers wel eerst duidelijk maken dat zij niet langer recht hebben
op indexatie. Dus ook niet meer als de lonen
jaarlijks stijgen. Tot voor kort waren loonstijgingen voor de indexatie van pensioenuitkeringen (Ook bij SPEO) wél de norm Fondsen
Elsevier Senioren Nieuwsbrief

5

"Gepensioneerden
hebben nakijken!"
"De indexering is
vogelvrij verklaard.
Als gevolg van het
leegplukken van de
pensioenfondsen door
werkgevers en werknemers in de afgelopen
jaren moest thans een
akkoord worden
gesloten. Daarbij betekenen de zekerheidsmaat en de lange hersteltermijnen dat tot
in lengte van jaren de
indexering achterwege
kan worden gelaten.
Met ieders goedvinden, behalve dat van
de gepensioneerden.
De Tweede Kamer
moet dit akkoord nogbeoordelen. Onze
hoop is op de
Kamerleden gevestigd."
Drs D. den Hoedt
oud-voorzitter
NederlandseVereniging
van Organisaties
Gepensioneerden

die meer beloven, moeten kapitaal reserveren
om deze belofte waar te maken.
De pensioensector is tevreden hiermee
omdat dit de druk op hun zwaar belaste
financïële ketel vermindert. Voor werkgevers
en werknemers is het prettig omdat de stijgende premiedruk afneemt. Beide partijen
vinden het dan ook een "evenwichtig
akkoord".

Dekkingsgraad opgeschroefd
De vereiste dekkingsgraad (de verhouding
tussen vermogen en verplichtingen) van pensioenfondsen wordt opgeschroefd door dit
akkoord. Zij het minder dan waarvoor fondsen vreesden. Bij een gemiddeld pensioenfonds (50%zakelijke waarden en 50%vastrentende waarden) komt de dekkingsgraad
op circa 130%.
Zakt hij onder dit niveau dan moet het fonds
een herstelplan indienen bij de toezichthoudende Pensioen- &Verzekeringskamer (PVK).
Een pensioenfonds mag overigens eens in de
veertig jaar in een situatie van onderdekking
belanden. Als dat gebeurt, krijgt het vijftien
jaar om daar bovenop te komen. Zo kunnen
fondsen de pijn van hogere premies en
beperkte indexatie uitsmeren over een lange
periode
Sociale partners en kabinet zijn het ook eens
over de definitie van een kostendekkende
premie. Alle fondsen moeten naar dat niveau.
Dit leidt de komende jaren nog tot flinke
premieverhogingen.

Een ongelijke strijd?
Er lijkt een ongelijke strijd te worden gevoerd
rond pensioenuitkeringen.
Het recht op indexatie van pensioenuitkeringen wordt als het aan de overheid ligt een

VGEO brengt jubileumnummer uit
Stuur ons uw collegiale
bedrijfsfoto's!
De Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen (VGEO) viert dit jaar
zijn tienjarig bestaan. Dat
vraagt om feestelijke aandacht. Noteer daarom alvast
16 november a.s. in uw agenda
als de dag waarop wij dit jubileum gaan vieren. Bovendien
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gunst (in een nieuwe pensioenwet) die lang
op zich mag laten wachten. Overigens laten
de sociale partners, die de dikste vinger in de
pap hadden, ook een veer. Werknemers moeten zo lang dit nodig is meer premie betalen.
Daarentegen zal hun pensioenuitkering lager
uitvallen dan wat de nu pensioengerechtigden gewend zijn. Mede omdat deze toenemend wordt gebaseerd op een middelloonsysteem. Op alle fronten wordt pijn geleden.
Wat ik miste in de discussies hierover was
een krachtig geluid namens de gepensioneerden. Leggen zij het hoofd in de schoot
tegenover zoveel machtsvertoon van andere
belanghebbenden? Worden (aanstaande)
gepensioneerden genegeerd doordat ze te
weinig meetellen in belangenorganisaties en
politiek? Laten we dan in elk geval de macht
van de kennis niet vergeten. Die hoorde ik in
de discussies wel. Misschien moeten de
hooggeleerde uitdragers daarvan moreel en
anderszins meer ondersteund worden. Eén
goed voorbeeld is de Tilburgse econoom en
hoogleraar Lans Bovenberg, winnaar van de
prestigieuze Spinozaprijs. "De sociale cohesie in onze maatschappij wordt bedreigd
doordat de pensioenfondsen voor het eerst
op grote schaal de volledige koppeling los
laten tussen pensioenen en prijsstijgingen,"
zei hij onlangs "Het is een overval op mensen
die geen
kant uitkunnen. Dit schaadt het vertrouwen in het pensioenstelsel. De vakbeweging doet nu precies waarvan zij zelf het
kabinet beschuldigt".
Bovenberg- richt in Tilburg- een instituut op
dat onderzoek gaat doen naar vergrijzing en
pensioenen. Hij financiert dit met het geld
van de Spinozaprijs. Banken en pensioenfondsen betalen de rest. Kunnen wij als
belangenorganisaties voor gepensioneerden
ook nog iets voor hem betekenen en hij in elk
geval voor ons?

wordt een specialejubileumuitgave van ES Nieuwsbrief
voorbereid. De redactie roept
zijn lezers op hieraan mee te
werken. Stuur ons foto's toe
die iets vertellen over uw vroegere werkzaamheden bij de
(toenmalige)Elsevieronderneming(en)waarvoor
u werkte.
De foto's mogen zowel in
kleur als zwart-wit zijn. Het
formaat is niet van belang. Ze
moeten wel van een redelijke
kwaliteit zijn om gerepro-

Harry ~ijh@.

duceerd te kunnen worden.
Het liefst hebben we foto's
waarop ook uw collega's herkenbaar zijn. Dit zal bij meerdere lezers herinneringen
oproepen. Afhankelijk van de
inzendingen kunnen niet alle
foto's worden geplaatst. Onze
keuze wordt mede bepaald en
beperkt door de beschikbare
ruimte, diversiteit naar ondernemingen en situaties. Het
voornemen bestaat een deel
van de foto's tijdens de jubileumviering in Nijkerk ook te

exposeren.Alle foto's worden
geretourneerd tenzij de
afzender hier uitdrukkelijk
van afziet.
Verdere criteria zijn:

Lever bij de foto een duide-

doorstart

lijk bijschrift over wanneer,
waar en waarom de foto is
genomen en wie er op staan
Als u de foto geretourneerd
wilt hebben vermeldt
dan hierop duidelijk uw

van Gepensioneerden (NVOG) gaat door met
een nieuw bestuur. De VGEO bleef lid
ondanks bestuurlijke perikelen binnen de
NVOG. De overkoepelende organisatie werd
in zijn voortbestaan bedreigd nadat enkele
grote pensioenfondsen, zoals Philips, uittraden uit protest tegen het bestuursbeleid.
Een aanzienlijke contributieverhoging voor
de aangesloten organisaties moet een afgeslankte NVOG in de benen houden. Per lid
wordt hiervoor een vast bedrag omgeslagen.

naam en adres.
Stuur de foto's naar:
Redactie ES Nieuwsbrief,
Veenweg 21a,
7055 BP Heelweg.

op € 1370.
De nieuwe NVOG-voorzitter ir. H. Kimmels
benadrukte de toegenomen noodzaak om
keuzes te maken bij het voeren van acties.
Koopkrachtbehoud zal daar zeker deel van
uitmaken vindt hij. De NVOG stelt zich
immers tot doel de collectieve belangen van
alle gepensioneerden en hun nagelaten
betrekkingen te behartigen. Daartoe wordt
regelmatig overleg gevoerd met de overheid
en politieke partijen en organisaties.

Dromen
U kent dat oude versje nog wel: 'Dromen zijn maar
bedrog'. Maar u weet ook, dat er veel grote dingen tot
stand zijn gekomen doordat mensen een droom hadden
en er alles aan deden om die droom werkelijkheid te
maken. Veel wat vroeger sciencefiction was, is nu werkelijkheid geworden. JulesVerne ging al naar de maan en
reisde in een onderzeeër de wereld rond. Ook Martin
Luther King 'had a dream'. Hij droomde van een wereld,
waarin blank en zwart in liefde met elkaar omgingen
De apostel Johannes droomde 2000 jaar geleden als banneling (die had je toen ook al) op het eiland Patmos. Hij
zag een 1000-jarigvrederijk aankomen en een nieuwe
hemel en een nieuwe aarde, waar God alle tranen van de
ogen zal hebben afgewist. Daar was geen dood meer noch
rouw, noch geklaag noch moeite.
De profeet Jesaja had dat ruim 700 jaar eerder ook al
d i e n . Hij schreef daarover:
'Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich
nederleggen bij het bokje. Het kalf. de jonge leeuw en het
mestvee zullen tezamen zijn, en een kleine jongen zal ze
hoeden. De koe en de berin zullen samen weiden. Haar
jongen zullen zich tezamen nederleggen en de leeuw zal
stro eten als het rund. Dan zal een zuigeling bij het hol
van een adder spelen en naar het nest van een giftige
slang zal een peuter zijn hand uitstrekken ...
Van dit positieve denken over de toekomst is door alle
eeuwen heen een grote stuwkracht voor de mensheid uitgegaan. Door het bestaande af te wijzen en een ideaalbeeld na te streven kwamen sociale verandering en vooruitgang tot stand. (citaat EL. Polak).We zien in deze tijd
ook een tegengestelde lijn. Somberheid troef: Opwarming
van de aarde, smelten van de polen, Amersfoort aan Zee,
maar in Jeruzalem sneeuwt het. Watervervuiling, maar
straks hoor ik de de kikker zijn vrolijk lied weer zingen. Ik

weet wel, dat daar niet alles mee gezegd is, maar ik
weiger me te laten inpakken door dit doemdenken.
Laatst had ik een droom. En zelfs als ik klaar wakker ben,
zet die droom zich voort. Op het gevaar, dat u me uitlacht
wil ik toch een klein stukje daarvan vertellen: Ik droom
dat de kalender op 01-01-0001staat. 'k Ga op de fiets een
boodschap doen. In het plantsoen zit een hele troep
'Marokkaantjes' vuurtje te stoken. Op mijn strenge veldwachters-vraag: 'Wat doen wij hier?' antwoorden ze heel
beleefd en lachend: 'Kom maar kijken, meneer, we zijn
alle drugs aan het verbranden, want die zijn niet meer
nodig.' Even verder kom ik langs ons pas gerenoveerde
ziekenhuis Antoniushove. Daar hoor ik alweer de slopershamers, want er zijn geen zieken meer. Dan kom ik
langs de rooms-katholieke kerk. Daar staat notabene de
oude pastoor op een ladder. 'Wat doet u daar meneer
pastoor?' vraag ik beleefd, want mijn Moeder heeft mij
geleerd ontzag te hebben voor 'hooggeplaatsten'. Maar
dan zie ik het al: Meneer pastoor is bezig de letters R.K.
uit de gevelplaat weg te bikken, zodat alleen het woord
'Kerk' overblijft. Straks eens kijken of de dominees ook zo
bezig zijn met hun PKN. Als ik in het winkelcentrum
Leidsenhage mijn fiets in de stalling wil afgeven, zegt de
bewaker: 'De stalling is opgeheven. Zal ik hem er maar
afhalen?' 'Wat afhalen?' 'Nou, uw fietsslot, want dat hebt
u niet meer nodig!'... en zo gaat die droom maar door.
Onze wereld heeft dromers nodig; praters zijn er al
genoeg. Geen dommelende dromers, maar mensen, die
op grond van innerlijke zekerheid een vast vertrouwen
hebben, dat het goed komt met onze planeet, omdat dat
van boven geregeld is. Dat moet ook blijken uit hun
inzet voor het zwakke. Laten wij ouderen daarin een
voorbeeld zijn.
Dick H. Huis
Telefoon 070-386 81 60 e-mail dick@huis-1.tmfweb.nl
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Vragen of
mededelingen?
Als er veranderingen
optreden, bijvoorbeeld door verhuizing
of overlijden, maakt u
dit kenbaar bij onze
ledenadministrateur
Ab Pouwels
Buitenveer 58
1381AEWeesp
telefoon 0294-41 49 30
email
ab.pouwels@planet.nl
Voor zaken betreffende bestuur en
organisatie kunt u
bellen met secretaris
Jan de Waal
Klaverweide 59
1511XV Oostzaan
telefoon 075-684 36 45
fax 075-68779 53
email
waa10087@wxs.nl
Lidmaatschap en
contributie
VGEO-leden betalen
jaarlijks afhankelijk
van hun pensioenhoogte £ 6.50 tot € 14
contributie. Een vrijwillige verhoging van
deze bedragen wordt
zeer op prijs gesteld.
Contributie wordt
overgemaakt op
postbankrekening
100802 t.n.v.
Vereniging van
Gepensioneerden
ElsevierOndernemingen,
Haarlem.
Nadere info
Wirn Kooy
telefoon 023-53376 85
Email
wkooy@xs4all.nl

De volgende
Nieuwsbrief verschijnt i n mei 2004.
Kopij moet uiterlijk
eind april binnen
zijn.

-

I
Mevr. A. de Rijke Purmerend

Els Science

Dirk Klinkenberg 1922 - 2004
Op 29 januari j.1. overleed Dirk Klinkenberg,
in zijn slaap, zijn vrouwWil1vijf dagen later
meenemend op hun laatste reis.
Voor een ieder die Dirk goed heeft gekend
moet dit een verpletterend bericht zijn.voor
mij in ieder geval wel. Dirk leek zo'n beetje de
eeuwige jeugd te hebben. Je zag hem nauwelijks ouder worden. Was hij niet altijd met zijn
gezondheid bezig?Voor het ontbijt magere
kwark, muesli, 3 druiven en een sinaasappel,
heeft hij mij eens tijdens een VGEO-bijeenkomst toevertrouwd. Hij was bij mijn weten
ook nooit ziek. Zijn heengaan en dat van Will
betekent een groot verlies voor familie en
vrienden maar zeker ook voor hun Elseviervrienden! De E W ü groeide en groeide: van
EWü werden we EPC, ASE ESPC, ESP, Reed
Elsevier en Elsevier Science. Het maakte Dirk

vergadering!
Uitleg en discussie over
veranderingen in
Ziektekostenverzekering
De jaarlijkse ledenvergadering van VGEO vindt dit jaar
plaats op 15 april om
14.00 uur in het restaurant
van Elsevier Science,

Mevr. M.Wien-Harms Zelhem

allemaal niet
zo veel uit. Als
hij als consbureauredakteur maar aan Dirk Klinkenberg en echtgenote Will
januari l987
zijn bladen
mocht werken dan was alles goed.
Zelfs ná zijn pensionering op 29 januari 1987
bleef hij thuis nog JNS doen en zeker één keer
per week verscheen hij op de Molenwerf om
werk in te leveren en een nieuwe voorraad
mee te nemen. Ja, Dirk was er ALTIJD en voor
iedereen! Zelfs ná zijn pensionering en dus
ook weer bij de VGEO-bijeenkomsten.Helaas
is daar nu voorgoed een eind aan gekomen.
Dag Dirk, dag Will, het ga jullie heel goed.

oos deze locatie
boven het gebruikelijke
Nijkerk om kosten te besparen. Die besparing komt ten
goede aan de viering van het
10jarig jubileum in November
a.s. die wel weer in Nijkerk
plaatsvindt. Alle leden ontvingen inmiddels met bijbehorende vergaderstukken ook al

jongen teveel hooi op je vork
Jan de Waal stapt uit
en dan wankelde je onder het
Raad van Deelnemers
gewicht tot je het uiteindelijk
"Teveel hooi op mijn vork"
liet vallen.
Nog maar pas herkozen als lid
Een meer concrete les van het
van de Raad van Deelnemers
begrip 'teveel hooi op je vork'
van SPEO stapt Jan de Waal
hieruit. Onze VGEO-secretaris kan je je niet voorstellen.
Heb ik daar van geleerd ? Nee.
zet uiteen wat hem tot deze
Toen ik stopte bij Elsevier
stap bewoog.
"Als kleine jongen mocht ik bij dacht ik een zee van tijd te
hebben. Hoe komen die
een buurman die boer was
dagen ooit vol ?
mee het hooi binnenhalen.
Ik werd snel ingehaald door
Hoewel dat niet veel voorstelde werkelijkheid en vandaag
de was ik ijverig bezig het bijde dag is het eerder een kweseengeharkte hooi met een
tie van 'wanneer heb ik tijd,
drietandige greep 'op te steeven m'n agenda pakken1.
ken'. Want het werd van het
land in een boot geladen en . Het leven wordt dan een
kwestie van teveel hooi op je
vanuit de boot op de hooivork ... En zeker nu ik als
berg. Soms nam je als kleine
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Willeke Casteren van Cattenbu

(Elsevier Science)
Hen zal dan één belangrijk
thema niet zijn ontgaan: de
wijzigingen in de Standaard
Pakket Polis Ziektekostenverzekeringen die op 1januari j.1.
zijn ingevoerd.
VGEO-lid Ger van der Veen
geeft hierover samen met
mevrouw Marcella van Bergem
van Reed Elsevier uitleg.

oppas-opa van mijn kleinzoon ('n prachtig kereltje !)
fungeer en ik moet c o n s t a t b
ren dat van de vier vergaderingen van de Raad van Deelnemers ik op twee al niet aanwezig kan zijn, heb ik besloten
het lidmaatschap van de Raad
van Deelnemers neer te leggen. Gelukkig wordt dit
meteen overgenomen door
Peter van der Kleij, die als het
er op aan komt meer ervaring
in de Raad van Deelnemers
heeft dan ik.
Ik heb er dan ook het volste
vertrouwen in dat Peter de
belangen van de Vutters en
Sociaal Planners goed zal
Jan de Waal
behartigen".

