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De Jamvergadving 1996 ligt weer czchter ons en vormde een dsluiting 
van een hectische periode. Immers het mobiliseren van alle hulp voor 
het ongediran maken van het besluit van de Raad van Bestuur van Reed 
Elsevier Nederlmtd, om de gepensioneerden uit te sluiten van de rege- 
ling zoals die gepoflen werd voor de actieve medaverkers voor het 

p**ntvangen van gratis hgbladen, m veel rijd in beslag. Duidelijkheid 
aarom & Raad van Bestuur deze beslissing nam is tot nu toe niet ver- 

kregen. In het verslag van de Jaarvergadering trep u een d i e s  aan 
van het bestuur hoe in deze eventueel individueel te handelen. 

Gelukkig is het bestuur weer op volle sterkte gekomen door de aanmelding 
van enkele nieuwe bestuursleden tijdens de Jaarvergadering. Met uw aller 
flnanci8le)steun zullen wij trachten de vereniging op koers te houden. De 
h m  voor de najaarsvergadering is vastgesteld op 7 november a.s., 
wederom in Breukelen. We hopen u dan weer te kunnen ontmoeten. 

Wv wensen u allen een zonnige zomerperiode toe. 

Het bestuur 



VERSLAG van de Jaarvergadering van de Vereniging van Gepensioneer- 
den Elsevier-Ondernemingen, gehouden op 19 april 1996 te Breukelen. 

1. De voorzitter opent de vergadering om 13.35 uur, heet allen welkom en leest 
enkele berichten van verhindering voor. Hij benadrukt dat in deze vergadering 
het bestuur rekening en verantwoording aflegt. Hij vraagt aandacht voor het op 
sterkte houden van het bestuur. We vertegenwoordigen weliswaar de generatie 
van actieve ouderen, maar het blijft verstandig om bij het uitvallen van iemand 
direct over vervanging te kunnen beschikken. Er hebben zich echter geen kandi- 
daten gemeld voor de twee vacante plaatsen. De derde plaats kan door herver- 
kiezing bezet blijven. Ook voor de Raad van Deelnemers moeten kandidaten 
beschikbaar blijven zodat vanuit onze vereniging kandidaten gesteld kunnen 
worden. Hij doet een beroep op de leden om in de pauze te zorgen dat er kandi- 
daten gevonden worden. Het blijkt dat de heer Jan Maas zich eerder kandidaat 
gesteld heeft bij de secretaris. Tot slot heet hij de heer Varekamp speciaal 
welkom. 

2. Het verslag van de najaarsvergadering 1995, zoals opgenomen in Nieuws- 
brief, aflevering 2, levert geen commentaar op. 

3. De bespreking van het stopzetten van de gratis abonnementen in de vorige 
vergadering viel samen met de aanwezigheid van de directeur sociaal-beleid, de 
heer Jan Hemels. Deze is ook voorzitter van het SPEO bestuur. Van de zijde 
van Reed-Elsevier is geen enkele concessie gedaan. Het pensioenfonds zag geen 
reden om de kosten van de gratis abonnementen voor haar rekening te nemen. 
Dit zou volgens het bestuur onbillijk zijn tegenover de actieven. De enige partij 
die een positief gebaar gemaakt heeft is de directie van de NDU die, op verzoek 
van ons bestuur, een kortingsregeling heeft aangeboden aan de gepensioneer- 
den. Het bestuur heeft van diverse zijden informele juridische adviezen inge- 
wonnen. Gezien de korte tijd van haar bestaan beschikte de vereniging niet 
over de ñnanciële middelen om juridische bijstand in te zetten De leden wor- 
den gewezen op de mogelijkheid van kdividuele actie. Deze zouden succesvol 
kunnen zijn indien men bij pensionering enz. van de werkgever een brief ont- 
vangen heeft waarin de gratis abonnementen als recht vermeld wordt. Er dienen 
dan geen beperkingen te zijn gesteld, mals fiscale toestemming of stop-zetting 
bij verkoop van de NDU. Deze brief mu geschreven moeten worden aan de 
toenmalige werkgever, diens e.v. opvolger, de concdeiding of de directie 
sociaal-beleid. 
Uit de vergadering komt de vraag of er ook gevaar bestaat voor het stopzetten 



van de gratis abonnementen op tijdschriften. Hierover valt niets te zeggen. 
Voor zover men nu een abonnement heeft op een tijdschrift dat niet langer een 
Elsevier uitgave is, zou men dat t.z.t. kunnen verwisselen voor een andere 
Elsevier uitgave. 
De heer Pot is van mening dat leden van een vakbond ook ais gepensioneerde 
een beroep kunnen doen op hun vakbond voor juridische adviezen. Het maakt 
altijd meer indruk bij de tegenpartij als er een geschoolde jurist in de zaak 
betrokken blijkt te zijn. 
Het bestuur onderzoekt de mogelijkheden en de kosten van een rechtsbijstand- 
verzekering t.b.v. de vereniging. Voor zover men persoonlijk een dergelijke 
verzekering heeft klinkt uit de vergadering de opmerking dat men moet contro- 
leren of deze na pensionering, nog wel dezelfde rechten geeft. Er blijken polis- 
voorwaarden te bestaan die de aanspraak op rechtsbijstand voor niet actieven 
beperken. Men betaalt dan premie voor niets. 

4. Verslag secretaris. Per l januari 1996 bleken 27 nieuwe namen in het be- 
stand voor te komen. De folder voor ledenwemhg wordt door de personeel- 
schefs uitgereikt aan degenen die ervoor in aanmerking komen. Volgens een 
aanwezige zou dit niet overal gebeurtm. Een aantal van 180 brieven leverde 10 
nieuwe leden op. Geen s2echte score maar betrekkelijk duur. Persooniijke bena- 
dering blijft de goedkoopste en meest doeltreffende manier. 
De voorzitter merkt n.a.v. het jaarverslag op dat de lage premies die het pensi- 
oenfonds kan berekenen mede het gevolg zijn van de in het verleden, door de nu 
'ouderen', betaalde hoge premies. Met deze premies zijn mede de beleggingen 
gedaan die zo succesvol aan de inkonisten van het fonds bijdragen. 
Uit de vergadering komen de volgende opmerkingen: OR-leden die door de 
vakbonden zijn voorgedragen dienen ook de belangen van de gepensioneerden 
te behartigen; in het overleg tussen werkgevers en vakbonden accepteren 
werknemers meermalen voordelen die niet in het salaris tot uitdrukking komen 
en daarom geen verhoging van de pensioenen opleveren. Dit is dus in het nadeel 
van niet-actieven. Op verzoek geeft de voorzitter een uiteenzetting van de rol 
van het OVGû. Dit is het 'Overlegorgaan Verenigingen van Gepensioneerden 
van Ondernemingen'. Wij ontmoeten in deze vereniging vertegenwoordigers 
van een aantal andere verenigingen vim gepensioneerden. Wij kunnen daarvan 
veel leren en veel informatie inwinnen. Zo konden wij ook langs deze weg 
informeel juridische adviezen krijgen. 

5. Het verslag van de penningmeester levert geen vragen of opmerkingen op. 
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6. De kascommissie bestaande uit de heren Draper en Justus rapporteert dat zij 
de stukken heeft gecontroleerd en in orde heeft bevonden. Het bestuur wordt 
gedechargeerd voor het beleid. 

7. De jaarstukken 1995 en de begroting 1996 worden goedgekeurd. De voorzit- 
ter dankt de secretaris en penningmeester voor hun werk. 

8. De contributie 1997 dient in de najaarsvergadering te worden vastgesteld. 
Het bestuur stelt er prijs op de drempel tot toetreding tot de vereniging m laag 
mogelijk te houden. De contributie dient alleen te worden verhoogd als daar 
goede redenen toe 4n. Mevr. de Wilde-Sijpesteyn stelt voor de kosten voor 
juridische bijstand in de begroting op te nemen, ook als dat een verhoging van 
de contributie meebrengt. Zij wijst erop dat te lang wachten met een noodzake- 
iijke verhoging schade kan toebrengen aan het werk van de vereniging. Te lang 
uitstel kan ook een te grote verhoging ineens noodzakelijk maken. Overigens is 
iedereen vrij om meer te betalen dan de vastgestelde contributie. De contributie 
zelf is niet fiscaal aftrekbaar, het e.v. betaalde bovenminimale kan als gift 
worden mgwierkt. 

9. De verkiezing van bestuursleden kan vlot worden afgewerkt dankzij het 
werven van kandidaten in de pauze. Tot bestuursleden worden benoemd: mevr. 
T. de Wilde-Sijpesteyn, en de heren H.C.C.M. Draper, J.C.Maas, H.G. J.Pot en 
G.J. van der Veen. De heer Van der Wilk wordt herkozen. De voorzitter be- 
dankt de aftredende bestuursleden mevr. Yoice Peters-Bouhuys en de heer Jan 
Kruli voor hun bijdrage bij de oprichting van de vereniging. Hij heet de nieuwe 
bestuursleden hartelijk wekom en spreekt de hoop uit voor een goede samen- 
werking. 

10. Tot leden van de kascommissie worden benoemd de dames J.M. Rutz- 
Lelyveld en N. van der Wal-Meyer. 

11. De najaarsvergadering wordt vastgesteld op 7 november 1996, 13.30 uur, 
zaal open om 13.00 uur. Wederom in Motel van der Vak in Breukelen. Als 
spreker zal iemand worden gezocht die verstand heeft van juridische en fiscale 
aspecten die voor de leden van belang zijn. En die vragen over deze ondenver- 
pen kan beantwoorden. 
Leden die aan de slag willen om leden te werven onder hun oud-collega's kun- 
nen een ledenlijst opvragen bij de heer Boogers. 
Tom ten Hoope stelt voor een rechtsbijstand-fonds te stichten. Dit hangt samen 
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met de vast te stellen contributie voor 1997. Een peiling uit de losse pols in 
deze vergadering, geeft de indruk dat er geen bezwaar zou bestaan tegen een 
contributie vxrn f 35,-- per jaar, bij handhaving van het lage tarief van f. 15,--. 

12. In de rondvraag brengt een lid naar voren dat het laatste ontvangen pen- 
sioensverzicht betrekking had op 1993. Dit lijkt zeer onwaarschijnlijk. De 
voorzitter adviseert contact op te nemen met de administratie van het fonds. 

13. De voorzitter sluit de vergadering om 16.15 uur. 

Speerpunten actieplan ouderen en technologie 

De ministeries van Economische Zaken, VROM en VWS hebben 
een actieplan Ouderen en Technologie ontwikkeld. De eerste fase 
van het project wordt in juni 1996 afgerond. In het plan staan drie 
speerpunten centraal: 

Mobilisatie expertise van ouderen 
Er moet meer gebruik gemaakt worden van de kennis en ervaring 
van het ouderen bij het ontwerpen van technologische produkten. 

Nieuwe distributie methoden 
De bereikbaarheid en bekendheid van technologische (hu1p)pro- 
dukten voor ouderen moet worden vergroot. Gedacht wordt aan 
zaken als postordersystemen, technische service aan huis, trainings- 
programma's voor electrozaken enz. 

+ Sociale alarmering 
Hierbij wordt gedacht aan de organisatie van alarmopvang en alarm- 
opvolging, integratie van verschillende soorten alarmering (bijv. 
koppeling van sociale alarmering aan brandalarm), meer inzicht in 
de mogelijkheden van het kabelnet als alternatief voor of aanvulling 
op de telefoongekoppelde alarmsystemen. 

(Uit: Voortgangsbulletin Interdepartementaal Ouderenbeleid) 
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Nederlands Platform Ouderen en Europa aan de slag 

Op woensdag 2 1 februari werd in het MinEsterie van Buitenlandse Zaken in 
Den Haag het bestuur voorgesteld van het nieuw gevormde Platform. Dit plat- 
vorm is opgericht op instigatie van staatssecretaris Terpstra om de basis te 
leggen onder de Europesche participatie vrui Nederlandse organisaties en om 
te komen tot een betere coördinatie en informatie-voorziening. Niet uitgaan 
van wat mensen niet (meer) kunnen maar van wat ze wel kunnen is het uit- 
gangspunt waarop het welzijnsbeleid van het huidige kabinet is gestoeld. 
Op basis hiervan heeft het bestuur van het Platform Ouderen en Europa 
( M E )  een werkplan ontwikkeld dat g h h t  is op het deeinemen van de 
Nederlandse organisaties en instellingen in Europesche projecten, programma's 
en netwerken. Het wil daarover voorlichting geven en advies en een bemidde- 
lende rol spelen bij de subsidiering van initiatieva Ook zelf wil het NPOE 
op een aantal terreinen het voortouw nemen. Zo wil men op Internet alle voor 
ouderen belangrijke informatie samenvoegen. Er wordt gewerkt aan een Euro- 
pesche Nieuwsdienst voor senioren. Er worden voorstellen die te maken hebben 
met het project "Levenslang leren" aan de Europesche Commissie voorgelegd. 
Voorbereid worden internationale conferenties o.a. over oudereneducatie. Er 
wordt op ruime schaal aandacht geschonken aan natuur- en milieuprojecten. 
Er staat dus een reeks onderwerpen op de agenda van het NPOE. 

(uit: OVW-nieuws) 

Een verrassing 

Het was een verrassing toen aile gepensicneerden van Koninklijke Bijenkorf 
Beheer een brief ontvingen van de voorziaer van de Stichting Pensioenfonds 
Koninklijke Bijenkorf Beheer, waarin stond dat in december de gepensioneer- 
den een eenmalige uitkering van f. 300,- d e n  ontvangen. Zonder dat er 
belasting van zal worden ingehouden. Een mooie aanvulling op het pensioen. 

(Uit: 'Oufit', contactblad van de Vereniging Gepensioneerden KBB) 

Venoek van de penningmeester 

Onze penningmeester wil langs deze weg degenen die hij onlangs een 
brief heeft gestuurd, en die daarna toch zijn vergeten om de contributie 
voor 1996 over te maken, eraan herinneren, dit alsnog te doen. Bij 
voorbaat hartelijk dank 
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Het bestuur van de vereniging is als volgt samengesteld: 

Voorzitter: Ton Boogers, Dijkhoeve 45,3992 XW Houten 
Telefoon 030 637 90 10 

Secretaris: Thom Geuzebroek, Roomkleverlaan 78, 1403 CE Bussum 
Telefoon 035 693 1305 

Penningmeester: Dick Huis, Populierendreef 748, 2272 HN Voorburg 
Telefoon 070 386 8 160 

Leden: Mevrouw T. de Wilde-Sijpesteyn, Haarlem 
H. Draper, Mijdrecht 
J.Groeneveld, Monnikendam 
S. Katwijk, Hendrik Ido Ambacht 
J. Kuijpers, Hengelo (Gld) 
J. Maas, Amstelveen 
H. Pot, Amsterdam 
G. van der Veen, Amsterdam 
J. van der Wilk, Rijswijk 


