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Ondanks loonsverhoging kans op
indexatie minimaal
In september kwamen
Zit er wellicht met terugwerkende kracht een negatieve dan
de CAO-onderhandeover 2005 en zelfs 2006 een indexatie in het positieve richting. We
laars Boeken- en
vat voor Elsevier-gepensioneerden? Die is hoeven daarbij slechts
Tijdschriftenuitgeverij
immers mede afhankelijk van de loonin- te herinneren aan de
een loonsverhoging
dexatie voor werknemers. En die sleepten laatste SPEO-brief van
overeen. Met een
onlangs voor beide jaren samen 2.50% in de directeur Hemels
looptijd van 2 jaar
wacht. Binnen SPEO moet hier nog uitvoerig waarin hij het begrip
(van 1 januari 2005 tot over worden gedelibereerd. Is het niet een te 'reservetekort' ten
1 januari 2007) De verlage dekkingsgraad dan wel het beruchte tonele voerde. Dit
hoging vindt plaats in
'reservetekort' waardoor gepensioneerden komt er op neer dat
twee rondes: per
deze boot wederom lijken te gaan missen. De Nederlandse Bank
1 oktober 2005 1.25%
(DNB) naast een minien 1 april 2006 1.25%.Bovendien is er
male dekkingsgraad van 100%een reserve
een eenmalige uitkering van 0.6% over de
verlangt van het pensioenfonds. Beneden de
maanden januari 2005 tot en met september
115%is er nog sprake van een reservetekort.
2005. In de betere SPEO-dagen profiteerden
SPEO legde zich daarom in zijn herstelplan
gepensioneerden hier automatisch van
tegenover DNB vast op een dekkingsgraad
mee. Maar sinds 2003 besloot SPEO ook
van 109%per ultimo 2004. Maar op basis van
bij loonsverhogingen gestaffeld te indexeren
de over 2005 behaalde dekkingsgraad (maxiafhankelijk van een dekkingsgraad tussen
maal. 110%)zit SPEO dus nog met een reserde 100 en 115%.
vetekort van minimaal
Volgens onze infor5%. Dat mag overigens
matie komt deze bij
in 14jaar worden wegSPEO over 2005
tussen de 105 en
110%uit. Gelet op de
t vindt u daar nou van?
recente loonsverhoging kon dit betekeben opgevuld is het
nen dat de gepensioneerden over 2005
volgens bereid is de
rknemers & gepensioneerden in één
laten we zeggen
lectief ziektekostencontract
voor ongeveer de
helft van 1.25%meeprofiteren. Bovendien
zouden ze nog kunnen meeprofiteren
onvoorwaardelijke
van de loonsverhoindexatie wordt steeds
ging die volgend jaar
plaatsvindt.
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Netherlands BV

Negatieve richting
Maar de SPEO-signalen wijzen eerder in
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SPEO laag op
de ranglijst

SPEO komt er qua
pensioenindexatie
steeds slechter voor te
staan. Dit blijkt uit
een indexatieonderzoek onder
51 pensioenfondsen
door de Nederlandse
Vereniging van
Organisaties van
Gepensioneerden
(WOG)
Elsevier 2000
7e plaats
Elsevier 2001
29e plaats
Elsevier 2002
30e plaats
Elsevier 2003
36e plaats
Elsevier 2004
37e plaats

Harde noten kraken
Inzake indexatie krijgt de deelnemersraad
volgend jaar harde noten te kraken.
Indexatie werd vanwege de financiële consequenties bij SPEO inmiddels een angstaanjagend begrip. Daarbij speelt mee dat werkgever Reed-Elsevier en werknemers ook grenzen stellen aan hun bereidwilligheid in de
pensioenpremies daaraan bij te dragen. In

hoeverre de slechte indexatiepositie van
SPEO ten opzichte van andere pensioenfondsen (zie kader links) symptomatisch wordt
kan volgend jaar wel eens overduidelijk blijken. Het VGEO-bestuur heeft naar aanleiding
hiervan via een brief aan het SPEO-bestuur
en deelnemersraad zijn verontrusting over de
indexatiepositie van SPEO uitgesproken.
Harry Nijhuis

IE@

105 miljard tekort om
inflatie te dekken
De Nederlandse pensioenfondsen komen
samen 105 miljard euro tekort. Dat hebben ze
wel nodig o m de toekomstige verhogingen van
de pensioenen van werknemers en gepensioneerden met de inflatie te betalen.
Dat blijkt uit becijferingen van adviesfirma
Watson Wyatt en een toelichting van hoofd
onderzoek R. van Gaalen. "De uitkomsten vallen me mee", zegt Van Gaalen. "De pensioenwereld heeft klappen zonder weerga gehad,
eerst de koersdalingen op de aandelenmarkten
in 2002, vervolgens de dalende rente. De
pensioentoezeggingen bij vrijwel alle pensioenfondsen zijn nog steeds volledig door
vermogen gedekt."
Gepensioneerden en werknemers beschouwen
een jaarlijkse verhoging van hun pensioen
(indexatie) met de inflatie of loonstijging als
een absoluut recht. Indexatie is echter bij de
meeste pensioenfondsen, zoals ook SPEO, geen
recht, maar een toezegging. Die wordt pas weer
uitgevoerd als het pensioenfonds genoeg
buffers heeft tegen koersverliezen. Bij pensioenfondsen met te weinig buffers, zoals SPEO,
is het totale tekort 37 miljard euro. Er zijn overigens ook tientallen fondsen met een overschot.

Hoe gezond is soja?
De afgelopen decennia zijn sojabonen uitgegroeid tot de populairste gezondheidsvoeding.
Soja zou hartziekten en kanker bestrijden,

opvliegers voorkomen en zorgen voor een sterk
gestel. De waarheid over soja is complexer.
Mothering doet het hele verhaal uit de doeken.
Zo blijken veel sojaproducten zwaar te zijn
bewerkt. Maar zelfs 'goede' vormen van soja
dienen met mate te worden gegeten, omdat duizenden onderzoeken sojaconsumptie in verband brengen met - onder meer - ondervoeding, verteringsproblemen, ondermijning van
het immuunsysteem, schildklierafwijkingen,
onvruchtbaarheid en zelfs hartziekten en kanker.
Het advies; eet soja producten zoals de Aziaten
dat doen en deden: met mate.
In China, Indonesië, Korea, Taiwan en Japan
wordt tussen de 10 en 36 gram per dag gegeten.
Eén glas sojamelk bevat al 240 gram soja.
HK

Jongeren willen minder betalen
aan pensioen
Een groot deel van de jongeren wil minder
pensioen betalen dan nu wordt ingehouden.
Ruim 40 procent van de jeugd wil tussen 6 en
10 procent van hun brutoloon opzij zetten
voor hun oudedagsvoorziening en ruim een
vijfde niet meer dan 5 procent, terwijl alleen
al de AOW-premie 18 procent van het brutoloon
bedraagt.
Dat blijkt uit een zaterdag gepubliceerd onderzoek van de stichting Pensioenkijkernl en
CNV Jongeren,waaraan ruim zevenhonderd
16- tot 28-jarigen hebben meegewerkt.
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Yvonne Meyer veertig jaar pal achter SOS-Kinderdorpen
Oud-Elseveriaan en VGEOlid mevrouw dl: Ir: Yvonne
Meyer-Praxmarer stichtte
veertig jaar geleden een
Nederlandse afdeling van
SOS-Kinderdorpen.
Dit werd in november herdacht en gevierd. Zij is nog
steeds ere-bestuurslid en
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promotor van deze organisatie die zich in 132 landen
inzet voor weeskinderen.
Mevrouw Meyer woont in
Abcoude, is 83 jaar maar nog
steeds actief propagandiste
voor SOS-Kinderdorpen.
Wereldwijd zijn er inmiddels

ruim 450 kinderdorpen. Daar
vinden meer dan 58.000 kinderen een blijvend thuis.
Yvonne Méyer is geboren in
Oostenrijk waar SOS-kinderdorpen oorspronkelijk werd
opgericht. Zij verhuisde in
1948 naar Nederland. Daar
vond zij werk bij Elsevier als

Kinderdorf International. In
die functie bezocht zij vele
kinderdorpen over de hele
wereld. "Sommige kinderen
heb ik jarenlang kunnen
volge", vertelt ze. "De Indiase
Anita bijvoorbeeld, die
opgroeide in het kinderdorp
New Delhi. Zij bleek een
groot muzikaal talent en studeerde dans en muziek aan
op en hield lezingen. Zij ver- de universiteit" Laatst
kocht symbolische bouwbezocht zij nog een een
stenen voor een kindertehuis nieuw project van SOS-kinin Zuid-Italië, begon direct
derdorpen in Wenen. Daar
mail-acties, en zette een
worden kinderen die er
vrienden- en petesysteem
alleen voor staan opgevanop. Geholpen door haar in
gen. Terugblikkend zegt ze:
"Ik ben heel dankbaar dat ik
1990 overleden man, ook
dit allemaal heb mogen
oud-Elseveriaan, drs Jean
Meyer, brachten zij het
doen." Bijdragen voor SOSeerste 'Kinderdorpkrantje'
Kinderdorpen zijn welkom
uit. Yvonne Meyer was ook
op giro 2280 te Amsterdam
vice-voorzitter van SOS-

Een hoogtepunt in haar werk was voor
Yvonne Meyer om samen met de
Oostenrijkse oprichter van SOS-Kinderdorf
International Hermann Gmeiner te worden
ontvangen door koningin Beatrix.
Aanleiding was in 1983 het uitreiken van de
Wateler Vredesprijs door de Carnegie
stichting.Yvonne Meyer is ook officier in
de Orde van Oranje Nassau.

Scientific
Manager.
Tien jaar was zij in
Amsterdam Hoofd wetenschappelijke tijdschriften.
Toen haar dochter werd
geboren beeindigde zij haar
vaste baan en ging op freelance basis verder.
In Nederland ontdekte zij dat
het werk van SOS- kinderdorpen nauwelijks bekend was.
Zij richtte toen een stichting
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Opmerkelijk indexatieoverzicht
Zoals dit heet 'kwam het bestuur van de
VGEO in vergadering bijeen'en wel op 22
november j.1. Er waren twee gasten. Mevrouw
R. Terstall die zich bereid verklaarde de notulering van de vergadering te gaan doen.
VGEO-lid Ger van derveen schetste ontwikkelingen rond de zorgverzekering.
De agenda was zeer vol. Onze penningmeester Wim Kooy deed verslag over positieve
financiële ontwikkelingen van de verenigingskas alsmede de concept begroting voor
het komende jaar.
Van de overkoepelende organisatie NVOG
verscheen een opmerkelijk overzicht van de
indexaties door 50 pensioenfondsen over de
afgelopen jaren. SPEO blonk zeker niet uit !
(Zie het Openingsartikel) Ons Pensioenfonds
duikelde in dit overzicht in de afgelopen
5 jaar van de 7e naar de 36e plaats. Dat geeft
te denken en besloten is dan ook hierover
schriftelijkvragen te stellen aan het SPEO
bestuur.

Zorgverzekering en communicatie
Verder kwam natuurlijk het onderwerp
Zorgverzekering aan de orde. Reed-Elsevier
vond het niet nodig dat VGEO namens de
gepensioneerden meepraatte in een werk-

groep. Ondanks ons uitdrukkelijke verzoek.
Onze adviseur, Ger van de Veen, houdt echter
de vinger aan de pols en rapporteerde
omtrent de actuele gang van zaken (Zie artikel in deze Nieuwsbrief op pagina 6)
Verder was de gebrekkige informatievoorziening door het Pensioenfonds aan de gepensioneerden weer aan de orde. Daar waar
andere pensioenfondsen de deelnemers
regelmatige informeren omtrent ontwikkelingen en de stand van zaken, blinkt SPEO uit
door stilte. Na opheffing van het
Pensioenbulletin in 2002 is notabene toegezegd dat werknemers en gepensioneerden
via de SPEO-website en een E-rnail-nieuwsbrief op de hoogte zouden worden gehouden.
Gepensioneerden zonder PC zouden een
papieren versie ontvangen. Tot vandaag is
dat niet gebeurd. De SPEO-website bestaat
sinds een half jaar wel maar bevat gedateerde
informatie. Bovendien meldt zij weinig of
niets over beleid en stand van zaken bij het
pensioenfonds.
Veel vraagt dus om kritische aandacht van de
VGEO. Via vertegenwoordigers van gepensioneerden in de Raad van Deelnemers alsmede
het Bestuur wordt regelmatig op verbetering
aangedrongen. Helaas nog zonder resultaat.
J.H. de Waal
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Wat vindt U daar nou van?
Vindt u dat de belangen van de gepensioneerden bij het beheer
van het Elsevier Pensioenfonds voldoende gewaarborgd zijn?

mijermeebemoeien.Wijalsgepensioneerdenzijn toch alleenmaar een
kostenpost en hebben geen economische waarde meer.
Rm%
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Pensioenfondsen bevinden zich in een
permanente staat van verandering en niet
zelden wanhoop. Voorgepensioneerden is het
moeilijk dit bij te houden en een oordeel te
geven over het beleid van hun eigen pensioenfonds. Uit de volgende antwoorden blijkt dan
ook dat men al snel aanneemt ofhoopt dat
SPEO het wel goed zal doen.
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J.Geelen Huizen
Ik vindt de gepensioneerden in de Raad van
Deelnemers te zwak vertegenwoordigd. Er is
geen exacte 50150 verhouding, de aktieven
hebben altijd één stem meer. Ikvindt dat de
Raad van Deelnemers en hetVGEO bestuur
uitstekend werk verrichten, maar gezien de
stemverhouding kunnen ze zich niet krachtig genoeg opstellen. Soms is er iets te weinig
_=e*
durf om zich te uiten.
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M.W.A. Plooij Rijswijk ZH
Ja, tot volle tevredenheid. Het beleggingsplaatje
is goed. O-rondes hebben andere bedrijven ook,
daar maken de verzekeringsmaatschappijen
dankbaar gebruik van.
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Mevr. H.P. Ebregt A
Dit is moeilijk om er een oordeel over te hebben.
Ik neem wel aan dat het goed zit en laat deze
zorg gaarne aan ande
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Mevr. B.M.J. Rikken Amsterdam
Ik heb mij er niet in verdiept. Er zitten goede
mensen in het pensioenfonds. Zij zullen
onze belangen goed behartigen. Ik ben er
best tevreden over. Ik lees er wel wat over.

Alle interviews gehouden op 23 november
r Hildegund Spaargaren

Een PC kopen: waar moet ik op letten?
In de vorige Nieuwsbrief gaven weglobaal aan welke eisen
je kan stellen bij het kopen van een PC. Veel hangt af van je
gebruiksdoel. Wilje hem voornamelijk gebruiken voor
typewerk en internetten dan kan je volstaan met een
eenvoudiger en goedkopere PC. Wilje ook foto's en videobeelden ontvangen, opslaan en bewerken of grafisch vormgeven? Dan heb je een grotere capaciteit nodig.
Een printer
Voor het meeste werk is een eenvoudige printer van rond
de €100,- genoeg. Deze kunnen ook in kleur afdrukken,
zelfs in foto-kwaliteit. Denk wel aan de kosten van de
inktpatronen want dat kan oplopen. Overigens zijn overal ook goedkopere (B-merk) inktpatronen te koop. Wat
betreft foto's wil ik toch wel opmerken dat het afdrukken
veel goedkoper en met betere kwaliteit gedaan wordt bij
zaken als H E M , Kruitvat, AH en anderen dan met een
eigen printer.
Als u ook wel eens een kopietje
moet maken, dan is de aanschaf
van een all-in-one printer aan te
raden (vanaf ongeveer € 120,-).
U kunt dan op de printer (zelfs
zonder de computer aan te zetten)
een kopie maken. En u kunt ook
tekst, foto's en afbeeldingen scannen en in de computer gebruiken.
Heel handig.
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Mogelijke uitbreidingen
Mocht uw PC toch te weinig capaciteit hebben. Wat
U bij nieuwkoop kunt voorkomen. Dan zijn nog
uitbreidingen mogelijk door extra insteekkaarten
te prikken op het moederbord. Daar zijn zgn. PCIslots voor beschikbaar, maar dat zijn er meestal
maar twee of drie die nog vrij zijn. Als er dus veel
bij moet, dan moet daar bij de aanschaf van de PC
(en dus het moederbord) op gelet worden.
Als u veel gegevens hebt die u niet graag kwijt wilt raken
doordat de computer of de harde schijf het heeft begeven dan moet er regelmatig een kopie van gemaakt wo
den, b.v. op een beschrijfbare CD. De meeste PC's
beschikken tegenwoordig al standaard over de daarvoor
nodige CD-brander. Schaft U zich een ouder PC-type
aan dan kunt U een aparte CD-brander kopen en aansluiten.
Er gaat 700 MB op een CD en de
brander kost ongeveer €40,-. Of als
het heel veel gegevens betreffen,
kiest U voor een DVD-brander (er
gaat 4 GB op een DVD) en kost
ongeveer €70,-. CD'S en DVD's zijn
te koop als eenmalig beschrijfbaar
of steeds weer te beschrijven (RW =
rewritable). Als u video's wilt bewerken dan is een zgn. firewire-aansluiting nodig. Deze kan standaard

b

bij de PC zitten. Anders moet een uitbreidingskaart
gekocht worden.

Veiligheid
Als u gaat e-mailen en internetten, dan moet de PC beschermd worden tegen virussen en binnendringers
(hackers).Zorg dan voor een professioneel pakket dat de
PC beschermt. Er zijn ook gratis programma's via internet
verkrijgbaar. AntiVir Personal Edition is een gratis viruschecker en ZoneAlarm is een programma dat u tegen indringers beschermd. Ook zijn er 'anti-spam' programma's
die ongewenste reclame via internet zoveel mogelijk tegenhouden. Internetproviders bieden al deze beveiligingen ook tegen een hogere abonnementsprijs aan.
USB-aansluiting
Niet alle aspecten kunnen in dit bestek besproken worden.

Zo hebben we niet gekeken naar de Macintosh of naar
Linux. Ook de keuze van software is niet genoemd.
Iets over een tweedehands-PC. Deze kan ook nog goed
bruikbaar zijn. Let er dan wel op dat er een USB-aansluiting op zit (een bepaalde stekker-aansluiting).Want de
huidige printers, kunnen alleen nog maar via die aansluiting werken, tenzij u ook een oudere printer op de
kop kunt tikken. Ook andere apparaten zoals CDIDVDbranders zijn op een USB-aansluiting aan te sluiten,
mits het een versie 2.0 is vanwege de hoge snelheid die
nodig is.
In het voorgaande zijn er nogal wat technische termen
gevallen. Dit is haast onvermijdelijk. Als u met uw wensen naar de winkel gaat, zal de verkoper u ook met deze
kreten benaderen. Helaas, een computer blijft toch een
ingewikkeld ding.

Ouderen moeten zich niet
bang laten maken.
"De discussie in Nederland gaat over de vraag
of er koopkracht van 65-plussers moet worden
overgeheveld naar jongere werkenden. Zodat
die er extra op vooruitgaat. Waarom datnou
moeten is mij een raadsel."Aldus Marcel van
Dam in de Volkskrant

'Dejongere
mbtenaren zouden
hun ongenoegen
beter op hun
werkgever kunnen
richten.
Die heeft hun
pensioenfonds
decennia lang als
melkkoe gebruikt."

e

MennoTamminga
in: NRC Handelsblad

"Als er toch mensen zijn die dat nodig vinden, moeten ze dat met zoveel woorden zeggen. Dan kan er gediscussieerd worden over
de redelijkheid van dat verlangen" vindt hij
"In ieder geval is er in Nederland, in tegenstelling tot in veel andere westerse landen,
geen reden om veel zorgen te hebben over de
materiële gevolgen van de vergrijzing. Want
ondanks de vergrijzing hebben we met zijn
allen over tien, twintig, dertig, veertig en vijftig jaar steeds meer te besteden. Ouderen
moeten zich vooral niet bang laten maken."

Niets gebeurd met betere
verantwoording
door pensioenfondsen
Een jaar geleden eiste minister De Geus (CDA)
van Sociale Zaken een betere verantwoording
van de pensioenfondsen tegenover de werknemers en gepensioneerden.
Niets is er sindsdien gebeurd stelt Menno
Tamminga vast in NRC Handelsblad.
Hij wijst er ironisch op dat andere bedrijfstakken,zoals de goededoelenorganisaties
inmiddels wel een code voor goed bestuur
hebben. Of zij hebben een vernieuwde code,
zoals de zorgsector. Of zij gaan beginnen aan
een vernieuwing zoals de woningcorporaties.

Gerard Roza

Maar de pensioenwereld, die als grootaandeelhouder bij het bedrijfsleven graag aandringt op goed bestuur en adequate verantwoording (corporategovernance), heeft zichzelf vanaf het begin een lange praatperiode
gegund. De pensioenwereld en de toezichthoudende Nederlandsche Bank onderkenden inmiddels de funeste gevolgen van premieverlagingen voor de financiële positie
Maar oude gebruiken sterven langzaam
stelt Tamminga vast. De Tweede Kamerfractie van het CDA zag onlangs zelfs al weer
iets in premieverlagingen om de economie
te stimuleren.
"In het zicht van de vergrijzende samenleving wordt een pensioenfonds steeds duidelijker een financiële instelling. Die moet met
het rendement op zijn beleggingen de pensioenen van steeds meer mensen betalen.
In die ontwikkeling kunnen de besturen wel
wat meer experts en direct belanghebbenden, zoals gepensioneerden, gebruiken."

Hoge rendementen
pensioenfondsen
Fondsen profiteren sterk van oplopende
olieprijs en stijgende aandelen, maar werknemers, werkgevers en gepensioneerden
profiteren nog niet.
De pensioenfondsen ABP, PGGM en PME,
die samen ruim 275 miljard euro beheren,
boekten de eerste drie kwartalen van dit
jaar 10 tot 16 procent rendement op hun
beleggingen. Door nieuwe overheidsvoorschriften zijn pensioenfondsen rentegevoeliger geworden. Hoe lager de rente,
des te meer geld het fonds achter de hand
Elsevier Senioren Nieuwsbrief
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"Meer dan de helft
van de ~ederlanders
kijkt bij trouwen en
samenwonen niet
naar de pensioensituatie. Zelfs het
krijgen van kinderen
verandert daar
weinig aan."
Stichting Pensioenkijker

moet hebben o m de pensioenen in de toekomst te kunnen uitbetalen. Hierdoor is de
dekkingsgraad van bijvoorbeeld het ABP,

Medezeggenschap door gepensioneerden in
pensioenfondsen is nog steeds niet vanzelfsprekend. Daar is meer voor nodig dan een
beroep op het gezonde verstand van Pensioenfondsen en hun al dan niet functionerende
deelnemersraden. Het ziet er naar uit dat ook
hier weer die vermaledijde wettelijke knoet
nodig is. Het zelfregulerend vermogen van de
pensioensector schiet tekort. Die conclusie
komt uit een recente evaluatie onder pensioen-

VGEO wil begin volgend jaar met
Elsevier voorlichtingsbijeenkomst
houden

Werknemers én gepensioneerden in één collectief
ziektekostencontract
Reed Elsevier sloot zowel voor werknemers als (pré)gepensioneerden een
nieuw collectief ziektekostencontract a t
Alleen doet 'DeAmersfoortse'hierin niet
langer mee voor de voorheen particulier
verzekerden. Bij het ter perse gaan werd
ons bekend dat 'ZilverenKruisAchmeal
de nieuwe verzekeraar wordt, Iedereen
heeft tot 1 maart 2006 de tijd om voor
een alternatief te kiezen. VGEO kreeg
van Reed Elsevier de toezegging dat
speciaal voor gepensioneerden begin
2006 een voorlichtingsbijeenkomst
mogelijk is.
Het hoe en waar van zo'n voorlichtingsbijeenkomst alsmede de datum wordt
begin volgend jaar nader met gepensioneerden gecommuniceerd. Dezer dagen
valt of viel de offerte van de door Reed
Elsevier gecontracteerde verzekeraar bij
iedereen in de bus. Een belangrijk punt
hierbij is dat voorwaarden, premiekortingen en voorzieningen van zowel de
basisverzekering als het aanvullende
pakket voor allen gelijk zijn. Niettemin
is er nog wel een zekere vorm van
'Leeftijdsdiscriminatie'. Voor de aanvullende pakketten bestaan namelijk vier
leeftijdsstaffels die duurder worden
naarmate de leeftijd stijgt. Reed Elsevier
sluit niet uit dat bij nieuwe onderhandelingen voor 2007 dit kan worden
gelijk getrokken. Overigens zo werd ons
6 Elsevier Senioren Nieuwsbrief

ondanks het positieve rendement, gedaald
van ruim 121 naar 115,5 procent.

fondsen naar het functioneren van een in 2003
overeengekomen medezeggenschapsconvenant. SPEO komt er in dit gezelschab niet het
slechtst af. Maar is een vertegenwoordiging van
drie stemhebbende gepensioneerden in een
deelnemersraad met 15 zetels wel evenredig?
En hoort er officieel namens de gepensioneerden ook niet iemand in het achtkoppige bestuur
te zitten? Wordt het ook niet eens tijd dat SPEO
VGEO officieel erkend als vertegenwoordiging
van de gepensioneerden?
Er is werk aan de
- winkel.
Harry Nijhuis

verzekerd worden voor ouderen niettemin de premiekosten nauwelijks hoger
vergeleken met andere verzekeraars.
Wie dat wil vergelijken en controleren
heeft nog voldoende tijd tot 1 maart
2006. Dat De Amersfoortse bij Reed
Elsevier afviel had mede te maken met
de relatief hoge premies. Dat De Amersfoortse zich dit wat laat ook realiseerde
blijkt uit een recentelijk toch nog doorgevoerde prijsverlaging.

Belangrijke aandachtspunten
Vooruitlopend op het collectieve
Elsevier-aanbod vergeleek VGEO-lid en
ziekenfondsdeskundige Ger van der
Veen een aantal verzekeringen. Geen
eenvoudige klus gezien de diversiteit
zowel in prijsstelling als het daarvoor
gebodene. Hieronder geven wij een
aantal conclusies en aanbevelingen
weer.
Bekijk voor je gaat vergelijken eerst
goed wat in het huidige pakket zit. Stel
vervolgens een lijstje op van wat
belangrijk en onmisbaar is voor een
aanvullende verzekering.
Er zijn mogelijkheden dat U enlof uw
partner zich bij een andere en wellicht
betere collectieve verzekering kunnen
aansluiten.
U kunt naast het collectieve basiscontract van Reed Elsevier bij een andere
verzekeraar één of meer aanvullende
pakketten verzekeren. Bedenk dat dit
onpractisch kan zijn als bijv. twee
declaraties moeten worden ingediend.
Er zijn verzekeraars die alleen goedkopere medicijnen vergoeden (preferentiebeleid) Wie duurdere wil betaalt
zelf het volle pond. Volgens Weekblad

Elsevier gaat het om: Menzis, Agis, CZ,
Univé, VGZ, Delta Lloyd, Ohra en De
Friesland. Bij goedkopere medicijnen
zijn de hulpstoffen anders. Deze kunnen verschillende problemen veroorzaken
Er zijn aanvullende verzekeringen,
bijvoorbeeld van Menzis, die een bril
bijna volledig vergoeden. Maar deze
moet dan wel worden gekocht bij een
aangegeven opticien zoals
Hans Anders. Aankoop bij anderen
levert een minimale vergoeding op.
Er kan gekozen worden uit 3 polissen:
Naturapolis, Restitutiepolis en een
mengvorm. Waarschijnlijk is de naturapolis de goedkoopste en makkelijkste.
De zorgverlener rekent direct af met de
verzekeraar. Aan de naturapolis kan
echter een nadeel kleven. Wanneer je
terecht komt bij een zorgverlener, zoals
een ziekenhuis, waarmee de verzekering geen contract heeft kan een nadelig prijsverschil voor eigen rekening
komen. Bij de restitutiepolis is dat in
principe niet zo. Alleen moet je dan wel
eens lang op je gedeclareerde centjes
wachten. Bij een restitutiepolis schiet
de verzekerde geld voor en moet dit
declareren. De mengvorm houdt in dat
alleen zorgverleners,
waarmee de verzekeraar een contract heeft, rechtstreeks afrekenen. De kosten van ander
zorgverleners worden wel aan de verzekerde in rekening gebracht en moeten
door hen weer worden gedeclareerd
De door Ger van der Veen voorlopig
gemaakte vergelijking van ziektekostenverzekeraars vindt u op onze website www.vgeo.nl. Voor gedrukte exemplaren kunt U bellen met 0315-241472

.
:

@

De kans is groot dat op
Werkt nieuwe wet maatschappelijke Wmo efficiënter en klantvriende1 juli 2006 de Wet
lijker: Mensen kunnen op één
ondersteuning efficiënter?
Maatschappelijke onderplek terecht voor informatie,
steuning ingaat. Deze
advies en aanvragen van voorziebrengt meerdere wetten onder bij één
regels en wetten. De nieuwe wet legt
ningen. De invulling van de wet hangt
straks de verantwoordelijkheid voor
gemeentelijk loket. Gemeenten zijn al
af van de behoeften van inwoners en
het zoeken naar hulp en ondersteudruk benig h e t plannen maken.
kan dus per gemeente verschillen.
ning bij de burger.
Het ministerie van VWS zegt dat niet
Het motto is: eerst zelf hulp en onderwordt bezuinigd als iets werkelijk
Wat vindt CSO?
nodig is Voor alle gemeenten samen
steuning zoeken en als dat écht niet
De overkoepelende ouderenorganisazou 4,5 miljard euro beschikbaar zijn.
lukt springt de gemeente bij. Een deel
tie CS0 ( waar ook uw VGEO bij aangeDat bedraggroeit mee met de
van de Welzijnswet en de AWBZ en de
sloten is ) is nog niet tevreden met de
gehele Wet voorzieningen gehandivergrijzing binnen gemeenten.
Wmo. CS0 maakte haar voorwaarden
De Wet Maatschappelijke ondersteuning brengt een aantal wetten, die
voor mensen verzorging en ondersteuning regelen, onder bij één
gemeentelijk loket.
Dat gaat dan bijvoorbeeld om de wet
die huishoudelijke hulp regelt als
iemand dat zelf niet kan. Maar ook
wetten die psychiatrische hulp mogelijk maken, komen hieronder te vallen. Nu vallen deze zaken onder losse

capten wordt ingetrokken zodra de
Wmo van kracht is.

Waarom de WMO?
Deze verandering is volgens de overheid financieel noodzakelijk.
Iedereen betaalt nu per maand
gemiddeld ongeveer 300 euro van zijn
brutosalaris aan AWBZ-premie Als er
niets verandert, betalen we volgens
het rijk over vijftien jaar het dubbele.
Volgens de overheid wordt het met de

kenbaar aan politici. CS0 vindt de
Wmo te vrijblijvend en willekeurig. Het
is de vraag of mensen met beperkingen
wel écht kunnen blijven meedoen in de
samenleving. De 50-plusorganisaties
willen garanties dat het Wmo-geld dat
gemeenten krijgen, ook echt voort de
Wmo gebruikt wordt.
Kijk voor meer informatie op:

www.minvws.nl
ANBOIHE

Verwachting
NEE NEE! Zo'n sticker heb ik niet op mijn brievenbus.
Dat maakt het mogelijk om te zien wat er allemaal te koop
is in de wereld. Prachtige telefoontjes met camera voor
CO!!Maar als je de kleine lettertjes op donkere ondergrond leest (en dat wordt voor ons ouderen steeds
moeilijker) dan schrik je van de maandhuur. Dan houd ik
het maar bij mijn ouwe baksteen, waar mijn SMS-ende
kleinkinderen vriendelijk neerbuigend over doen.
Trouwens dat SMS-en lukt bij mij toch niet. Telkens
schiet ik een letter te ver. Aan mijn GSM hoeven geen
ters, wel bellen.
Overigens denk ik dat in de decembermaand veel van
de kleurrijke speelgoedgidsen wel weggemoffeld zullen
worden. In Nederland vieren we tweemaal Sinterklaas.
Eenmaal met een Nederlandse naam en een paard en een
stoomboot en de andere keer met een Engelse naam en
een eland. De verwachtingen van de kinderen worden
steeds verder opgeschroefd. Dat komt door die speel:oedboekjes van meneer Smit en andere Toy-huizen.
3eneden de € 100 (Ja220 piek! Opa rekent nog steeds in
;uldens.) is niet zoveel meer te krijgen. En wat heb je dan?
;pelletjes, die de kinderen op hun stoel plakken en hun
ieweld leren gebruiken. Die trapveldjes van Johan Cruyf
ijken me een beter idee.
Wat jammer, dat door al die reclametroep het geboorefeest van Jezus ook voor de ouderen zo verworden is.
brig jaar stond in de Telegraaf een aansprekende carion. Een straat met aan de ene kant drommen van men-

li

sen met armen vol 'kerst'ínkopen. Aan de kant van de
weg, door niemand opgemerkt, Jozef en Maria, moeizaam op weg naar een stal om hèt Kerstkind ter wereld te
brengen ... Moeten we dan maar droog brood gaan eten
met de Kerst? Dat bedoel ik niet, maar ik vraag een beetje
meer aandacht voor èn navolging van dat Kerstkind, dat
heeft aangetoond, dat liefde het enige wapen is tegen al
het negatieve in onze wereld. Zo verwacht ik, dat u allen
gezegende kerstdagen zult beleven.
En wat is de verwachting voor het jaar 2006? De
supercomputers van het CPB draaien overuren. Telkens
moeten er weer prognoses met 0,176 bijgesteld worden.
Eén orkaan en de olieprijzen vliegen omhoog. Alan
Greenspan de scheidende baas van de Amerikaanse centrale bank zei eens over die voorspellingen: 'Je kunt net
zo goed een munt opgooien' Allemaal rekensommetjes
over materiele dingen. Wij ouderen zijn toch zo langzamerhand wel tot de conclusie gekomen, dat die dingen
ons niet gelukkig maken. De apostel Petrus, oud geworden zijnde, verwachtte een nieuwe hemel en een nieuwe
aarde, waar gerechtigheid woont. In 2006 al? Dat kan
zeker al gedeeltelijk tot stand komen, wanneer we ons
laten leiden door de lessen van de enige echte Kerstman!
Daarom eindig ik met de klassieke nieuwjaarsgroet:
Veel heil en zegen in 2006!

Dick Huis Telefoon 070-386 81 60 E-maild.huis@hetnet.nl
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Vragen of
mededelingen?
Als er veranderingen
optreden, bijvoorbeeld door verhuizing
of overlijden, maakt u
dit kenbaar bij onze
ledenadministrateur
Peter van der Kleij
Arnoldsonstraat 7
1902 CT Castricum
telefoon 0251-65 60 02
email
pvdkleij@xs4all.n1
Voor zaken betreffende bestuur en
organisatie kunt u
bellen met secretaris
Jan de Waal
Klaverweide 59
1511XV Oostzaan
telefoon 075-684 36 45
fax 075-687 79 53
email
waal0087@wxs.n1
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
Wim Kooy
telefoon 023-533 76 85
Email
wkooy@xs4all.n1

De volgende
Nieuwsbrief
verschijnt eind
maart.
Kopij moet uiterlijk
medio maart a.s.
binnen zijn.

We heten de volgende nieuwe leden en
donateur welkom:
Mevr. N. Kes Hoofddorp

Een pakkend
jubileumboek over
weekblad Elsevier
Bij uitgeverij Bert Bakker is
een boek uitgegeven dat de
zestigjarige geschiedenis
van Elsevier weergeeft. Om
precies te zijn: een beetje
Elsevier-geschiedenis en de
rest gaat over het weekblad.
En dat is geen dor verhaal
geworden. De schrijver
Gerry van der List, redacteur
bij Elsevier, heeft aan de
hand van veel interviews
met betrokkenen en een uitvoerig bronnenonderzoek
een smeuïg verhaal geschreven. Directies komen en
gaan, hoofdredacteuren
komen en gaan (soms met
slaande deuren). De schrijver neemt geen blad voor de
mond, niemand wordt ontzien. Meeslepende verhalen
over paleisrevoluties, drinkgelagen en vuistgevechten
maken het tot een vlot leesbaar boek.

Handige handleiding om met PC
je biografie te
schrijven
Als (pré)gepensioneerde heb
je de tijd om rustig terug te
blikken. Foto's, geschreven
teksten, brieven, dierbare en
soms ook pijnlijke herinneringen. Veel zit in dozen,
albums en vooral in je hoofd.
Zou het voor jezelf maar
vooral ook je naasten niet
aardig en interessant zijn om
op basis daarvan een biografie samen te stellen? Alleen
bestemd voor de intimi en
nageslacht? Wie over een
personal computer beschikt
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Mevr. L.M. van Riet Britton Loenen ald Vecht
De heer R.G.H. Frerix S Heerenberg
RB1
Mevr. M.S.K. Smits - Zeidler Amsterdam

Kortom, een geschiedenisboek dat zich laat lezen als
een roman.
Vanuit VGEO is nagegaan of
gepensioneerden met korting het boek kunnen bestellen. Dat zou kunnen via
een daarvoor te gebruiken
aanvraagformulier. Dit
werd eerder in de Nieuwsbrief van november 2004 al
bijgesloten. Daarbij werd
toen aangegeven dat hiermee alle in de boekhandel
verkrijgbare boeken met
20% korting besteld kunnen
worden bij de boekhandel

van Reed Business
Information te Doetinchem.
Die 20% korting (€ 3,79) overtreft echter in dit geval maar
net de kosten van verzending
(£ 3,40). VGEO-leden in of
rond Doetinchem kunnen het
boek overigens zonder die
verzendkosten afhalen. De
meeste leden kunnen dit
boek dus maar het beste via
de gewone boekhandel
bestellen als het daar al niet
ligt. Met een kortingsbon uit
Elsevier (staat er de komende
weken in) krijgt u ook al een
korting:
" van £ 2.50.
De formele gegevens zijn
als volgt:
Titel:
Meer dan een weekblad
Auteur:
Gerry van de List
Uitgever:
Bert Bakker
ISBN: 90 351 2874 5
Prijs:
€ 18,95

wordt de weg gewezen door
auteur Addo Stuur met het
boek "Schrijf uw biografie".
Hij reikt hierin veel ideeën
aan. Maar zeker zo belangrijk: Hij wijst je overzichtelijk
en stap voor stap de weg die
je met je PC moet afleggen
om tot het gewenste resultaat te komen. Essentieel
onderdeel daarvan is een bij
het boek ingesloten CD. De
instructies die hierop staan
zijn ook voor leken op PCgebied uitstekend te volgen.
Wie hieraan wil beginnen
heeft wel een PC nodig met
voldoende capaciteit. Om de
instructieve CD te kunnen

e

bekijken moet je PC aan één
van de volgende eisen voldoen: Microsoft Windows ,
Me, NT4.0,2000, XP of late
De processor moet 90 MHz
zijn en het geheugen 16 MB

B

RAM.

Voor het schrijven hebt U
één van de volgende programma's nodig: Microsoft
Word 2000, Word 2002, Word
W Word 2003 of Office 2000,
Office 2002, Office XP en
Offzce2003
Paperback, inclusief cd-rom
zijn in de boekhandel verkrijgbaar voor € 22,50. ISBN:
90 8096 7114 Wie zich verder
wil oriënteren kan terecht op

www.schrijf-uw-biografie.nl

