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Verder speelde het fenomeen van de premieholiday: het niet betalen van premie door de
toen werkenden, terwijl gepensioneerden die
mede gezorgd hadden voor de riante
vermogenspositie niets extra’s kregen. Die
vermogenspositie werd door het inzakken van
de beurs helemaal onderuit gehaald.

Waarom is de VGEO ook voor
55-plussers van belang?
Wij zetten ons in voor fatsoenlijke pensioenen
en een bijpassend beheer van het pensioenfonds. Wat wij op dit punt nu weten te bereiken kan voor U over maximaal tien jaar ook
van belang zijn. Tijdig hierop inspelen en
meepraten is zeker nu belangrijk omdat de
pensioenfondsen in een crisissituatie
verkeren.
Wij kunnen U ook helpen met onderwerpen
en vragen die voor U nu van belang zijn en
niet afdoende worden beantwoord. Denk
daarom niet: Het zal mijn tijd wel duren maar
wordt donateur van onze Vereniging om nu al
een vuist te kunnen maken en goed geïnformeerd te worden. Helaas kunt u niet nu al lid
worden.

VGEO heeft een goede relatie met het bestuur
van SPEO en heeft het bestuur van SPEO
voorstellen gedaan t.a.v. een
gedifferentieerder premie-methodiek.

Wat is VGEO?
VGEO is de vereniging voor gepensioneerden van
Elsevier-ondernemingen. Zij behartigt, in de meest
uitgebreide zin, de gemeenschappelijke belangen
van 'niet-actieven' in het algemeen en van haar
leden, of groepen van leden in het bijzonder.
Lid zijn gepensioneerden van Elsevier-ondernemingen in Nederland alsmede oud-werknemers
die een uitkering ontvangen uit hoofde van Prepensioen, FVP, WAO, Elsevier Sociaal Plan of
soortgelijke uitkering.

Wat feiten over VGEO
Eind december 2002 had VGEO 392 leden,
nu al weer meer dan 420. Bij het pensioenfonds SPEO zijn 650 pensioengerechtigden en
3300 deelnemers (nog aktieven).

Waarom een nieuwsbrief?
Deze nieuwsbrief van VGEO wordt gestuurd naar
55+-ers binnen Elsevier Science. Doel is om deze
groep van medewerkers, die hun Prepensioen of
Pensioen dichterbij zien komen, te informeren over
VGEO en hen bewust te maken van het nut dat
VGEO voor hen kan hebben als het zover is.

In 2002 heeft VGEO drie keer het verenigingsblad Elsevier Senioren uitgegeven, voor
2003 zijn vier uitgaven gepland.
We krijgen op een aantal manieren support
van Elsevier: subsidie, vergaderruimte voor
het bestuur, hulp bij verzending van post, en
verzenden van deze nieuwsbrief.

Wat moet een niet-gepensioneerde
hiermee?
Als het (pre-)pensioen dichterbij komt, is het zaak
meer te weten te komen over de gevolgen van de
grote veranderingen die dan plaatsvinden en zich
dan aan te sluiten bij lotgenoten. Wij roepen u op
lid te worden zodra dit voor u mogelijk is. Stuur
dan een emailtje naar het adres van onze secretaris
Jan de Waal: waal0087@wxs.nl

Wat doet VGEO?
Belangenbehartiging
VGEO komt op voor alle Elsevier-gepensioneerden, dus ook voor niet-leden. Dat zijn
vooral de financiële belangen: proberen de
inkomsten van haar leden op het gewenste
peil te houden. En dat is nu moeilijker geworden door de dreiging van loslaten van de
indexatie. VGEO heeft heftig geprotesteerd
tegen aantasting van de inkomens van
gepensioneerden.
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De voorzitter van SPEO (Fokko Covers) heeft
op de laatste Algemene Leden Vergadering
een toelichting gegeven op verschillende
zaken. Dit werd door ieder hogelijk
gewaardeerd.

van artikelen in kranten en periodieken die
betrekking hebben op pensioenen.
Kontakten en gezelligheid
Naast de Algemene Leden Vergadering wordt
er minstens eens per jaar een uitje georganiseerd.
In 2002 zijn we naar de Weerribben geweest,
een prachtig natuurgebied in de buurt van
Steenwijk (Overijssel), waar 85 leden aan
deelnamen. Met een boot zijn we door het

VGEO is lid van NVOG (Ned. Vereniging
van Organisaties van Gepensioneerden). Eén
van de belangrijke onderwerpen die we daar
mede ondersteunen is het wettig geregeld
krijgen van medezeggenschap van
gepensioneerden in hun pensioenfonds. Bij
Elsevier is dat goed geregeld, maar dat is niet
overal zo.
Informeren leden
Een aantal keer per jaar verschijnt Elsevier
Senioren. Hierin wordt de leden op de hoogte
gehouden van wat er in de vereniging gebeurt.

natuurgebied gevaren, de lunch werd ook aan
boord genuttigd. De deelnemers hadden een
geweldige dag, door het mooie weer, de
prachtige omgeving en niet in de laatste plaats
door de gezellige kontakten met ex-collega’s.
De nieuwbouw van Elsevier in Amsterdam
lokte meer dan 40 leden naar een presentatie
over de Millennium-toren en een bezoek aan
de bouwplaats. Ook hier was de medewerking
van Elsevier heel plezierig: de lunch was goed
en voor vervoer naar de bouwplaats was een
bus georganiseerd.

Voor ex-medewerkers van Elsevier Science
wordt een samenvatting van Elsevier Today
verzorgd en verzonden naar leden die daarom
vragen.

De website www.vgeo.nl bevat nog meer
actuele informatie, over activiteiten en feiten.
Zo geeft het uitgebreide verslagen van uitjes,
met foto’s verluchtigd. De rubriek “Pensioenen in het nieuws” brengt samenvattingen
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