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SPEO wil het volledige vermogensbeheer uiterlijk eind 2007 elders onderbrengen 

Voor snellere indexatie is achtergestelde 
lening gevraagd aan directie Elsevier 

De Raad van deelnemers van SPEO vindt dat tie zou pas bij 140% plaatsvinden. 
de directie van Reed Elsevier Nederland op de Premiekorting voor de werknemers zou pas 
kortst mogelijke termijn volledige indexatie plaats mogen vinden vanaf 150% dekkings- 
mogelijk moet maken. VGEO is het van harte graad. 
hiermee eens. Deze doelstelling kan sneller Reed Elsevier kan op meerdere fronten een 
bereikt worden als de directie bereid is aan positieve rol spelen als zij bereid is het SPEO- 
SPEO een achtergestelde lening te verstrekken vermogen aan te vullen met een achter- 
ofeen anderefinancieringsvorm tegen aantrek- gestelde lening. In dat geval zou het SPEO- 
kelijke condities toepast. De Raad acht dit bestuur al vanaf 130% dekkingsgraad kiezen 
zowel in het belang van de werknemers als van voor zowel volledige indexatie, inhaalindexa- 
de gepensioneerden. De Raad beargumenteert tie als premiekorting. Het risico van onder- 
daarbij dat gepensioneerden anders gedurende dekking zou door een achtergestelde lening 
een lange reeks van jaren slechts een gedeel- namelijk aanzienlijk verminderen. In juni 
telijke indexatie ontvangen. Dit is van directe moe(s)ten de definitieve besluiten hierover 
invloed op hun inkomen dat door overheids- worden genomen. 
maatregelen al ernstig onder druk staat en 
waaraan zij weinig tot niets kunnen veran- Vermogensbeheer elders onderbrengen 
deren. In tegenstelling tot de actieven zullen Het SPEO-bestuur wil uiterlijk eind 2007 haar 
velen bovendien geen baat meer hebben bij vermogensbeheer volledig hebben onderge- 
een eventuele inhaalslag. bracht bij een externe vermogensbeheerder. 

Overigens wil SPEO voor de vastrentende 
De Raad reageert met haar kritiek op het waarden en het afdekken van renterisico's al 
voornemen tot ingrijpende veranderingen in' voor het einde van dit jaar een vermogens- 
het SPEO-beleggingsbeleid. Een beheerder aanstellen. Een en 
en ander blijkt uit het voorstel ander vloeit voort uit een door 
'Beleggingsbeleid en beleggings- Een hogere Mercer uitgevoerde studie. Zowel 
uitvoering SPEO' dat voor advies premie dan de Raad van deelnemers als de 
is voorgelegd aan de Raad van werknemers nu al directie van Reed Elsevier 
deelnemers. Het SPEO-bestuur betalen (1 7%) Nederland moet hierover zijn 
streeft hierin naar volledige oordeel geven. Het is daarbij 
indexatie van pensioenen bij een wordt niet denkbaar dat Reed Elsevier uit 
dekkingsgraad van 130%. Het haalbaar geacht eigen financieel belang voorrang 
inhalen van achterstallige indexa- geeft aan premiekorting boven > 
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inhaalindexatie. Het bedrijf betaalt immers niet wordt opgevolgd. Is dat niet goedkoper 
70% van de pensioenpremie. Een hogere dan het vermogensbeheer uit te besteden? 
premie dan werknemers nu al betalen (17%) Volgens Pouwels blijkt uit de studie dat SPEO 
wordt niet haalbaar geacht. onvoldoende kennis in huis heeft ter zake van 

bepaalde vormen van beleggingen waarmee 
SPEO scoort hoog met beleggingen een hoog rendement gehaald kan worden. 
Tijdens de algemene ledenvergadering van Uitbesteden van vermogensbeheer gaat 
de VGEO wees SPEO- en VGEO-bestuurslid inderdaad veel geld kosten, maar wellicht 
Ab Pouwels erop dat SPEO over het afge- wegen de opbrengsten ervan hier tegenop. 
lopen jaar met zijn beleggingen hoog scoort Een suggestie uit de zaal SPEO op te heffen 
vergeleken met pensioenfondsen van verge- en een bank het fonds te laten beheren, 
lijkbare grootte. SPEO zit met zijn dekkings- sprak Pouwels minder aan. Waar blijft dan 
graad iets onder de 130%. Een VGEO-lid je zeggenschap en je controle als werknemer 
vroeg hem waarom de huidige SPEO-beleg- en gepensioneerde, en bovendien kost ook 
gingsdeskundige - die met pensioen gaat - dat veel geld. 

Komende en gaande bestuursleden op 
VGEO-jaarvergadering 

VGEO verspreidt geen 
ledenlijst 
VGEO gaat geen ledenlijst 
onder haar leden ver- 
spreiden. Dit tast niet 
alleen de privacy van 
leden aan, maar biedt 
ook kans op misbruik. 
Een verzoek tot open- 

baarmaking werd met handopsteken afge- 
wezen tijdens een goedbezochte alge-mene 
ledenvergadering in Nijkerk. 
Een kleine 80 leden met aanhang werden in 
't Koetshuis verwelkomd door voorzitter Jan 
Nefkens. Hij wees er onder meer op dat SPEO 
nu eindelijk weer voornemens is jaarlijks 
twee keer een gedrukte Nieuwsbrief te sturen 
naar de gepensioneerden. Dit pas na 
herhaaldelijk aandringen door de VGEO. 
Hopelijk leidt deze Nieuwsbrief tot een 
antwoord op de vele vragen over indexatie 

Er werd van twee en vermogensbeheer. Vanuit de vergadering 
bestuursleden werd erop gewezen dat SPEO meer en betere 

afscheid genomen, informatie daarover aan de gepensioneerden 
Wim Kooij en moet verstrekken. 
Jan de Waal Nefkens benadrukte dat VGEO door SPEO nog 

(op foto links) steeds niet officieel als belangenbehartigen- 
de organisatie van gepen- 
sioneerden wordt erkend. 
De VGEO-leden die wel 
zitting hebben in de 
SPEO-deelnemersraad 
spreken daar dus namens 
zichzelf. Uiteraard wel na 
ruggenspraak met 
het VGEO-bestuur. 
Niettemin geen ideale 
situatie, zeker omdat veel 
andere onder-nemings- 

pensioenfondsen hun vereniging van gepe 
sioneerden wel erkennen als gesprekspart i!B 
Op een vraag hierover uit werd geantwoord 
dat de zaal er tussen VGEO en SPEO of de 
directie van Reed Elsevier geen officieel con- 
tact bestaat. 

Afscheid van bestuursleden 
Twee bestuursleden met een opmerkelijke 
staat van dienst namen afscheid: penning- 
meester Wim Kooij en secretaris Jan de Waal. 
Zij zijn opgevolgd door respectievelijk 
Jacques Willemsen en Peter van der Kleij. 
Voorzitter Nefkens sprak grote waardering 
uit voor het vele werk dat de vertrekkende 
bestuursleden voor de vereniging hebben 
verricht. Beide bestuursleden kijken dank- 
baar terug op hun zittingsperiode. 
Zij ontvingen een kado en hun echtgenote* 
een fraaie bos bloemen. In zijn dankwoord 
wees Jan de Waal onder meer op de flinke 
groei die VGEO doormaakt. De volgens 
rooster aftredende bestuursleden Jan 
Nefkens, Ab Pouwels en Harry Nijhuis waren 
herkiesbaar en bleven aan. Rina Terstall 
werd als notuliste in het bestuur opgenomen 
De verslagen van de ALVvan 2005 en het jaar- 
verslag van de secretaris werden zonder c 
ommentaar geaccepteerd. De financiele 
positie van VGEO ziet er goed uit. De be- 
groting riep wat vragen op, maar werd alsnog 
goedgekeurd. Ook de kascommissie gaf goed- 
keuring aan het gevoerde financiële beleid. 
Als nieuw lid van de commissie trad Hans 
Nieuwenhuizen aan die daarbij Jan Rijnhart 
opvolgt. Gerard Roza gaf een overzicht van 
het werk van de PR-commissie en de resul- 
taten van de enquete die in 2005 onder de 
leden werd gehouden. Het jaarlijkse uitstapje 
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gaat dit jaar naar 
Avifauna (Alphen a/d 
Rijn), met ook nu een 
boottocht op het 
programma. 

Betaling AOW-premie 
Tijdens de rondvraag 
werd er bij het bestuur 
op aangedrongen dat 
VGEO via overkoepe- 

lende organisaties zoals de NVOG invloed 
uitoefent op het voornemen van de regering 
om gepensioneerden AOW-premie over AOW 
en pensioen te laten betalen. Na de vergade- 
ring was er ruimschoots gelegenheid om 
VGEO- en SPEO-bestuurslid Ab Pouwels over 
allerlei aan pensioenen gerelateerde zaken 
vragen te stellen. Deze hadden met name 
betrekking op het nieuwe indexatie- en 
beleggingsbeleid van SPEO. Meer hierover 
leest U op pagina 1 en 2. 

De goed verzorgde 
lunch in 't Koetshuis 

in Nijkerk 

Wat zijn rijke ouderen? 
Onlangs lanceerde Wouter Bos (PvdA) het 
idee rijke ouderen te laten meebetalen aan 
hun  eigen AOW. Bos vergeet dat deze 
ouderen hun  gehele werkzame leven forse 

49 AOW- en pensioenpremies hebben betaald 
om een goed pensioen, een combinatie van 
AOW en pensioen, te bereiken en zodoende 
van een behoorlijk inkomen te kunnen 
genieten ook na hun  werkzame leven. 

'Rijke ouderen' ... ik vrees dat de grens om 
een rijke oudere genoemd te worden al snel 
bereikt wordt en dat deze categorie dus 'mag' 
meebetalen aan iets waaraan het gehele 
werkzame leven is meebetaald. Bovendien 
staan en stonden de pensioenen toch al 
onder grote druk. Het ineenstorten van de 
effectenbeurzen heeft er bij het grootste deel 
van de pensioenfondsen toe geleid dat de 
beleggingsresultaten niet datgene brachten 
wat men er van verwacht had. Dit had weer 
tot gevolg dat de dekkingsgraad waarbij men 
volledige indexatie kan toestaan niet meer 
werd gehaald. Dit leidde er weer toe dat in de 
achter ons liggende jaren de pensioenen niet 
of slechts gedeeltelijk werden geïndexeerd. 
Het nieuwe financiele toetsingskader waar- 
aan de pensioenfondsen vanaf 2007 moeten 
voldoen van de Nederlandse Bank (de toe- 
zichthouder op de pensioenfondsen), is wei- 
nig rooskleurig ten aanzien van de toekomst- 
verwachtingen op volledige indexatie. 

Liever kwijt dan rijk 
Bos vindt, gesteund door de minister van 
Economische Zaken, dat er langer doorge- 
werkt moet worden. Dat wordt niet met 
zoveel woorden gezegd, maar daarbij wordt 
wel verwijtend gewezen naar de ouderen die 
niet langer zouden willen werken dan de 
pensioengerechtigde leeftijd of de WT-leef- 
tijd. Men gaat hier een beetje gemakkelijk 
voorbij aan het feit dat het tot een aantal 

jaren geleden onmogelijk was of werd 
gemaakt dat men doorging met werken. 
De werkgever was deze groep ouderen (lees 
dure) werknemers liever kwijt dan rijk. 
Ook de W T  en prepensioen moeten volgens 
Bos worden afgeschaft. In het najaar van 
2004 liep hij nog mee in de Museumplein- 
betoging voor het behoud van de WT. Wij 
moeten niet vergeten waarom deze WT-  
regeling destijds is ingesteld. De WT-rege- 
ling was bedoeld om oudere werknemers de 
gelegenheid te geven eerder met werken te 
stoppen en op de vrijgekomen arbeidsplaat- 
sen jongeren aan te stellen. De bedoeling was 
dat er ongeveer 10% meer werkgelegenheid 
gecreëerd zou worden. Wij werknemers heb- 
ben daaraan zelfs meebetaald. Wij hebben 
een aantal loonsverhogingen tot 10% niet 
uitbetaald gekregen. Bovendien waren de 
premies die werknemers betaalden enorm. 
Dit alles op vrijwillige basis; W T  betekent 
'vrijwillig vervroegde uittreding'. Dat de 
werkgever van de VUT-regeling handig 
gebruik heeft gemaakt, zal niemand verba- 
zen. Het was voor hen een ideale mogelijk- 
heid van oudere (lees dure) werknemers af te 
komen. De 'V' kwam dan ook al snel voor 
'verplicht' te staan. De doelstelling 10% meer 
werkplekken voor jonge werknemers te 
scheppen, is nooit gehaald. Bovendien is de 
WT-leeftijd in de jaren dat de W T  bestaat in 
onze bedrijfstak opgetrokken van ca. 57 jaar 
naar 61 of 62 jaar. 

Inmiddels gaan er ook hoe langer hoe meer 
stemmen op de hypotheekrente-aftrek ter 
discussie te stellen. Al met al zullen wij ons 
als WT-ters en gepensioneerden te weer 
moeten stellen tegen deze voorstellen/maat- 
regelen die onze financiele situatie niet ten 
goede komen. Ik denk dat ons volgend jaar 
erg veel werk te doen staat. 

Peter van der Kleij 
secretaris VGEO 
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Wat vindt U daar nou van? ".Dekker Laren(G) 
'Waarom is  vakantie voor u zelfs na uw pensioen Je~i l te r t~chweleensui tondanks  

nog belangrijk?' het feit dat je prachtig woont. Wij 
gaan altijd in het voor- en naseizoen. 

Ook n a  je pensionering, of misschien 
juist dan  wel, is vakantie belangrijk. 
Al is het dan  niet zozeer o m  tot rust te 
komen na  gedane arbeid. Een andere 
leefomgeving, afstand nemen van het 
soms lastige alledaagse, zo heeft iedereen 
wel een goede reden blijkt uit onder- 
staandereacties. 

-m- 

Vakantie is überhaupt belangrijk, het 
geeft verandering van je leefomgeving. 
Je bent niet meer in de tredmolen. Als je 
werkt, geeft het afleiding van je werk en 
nu van het dagelijkse huisje-boompje- 

erna Amsterdam 
Het is heel belangrijk afstand te nemen van 
de moeilijke dingen. Ik kan dan wandelen 
met mijn man, want wij hebben beiden 
een druk leven. Vooral de eerste jaren na 
mijn pensioen hebben wij veel gewandeld. 
Wij wandelen veel in Oostenrijk, en eten 

Je wilt andere nieuwe dingen zien, even weg 
van je sociale verplichtingen, geen krant en 
geen huiselijke verplichtingen. Wij gaan 
nooit langer dan 14 dagen, want wij hebben 
dieren. Wij rijden dan naar Frankrijk. Zo zijn 
wij ook naar het huis van Monet geweest. 

Mevr. D.J. Folkertsma - Buse 
Leersum 
Vakantie blijft belangrijk. Ik word nu 83 
en reis niet meer zo makkelijk, ik loop wat 
moeilijk. Na het overlijden van mijn man 
heb ik met een vriendin veel in Europa 
gereisd, daarvoor ook naar verre landen. 
Hij is voor zijn pensioen overleden, wij 
hebben dus tijdens ons pensioen niet 
samen van reizen kunnen genieten. 
Het was toch anders, er breekt een 

0 
andere periode aan na de eerste rouwperio- 
de. Ik ben wel zo gelukkig dat ik ieder jaar 
een gedeelte van de vakantie bij mijn 
dochter in Spanje kan doorbrengen. 

daárna lekker. Pas na ons penSioen zijn 
wij ook in Oostenrijk gaan fietsen soms in Alle interviews zijn 16 mei jl. afgenomen 
de wijnheuvels. door Hildegund Spaargaren 

CPB gaat verder in de programma's van de politieke partij- kabinetsperiode. "We denken stevig 

toekomst kijken en door te rekenen op de financiële na over hoe we de gevolgen voor 
gevolgen voor de toekomstige het beleid na 201 1 kunnen weerge- 

In verband met de vergrijzing is het generaties. ven", zei onderdirecteur Casper v a e l  
Centraal Planbureau (CPB) van plan Nu kijkt het CPB slechts naar de Ewijk op een bijeenkomst over de 
voor de komende Tweede- gevolgen van de verkiezings- vergrijzing in Den Haag. 
Kamerverkiezingen de verkiezings- programma's voor de komende 

Lucky Knechtmans 
'Leven na Elsevier' 

Lucky tekende al in haar jeugd op Java, 
waar ze geboren is. Op haar 21 ste kwam 
ze naar Nederland. Ze volgde de 
Kunstnijverheidsschool, waar ze reclame- 
tekenen leerde. Ze werkte drie jaar bij 
Excerpta Medica en daarna 10 jaar bij 
Famous Artists Schools. Daar vertaalde ze 
o.a. de kursussen uit het Engels en leerde 
verschillende teken- en schildertechnieken. 
Vanaf 1971 tot haar pre-VUT werkteze 

als bureauredactrice bij Elsevier Science, 
wat ze een heel plezierige tijd vond. 
Toch heeft ze zich al die jaren meer s 
childerltekenaar gevoeld. Het werken bij de 
'Firma' (zoals ze Elsevier nu noemt) was 
nodig voor de centjes. 

Lucky ziet zich als een autodidact. In haar 
werk past ze verschillende technieken toe, 
zoals schilderen met olieverf, het gebruik van 
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kleurpotloden, etsen (op zink), 
waterverf. Het maken van hout- 
s n e d e ~  heeft haar voorkeur. 

Tijdens reizen en uitstapjes gaat 
het schetsboek mee. De gemaakte 
tekeningen dienen soms als basis 
voor schilderijen. Daarnaast schil- 
dert ze taferelen uit het hoofd. 
De surrealistische stijl spreekt 
Lucky het meest aan: het 'verbeel- 
den' van een idee. Ze heeft een 
zekere affiniteit met figuren uit het 

circus, het theater en de commedia dell'arte. 

Haar werk is te zien geweest in verschillende 
galeries, in Nederland en in het buitenland 
(Parijs, Athene). Daarnaast exposeerde ze 
haar werk in openbare ruimten zoals bij de 
GGD in Amsterdam, Philips Duphar en in de 
vroegere Heineken Hoek. 
Ze heeft haar werk redelijk kunnen verkopen. 
"Rijk wordt je er niet van". 

U kunt met Lucky kontakt opnemen via haar 
e-mail adres: knechtmans@blanet.nl 

Gerard Roza 

Van iedere 
boterham met  

chocoladekorrels 
nijn er op  z'n 

minst een paar 
korrels aan een 
gepensioneerde 

te danken. 

Die gedachte ging door mij heen, toen ik las 
hoe het bestuur vanVGEO zich moest 

Wat zijn gepensioneerden inspannen om zaken bij het fondsbestuur 
voor het voetlicht te krijgen. De afstandelijk- 

voor een pensioenfonds heid die aan het ontstaan is tussen SPEO en 

en het oude bedrijf 

Dit wordtgeen beschouwend stukje met een 
onderzoek als gegeven. Nee, dit  wordt 
gewoon een reactie op een aantal naken 
die actueel nijn en voor mij op de leden- 
vergadering van woensdag 26 april jl. 
meer dimensie kregen. 

Op 31 maart ontving ik het clubblad 'Elsevier 
Senioren Nieuwsbrief' en las het met graagte. 
Ik kreeg toen een nare smaak in de mond 
over het opereren van SPEO, een club die 
opgericht is in de 20ste eeuw en waarvoor de 
huidige gepensioneerden zich stevig hebben 
ingezet om het bijeenverdiende werkkapitaal 
te vergaren, waaruit directie en medewerkers 
van SPEO hun salarissen kunnen laten uit- 
betalen. Ook nog na een beleggingsflop in 
het begin van de 2lste eeuw. Van iedere 
boterham met chocoladekorrels zijn er op 
z'n minst een paar korrels aan een gepensio- 
neerde te danken. Graag gedaan meneer de 
directeur. 

haar gepensioneerden spreekt hier boek- 
delen. 
Eindelijk een herstel van de communicatie 
door middel van een nieuwsbrief bijvoor- 
beeld. 
De website van SPEO ziet er ingewikkeld uit, 
doet gewichtig aan maar heeft niets te mel- 
den.Een dood ding dus. Wat moeten we dan 
verwachten wanneer er weer een SPEO- 
Nieuwsbrief, digitaal of geprint, gaat komen? 
Iemand moet dan nieuws gaan bedenken? 
Mijn argwaan werd extra gewekt door een 
berichtje op pagina 8 van 'Elsevier Senioren' 
en wel het stukje waarin gemeld werd dat het 
bestuur overweegt het vermogensbeheer uit 
te besteden. Op de vergadering werd door de 
prima optredende Ab Pouwels uitgelegd dat 
de daarbij behorende kosten meer zouden 
zijn dan de tot nog toe gekende kosten van 
één man die binnen korte tijd de dienst ver- 
laat. Maar bij mij komt de vraag op of het 
geen strategie is die moet voorkomen dat 
SPEO weer zo dom zal omspringen met het 
vermogen als in de laatste decennia van de 
20ste eeuw. En wanneer ik dan toch aan het 
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somberen sla, dan moet ik denken aan die onze tegoeden?". Dom of niet, tegenwoordig 
wereld-uitgever - ik meen dat het Murdock schijnen leiders van bedrijven of organisaties 

OPVDA-fi-actieleider 
Bos neemt in 

hoofdlijnen het 
beleid over waar hij 

jarenlang tegen 
geprotesteerd heeft. 

Sterker nog, hij 
gaat nog een paar 

stapjes verder. 
En dat terwijl het 

kabinet juist afstand 
lijkt te nemen van 

het eigen 
hervormingsbeleid." 

Lans Bovenberg, 
hoogleraar economie 

was - die alsmaar groter groeide en in Groot- van alles uit te kunnen vreten zonder dat 
Brittannie kranten opkocht totdat tijdens een iemand daar werkelijk op let. 
vistochtje op zee hij overboord sloeg en ver- Ik wens alle lezers een fantastische zomer en 
dronk, want er is nooit meer iets van hem zeker de geadresseerde van mijn vraag. 
vernomen. Maar de pensioenpotten van de 
Britse kranten waren leeg. En dan durf ik best Wim Noevers 
een domme vraag te stellen, zelfs aan een 
directeur van een pensioenfonds die liever 
geen pensioen uitbetaald: "Kan dat ook met 

t ' -  
. . de rendementen. Dat de kosten van het 

verinogensbeheer bij SPEO laag waren, mag 
geen doorslaggevend argument zijn geweest 

Hersteld onvermogen? om het niet uit te besteden. In snel verande- 
rende tijden is op beleggingsgebied alertheid 

Bij SPEO is de kogel door de kerk. Directie en en specialistische kennis geboden. Is hier 
bestuur geven een flink deel van hun macht misschien sprake geweest van falend beleid? 
en invloed uit handen. Het vermogens- Onvermogen om het vermogen eigentijds te 
beheer moet uiterlijk eind 2007 volledig zijn beheren? Hersteld onvermogen? Zo ja, dan 
ondergebracht bij een externe vermogens- roept dit de vraag op of het voldoende is 
beheerder. Bij insiders is bekend dat bij SPEO geweest de bezem alleen door het 
hier al drie jaar geleden op werd aangedron- vermogensbeheer te halen. 
gen. Tevergeefs ... een autoritaire houding Harry Nijhuis 
was het antwoord. De vruchten hiervan zijn 
door werknemers en gepensioneerden 
geplukt in de vorm van relatief achterblijven- 

Somberte onder onder- 
nemingspensioenfondsen 

Meer en complexere regelgeving en scherper 
toezicht bedreigen het voortbestaan van 
ondernemingspensioenfondsen zoals SPEO. 

Volgens een onderzoek van verzekeraar Delta 
Lloyd zien ondernemingspensioenfondsen 
de toekomst somber tegemoet. Één op de 
tien zou bezig zijn zichzelf op te heffen. 

Nog eens twee op de tien fondsen denken 
daar serieus over na. Volgens Wim Witjes, 
secretaris van de Stichting voor Onder- 
nemingspensioenfondsen (OPF), is vooral de 
almaar complexere regelgeving een oorzaak 
voor die somberte. 
Nu zijn er nog een kleine 750 ondernemings- 
pensioenfondsen. Volgens pessimisten zal 
dat de komende jaren de helft zijn. O 

Mogen wij U voorstellen? 

Twee nieuwe bestuursleden deden hun tijd ben ik verhuisd naar Velp waar ik nog 
intrede bij VGEO tijdens de algemene steeds woon. In 1979 ben ik in dienst getre- 
ledenvergadering. Wij stellen ze aan U den bij Misset in Doetinchem, waar ik na 
voor: 21 jaar in de financiële sfeer werkzaam te 

zijn geweest - waaronder enkele jaren bij het 
Bestuurslid en penningmeester pensioenfonds Misset - in augustus 2000 in 

Jacques WiHemsen de pré-WT ben gegaan. Ik geniet al 6 jaar 
van mijn vrije tijd, maar ben toch nog actief 

"Ik ben geboren in 1943 in Arnhem waar ik, gebleven in financiële zaken en in de sport, 
na mijn HBS-A en aanvullende opleidingen met name in de tenniswereld. 
zoals MBA en SPD, enkele administratieve Ik heb al bij het pensioenfonds Misset gezien 
functies heb bekleed. Onder meer 5 jaar bij hoe belangrijk een vereniging van gepensio- 
PBNA en 5 jaar in het uitzendwezen. In die neerden is. Niet alleen voor de contacten die 
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altijd weer vernieuwd worden, maar voor 
alles wat zich voordoet wat met gepen- 
sioneerden te maken heeft. Gezien de maat- 
schappelijke en politieke ontwikkelingen is 
er juist nu behoefte aaneen vereniging die 
aanspreekpunt is voor alle voorkomende 
zaken. Een vereniging die antwoorden kan 
geven en zich sterk kan maken op het gebied 
van zaken waar het pensioenfonds het laat 
afweten." 

Bestuurslid en notuliste 
Rina Terstall 

"Ik ben geboren (1943) en getogen in 
Beverwijk waar ik nog steeds woon. Na de 
secretaresse-opleiding van Schoevers werkte 
ik anderhalf jaar op een advocatenkantoor. 
Op 1 december 1964 begon ik bij Elseviers 
Wetenschappelijke Uitgeverij als secretaresse 
van de afdeling Technologie. Geleidelijk ging 
ik meer bureauredactioneel werk doen, voor- 
al veel boeken en 'special project~'. De rode 
draad in mijn werk vormde het fonds gespe- 
cialiseerde woordenboeken. Ik maakte de 

ontwikkeling mee van dozen vol indexkaart- 
jes die met de hand gealfabetiseerd en ge- 
redigeerd moesten worden, tot de vrijwel 
geheel gecomputeriseerde verwerking van 
manuscripten. Mijn wereldwijde contacten 
met auteurs van diverse pluimage en het 
gepuzzel om samen met hen hun werk tot 
een goed einde te brengen, heb ik altijd als 
heel plezierig ervaren. Eind 2004 ging ik met 
prepensioen, waardoor ik meer tijd kreeg 
voor familie en vrienden en zaken die waren 
blijven liggen. Verder puzzel ik nog steeds 
graag, doe aan yoga, maak veel gebruik van 
mijn museumkaart en ga vaak naar theater, 
film, concert e.d. Al een aantal jaren ging ik 
als introducé mee met de jaarlijkse uitstap- 
jes van de VGEO, zodat ik de vereniging 
hoofdzakelijk kende als een mogelijkheid 
contact te houden met oud-collega's. Hoe 
belangrijk de vereniging is voor haar leden 
met betrekking tot bijvoorbeeld de informa- 
tievoorziening over ingewikkelde zaken 
zoals pensioenopbouw, indexatie en zorg- 
verzekering besef ik beter nu ik sinds kort de 
vergaderingen van de VGEO notuleer." 

Wie niet presteert,vliegt er meteen uit! 

Dat was de 'geloofsbelijdenis' van Jack Welch, de CE0 
zeg maar hoogste baas van de Amerikaanse 
multinational G.E. (Genera1 Electric). De financiële pers 
heeft hem altijd geroemd omdat hij G.E. groot heeft 
gemaakt; groot in de zin van de aandelenkoersen. 
Zijn 'belijdenis' was geen loze kreet, want hij ontsloeg 
elk jaar 10% van zijn slechtste medewerkers. Zijn advies 

elke manager is om dat ook te doen. Als ik dat gebral 
hoor, dan begint het bij mij van binnen een beetje te 
koken. Bij u ook? Wat een menselijk leed. 

Ja, denk je dan, dat is Amerika. Maar dan zie je op de tv 
de beelden van 'onze' autofabriek in Born. Voorlopig 
moeten er 1000 uit, maar sombere rekenaars zeggen dat 
het daarbij niet blijft. Hebt u die gezichten van de werkers 
gezien toen ze met hun pasje door het tourniquet 
gingen? Een en al gelatenheid en zorg over de toekomst. 
Duizenden plannen vallen in duigen. Het ergst zijn 
nog die komende maanden van onzekerheid. Wie valt er 
straks uit de boot. Wat een spanning, wat een stress! 
Die dingen raken me tegenwoordig nog meer dan vroe- 
ger. Zou dat komen doordat je ouder wordt? 
Je kunt geen tijdschrift lezen of het gaat over stress. 
Er moet steeds meer gepresteerd worden in de paar 
uurtjes dat een mens nog werkt. Angst bij hoog en bij 
laag de met fraaie Engelse kreten aangeduide doelen niet 
te halen. Toch is dit niet een probleem van de laatste tijd. 
Adam werd er al voor gewaarschuwd. Na zijn uitzetting 

uit het paradijs werd hem gezegd "In het zweet uws aan- 
schijn~ zult gij brood eten''. Hij zou nauwelijks tijd krijgen 
om te eten. De vroegere accountant van Elsevier - pro- 
fessor Gijs Bak - zei eens "Ja, accountant is een mooi 
beroep, je kunt er een goed belegde boterham mee ver- 
dienen, maar je moet hem wel staande opeten!". 

Wij gepensioneerden en 'WT-achtigen' hebben toch 
helemaal geen last meer van die stress. We hebben de 
deur met zorgen achter ons dichtgetrokken. 
Helaas bedreigt eenzelfde virus ook ons. Het gevoel 
niet meer aan de norm te voldoen. Vlak na de zgn. 
'uittreding', wat soms een mooi woord voor 'uitzetting' 
is, ontstaat de gedachte nutteloos te zijn. Later bij het 
verminderen van de lichamelijke en geestelijke 
krachten wil je meer dan je kunt. Ik denk dat stress 
vooral veroorzaakt wordt doordat we onze lat te hoog 
leggen en soms anderen daarvan de schuld geven. 
De remedie is heel simpel: jezelf accepteren zoals je 
bent, dan blijf je ook bruikbaar voor je omgeving. 
Daarvoor hoef je niet naar de psycholoog. 
Van boven bezien ligt het heel simpel: hij accepteert je 
zoals je bent, omdat je in zijn ogen kostbaar bent en 
hoog geschat. 

d.huis@hetnet.nl 

Elsevier Senioren Nieuwsbrief 7 



Het volgende lid is ons ontvallen: 
A.M. Bruggen Hunrlem 

Laat u weer eens in 
de boot nemen 

Het volgende uitstapje met 
VGEO is 23 augustus a.s.. 
We zijn van plan naar 
Avifauna te gaan (in Alphen 
aan den Rijn). Daar zullen 
we eerst een boottocht van 

iets meer dan een uur agenda. Nadere bijzonder- 
maken en daarna het heden worden u later toe- 
prachtige vogelpark bezoe- gestuurd. 
ken. De lunch wordt ook 
voor ons verzorgd. Van u zal PR-commissie 
een kleine bijdrage in de 
kosten worden gevraagd. 
Noteer de datum van 
23 augustus alvast in uw 

Voorbeeldbrief aan te druk om de door u toegestuurde lectuur die 
belastingkantoor veelal niet echt duidelijk is en bijzonder veel 

tijd en energie van de abonnee vergt, te lezen. 
Geachte mevrouwlheer, Eventueel toch nog toegestuurde facturen 
Hierbij wil ik u laten weten dat ik mijn voor de periode na 26 juni 2006 zullen dan 
abonnement op uw 'Belastingdienst' wil ook niet meer worden voldaan. e1 
opzeggen. Na een jarenlang lidmaatschap is Abonneenummer (door Uook wel sofi-num- 
mij gebleken dat de voordelen duidelijk niet mer genoemd) 123456789. 
opwegen tegen de nadelen. De kosten van het Met vriendelijke groet ........... . enz. 
lidmaatschap zijn doorgaans erg onvoorspel- 
baar en eerlijk gezegd heb ik het meestal ook Hans Katwijk 

Oproep aan leden 
en donateurs 

Wij willen de gegevens van 
ons ledenbestand actualise- 
ren. Bovendien willen we 
leden die een pc hebben in 
de toekomst sneller voorzien 
van elektronische informa- 
tie. Leden die geen pc 
hebben, blijven die informa- 
tie uiteraard in gedrukte 

Wij willen ons adressen- 
bestand uitbreiden met de 
volgende gegevens: 
- telefoonnummer 
- e-mail adres 
- laatste werkgever 

Wilt u deze gegevens door 
geven aan onze secretaris? 

l?J. van der Kleij 
Arnoldsonstraat 7 
1902 CT Castricum 
telefoon: 0251 -656002 
e-mail: 
pvdkleij@xs4all.nl 

of per e-mail aan 
T. Willemsen 
e-mail: 
jac.willemsen@planet.nl 

1) 
., 

vorm ontvangen. 

Gevonden 
voorwerpen 

De Britse fotograaf Richard 
Gilliga liep al jaren met het 
idee rond, maar kreeg telkens 
geen toestemming: toegang 
tot de opslag van gevonden 
voorwerpen in Londen. 
Toen het eindelijk mocht, 
keek hij zijn ogen uit. 

Zo was een gigantische 
kamer die helemaal vol 
stond met paraplu's, 

's werelds meest verloren 
voorwerp. Er was een kamer 
vol poppen en knuffels. 
In een kamer werd de foto- 
graaf langzaam gek, schrijft 
hij in fotoblad Eiaht. 
Daar lagen alle mobieltjes en 
wekkers die voortdurend 
rinkelden, zoemden en tril- 
den. Sommige voorwerpen 
prikkelden zijn fantasie: 
wie had die bruidsjurk laten 
hangen en waarom? Had zij 
zich op het laatste moment 
bedacht en was ze hard weg- 

gerend, waarbij ze zich op 
een of andere manier, ont- 
deed van haar jurk? 
Het meest fascinerend vond 
Gilliga de gebitten. 
Hoe verliest iemand zijn 
gebit? Of beter nog: hoe 
vindt iemand zijn gebit weer 
terug? Allemaal even passen? 
Overigens: tweederde van 
alle spullen in de Londense 
opslag komt uiteindelijk 
terug bij de oorspronkelijke 
eigenaar. 
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