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Van het bestuur 

Zoals we in onze vorige Nieuwsbriefhebben medegedeeld is het bestuur op 
volle sterkte gekomen, zodat de te verrichten taken wat beter gespreid 
kunnen worden. Zo is er een commissie Public Relations ingesteld. Leden 
van deze commissie zijn: 

mevrouw T. de Wilde-Sijpesteijn, (voorz.) en de heren J. Kuypers 
en H G.J Pot 

De redactie van de Nieuwsbriefis uitgebreid en bestaat nu : . .  .d 
de heren T.Boogers, Th.GeuzebroeJr en H.G.J.Pot 

Ook is er een commissie samengesteld die zich zal bezighouden met het 
opstellen van een beleidsplan voor onze vereniging. Daarin hebben zitting 
de leden: 

mevrouw T.de Wilde-Sijpesteijn en de heren Th.Geuzebroek en 
J. Maas 

Het eerste resultaat van deze drie commissies is reeds zichtbaar in deze 
Nieuwsbrief waarin u een selectie aantreft van excerpten van belangrijke 
-artikelen die de laatste maanden gepubliceerd zijn over zaken rond het 
pensioenfront. Onze redacteur heeft zich moeten beperkan tot de meest 
saillante uitspraken en we hadden hem graag nog meer ruimte gegund. In 
het kader van onze budget-bewaking kon dat helaas niet. We streven er 
naar het budget voor 1997 zodanig te kunnen inrichten dat hier meer mimte 
voor ontstaat. Want voorlichting aan de leden omtrent pensioenzaken is één 
van onze doelstellingen. Er staat op &t terrein de komende maandedjaren 
nog al wat te gebeuren! 

Het jaa ' ~opt weer ten einde. dat betekznt ook dat onze penningmeester 
wppW - ' -z~et naar UW jaarlijkse bijdrage. Om reden van kostenbesparing 



rekenen we ook dit jaar weer op uw spontane overmaking van het lidmaat- 
schap. Het bestuur heeft besloten de contributie voor 1997 te handhaven op 
5 30, --, respectievelijk $ 15,- voor een pensioen lager dan J 500,- per 
maand. Wie meer wil en kan betalen wordt hiertoe hartelijk uitgenodigd. 

Met de feestdagen in zicht wenst het beshrur alle leden alle goeds en spreekt 
de hoop uit dat 1997 voor onze vereniging een voorspoedig jaar moge 
worden. 

het bestuur 

Van het Pensioenftcmt 

SIJMEN BETAALT 
De regering stelt maatregelen voor om de kosten van de AOW en de pensioenen "in de 
hand te houden". De maatregelen zullen overigens nog niet in deze kabinetsperiode 
worden ingevoerd. Bovendien gelden ze niet voor de al betaalde premies of voor 
mensen die nu al pensioen trekken. 
Voor de AOW stelt het kabinet voor om die ook in de toekomst aan de lonen te blijven 
koppelen. De AOW-premie mag echter niet hoger worden dan het huidige niveau: 
15,4% over de eerste belastingschijf. Wat de AOW-fondsen in de toekomst tekort 
komen, zal worden bijgepast uit de Schatkist ( be!astìgbetalas, waaronder de 
gepensioneerden !). 

PENSZOEhWZRLAGING 
Bij de aanvullende pensioenen (bedrijfspensioenen e.d.) wil het kabinet ingrijpen, 
omdat de premies daarvoor op de lange temijn dreigen te verdubbelen. De voomaam- 
ste ingreep, die wordt voorgesteld, is om het pensioen niet meer te baseren op 70% 
van het laatste loon, maar van het gemiddelde verdiende loon. Een premie voor een 
hoger pensioen wordt niet meer fiscaal aftrekbaar. 
De tweede belangrijke stap bij de pensioenen is dat werknemers niet langer verplicht 
worden ( en dus ook werkgevers niet) om boven een bepaalde grens -- het maximum- 
dagloon voor de werknemersverzekeringen -- pensioenpremie te betalen. Uiteraard zal 
het pensioen dan lager uitvallen. 

A 0  W SPEELBAL 
De samenwerkende ouderenorganisaties (CSO) in ons land, die de belangen van ruim 
één miljoen 60-plussers behartigen, zijn boos nu uit de Miljoenennota blijkt, dat de 
AOW speelbal blijft van de politiek. 
CSO-voorzitter drs. A. Sturkenboom vindt het wel verstandig, dat het kabinet de 
AOW-plannen van de regeringspartijen naast zich neerlegt. 
Ook de plannen van de PvdA en D66 om ouderen zelf mee te laten betalen (van hun 



bedrijfspensioen) aan de extra AOW-lasten, wijzen de ouderenorganisaties van de 
hand. "De AOW loopt al 20 procent achter op de ontwikkeling van de lonen. Het 
aantal armen neemt daardoor steeds verder toe. " 

FNV TEGEN 
"Het kabinet kan rekenen op verzet van de FNV als het de plannen om de pensioenen 
te versoberen, doonet", zei FNV-voorzitter Stekelenburg. 

KOK SUST 
Premier Kok verwacht dat naast een welvaartsvaste AOW ook de verhoging van de 
overige uiikeringen (o.a. bijstand en WAO) de komende jaren zonder moeite gelijke 
tred kan houden met de ontwikkeling van de 1onen.Volgens de premier is dit mogelijk 
doordat de verhouding tussen het aantal mensen met een baan en het aantal mensen dat 
van een uitkering of oudedagsvoorziening leeft de laatste jaren enorm is verbeterd. 

HOGE "BIJDRAGE" 
Een meerderheid van de Eerste Kamer ging ermee akkoord dat met ingang van 
volgend jaar de vermogenstoets voor ouderen in een vemorgingstehuis wordt afge- 
schaft. Hierdoor hoeven zij niet langer hun spaargeld op te maken om hun verblijf in 
zo'n tehuis te betalen. Wel moeten zij een eigen bijdrage gaan betalen. Deze wordt 
afhankelijk van het inkomen en bedraagt maximaal f 3 1 50 per maand. 

MES INAOW 
Bert de Vnes. oud-minister van Sociale Zaken en tegenwoordig hoogleraar alsook 
bestuursvoorzitter van de Sociale Verzekeringsbank (die o.m. de AOW uitkeert), 
behoort ook tot de schare politici, die graag gaan knutselen aan de AOW. Hij vindt dat 
de AOW-uitkeringen moeten worden veranderd, namelijk naar 60°? van het minimum- 
loon voor iedereen in plaats van de huidige 100% voor koppels en 70% voor alleen- 
staanden, In dat geval zouden alleenstaanden er 10% op achteruit gaan en sarnen- 
wonenden 20% op vooruit. Maar laatstgenoemden zuilen die extra 20% volgens deze 
De Vries dan echter hard nodig hebben om de "gaten" te vullen, die oom Bertus nu al 
weer voorziet. Zoals de nieuwe Nabestaandenwet en de a f sch f ig  van de toeslag 
-voor jongere partners. 
Het blijvende nadeel van de alleenstaanden blijft in de Vries-plannen bestaan. 

MINDER VOOR MEER 
Oud-minister Bert de Vries is kritisch over de Kabinetsplannen om een overstap van 



eindloon-pensioen ( percentage gebaseerd op het laatste loon) naar het middelloon- 
pensioen (percentage over de dienstjaren gemiddeld verdiende loon) af te dwingen. 
De Vries verklaart zich wel voorstander van middelloon-pensioenen, maar hij pleit 
voor verlaging van de zgn. "franchise" d.i. de loongrens waarboven de 
pensioenpremie-berekening ingaat ( nu doorgaans zo'n f 40.000). De Vries beoogt 
daarmee dat meer mensen met een relatief laag inkomen in de pensioenregeling zullen 
vallen (maar dus ook pensioenpremie zullen betalen). 
B. de Vries etaleert zijn AOW-inbraakplan in zijn recent verschenen boek "Verzilve- 
rend vergrijzen". Het had ook "Grijnzend verzilveren" kunnen heten! 

DREIGEMENTEN 
De Tweede Kamer is half september overstelpt met telefoontjes van woedende 
bejaarden, die zich diep gekrenkt voelen door een dreigbrief van de Sociale Verzeke- 
ringsbank, het orgaan dat hun AOW uitkeert. 
De tot op het bot beledigde bejaarden vertelden de Kamerfracties van onder meer D66 
en Senioren 2000 dat zij zich door de dreigende taal van de brief in het beklaagden- 
bankje voelen gezet. 
In het kwetsende rondschrijven van de SVB wordt kwistig met strafioudingen en 
hoge boetes gedreigd indien ouderen niet gauw genoeg (binnen vier weken) relevante 
veranderingen in hun persoonlijke omstandigheden schriftelijk aan de SVB melden. 

CORRECTIE OP CORRECTIE 
Staatssecretaris De Grave van Sociale Zaken gaat op v e ~ ~ o e k  van de VVD AOWers 
met een werkende partner onder de 65 jaar tegemoet komen. Deze AOWers werden 
sinds 1 juli jl. vanwege de verdiensten van hun partner gekort op hun uitkering. 
Daardoor ontstonden situaties waarin het inkomen van AOWers met een jongere 
werkende partner lager was dan dat van AOWers met een jonge echtgenoot die niet 
werkt. De staatssecretaris beloofde hieraan wat te gaan doen. 

A 0  W BETAALBAAR 
Het Sociaal en Cultureel Planbureau stelt in haar rapport over 1996 o.m. dat de 
v e r ~ j z i n g  (van de bevolking) niet hoefl te leiden tot een onbetaalbare AOW. Een deel 
van de kosten kan worden opgevangen door extra premie-inkomsten als gevolg van 
incidentele loonstijgingen. Daardoor ontstaan er wel grotere inkomensverschillen 
tussen werkenden en gepensioneerden. 

BRODDEL WERK 
Prof.dr.G.Dietvorst (Kath.univ.Brabant): "Er is bij geen enkele partij, die zich 
qualitate qua met de oudedagsproblematiek zou moeten bezighouden, veel merkbaar 
van een duidelijke visie, een uitgewerkt idee over een cohaerent systeem op het gehele 
oudedagsgebouw: niet bij pensioenfondsen, niet bij verzekeraars en niet bij de 
overheid of politiek. Het zijn deelplannen en ad hoc-oplossingen zonder de noodzake- 
lijke samenhang."Volgens prof. Dietvorst is het de hoogste tijd dat daar verandering in 
komt. 
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ZEEPBEL 
De Vereniging van Bednjfspensioenfondsen (VB) verzet zich tegen de voorstellen van 
het kabinet voor een goedkoper pensioensysteem. Voorzitter H. Peperkamp hekelde 
verkeerde veronderstellingen, die het kabinet hanteert. 
De door het kabinet gewenste (afte dwingen) overschakeling van het 70%-eindloonsy- 
steem naar een pensioensysteem op basis van het gemiddeld gedurende de loopbaan 
verdiende loon, is volgens de Vereniging helemaal niet zo voordelig als het kabinet 
voorspiegelt. 
De angst voor toekomstige onbetaalbaarheid van het aanvullende pensioen is volgens 
Peperkamp ongegrond. 
De Vereniging wijst er verder op dat de uiteindelijke pensioenuitkomsten in de 
praktijk helemaal niet zo riant zijn. I-Iet gemiddelde aanvullende pensioen, dat in 1994 
door bedrijfspensioenfondsen werd uitgekeerd bedroeg f 5300 per deelnemer of 
nabestaande. 
Zuivere eindloonregelingen, waarbij pensioenaanspraken echt worden gerelateerd aan 
het laatstgenoten salaris, komen volgens de pensioenfondsen "niet of nauwelijks voor". 
Daarmee vervalt de rechtvaardiging voor het Kabinetsplan om pensioenpremies voor 
deze eindloonregelingen niet langer aftrekbaar te laten zijn voor de belasting. 

Belangrijk 

Voor alle ouderen in ons land bestaat er e n  Lrsdelykc Infornde Telefoon Ouderen 
(LITO). Het is een vraagbaak over wonen en huisvesting, leeftijdsdiscriminatie en 
gezondsheidszorg. LITO wordt in stand gehouden met de opbrengst van de verkoop 
van ouderen(zomer)zegels. Een gesprek kost niet meer dan twintig cent per minuut. 
Het LITO-nummer is 06-82 1 2 183. 

Wij ontvingen bericht van het overlijden van onze leden 

J.G. CORBET, Muiderberg 

J. C. JANSEN, Diemen 

J. WEESING, Loosdrecht 



Mededeling 
Aan onze leden die thans nog een Vut-uitkering genieten. 
Wij vragen aandacht van onze leden die een uitkering ontvangen uit hooide van 
Vut en die een samenlevingscontract hebben. Met het oog op het partnerpensi- 
oen, moet hiervan, volgens de reglementen van het pensioenfonds, elk jaar 
mededeling gedaan worden aan de administratie van het Pensioenfonds. 

DELTA PLAN VOOR AOW 

Begin september is de door het OVGQ opgestelde nota voor publicatie 
vrijgegeven en aan belanghebbenden toegemden. Onderstaand treft u een 
samenvatting van deze nota aan zoals deze in het OVGO nieuws is gepubli- 
ceerd. De volledige tekst kan opgevraagd worden bij onze secretaris. 
- Het OVGO is van oordeel, dat de AOW behouden kan blijven als basispensi- 
oen op aanvaardbaar niveau en grotendeels volgens de bestaande systematiek. 
Wij geven daartoe thans een oplossingsrichting. 
- De indexering van het AOW-pensioen moet met directe ingang worden 
hersteld. De koppeling via het minimumloon moet onverwijld ongedaan 
worden gemaakt. 
Het verdient de voorkeur vooralsnog te indexeren op basis van koopkrachtbe- 
houd tegen een nader vast te stellen consumentenprijsin mits dit koop- 
krachtbehoud onvoorwaardelijk wordt gegarandeerd. 
- Het koopkrachtverlies van 7% in de periode 1980-1995 dient te worden 
gecompenseerd. 
- De h e 5 g  van de AOW-premie als een herkenbare, afhnderlijke premie 
moet blijven bestaan. De eerste schijf kan als hefigsgrondslag in stand 
blijven. De kunstmatige verkleiningen van de omvang van de eerste schijf, en 
daarmee van de opbrengst van de AOW-premie, moeten met betrekking tot de 
hefñng van deze premie ongedaan worden gemaakt. Ze mogea niet opnieuw 
worden geinîrodmeerd en ook de inflatiecorrectie behoort steeds te worden 
toegepast. 
- Heffig van AOW-premie bij AOW-pensioenontvangers met een aanvullend 
pensioen betekent een volstrekt ongerechtvaardigde benadeling van een relatief 
kleine groep uit de Nederlandse samenleving. Deze hefnng wordt volstrekt 
afgewezen. 
- Indien bij uitwerking blijkt, dat de maatregelen die wij voorsteííen, niet 
voldoende zijn om de AOW-premie in de piekperiode van de 21e eeuw op 
aanvaardbaar niveau te houden dient een tijdelijk bufferfonds te worden 
ingesteld. 



- Door onderzoekers wordt gesteld, dat de AOW-premie tot het jaar 2010 
beneden het huidige niveau zal liggen. Het gunstige verschil moet worden 
gebruikt voor de vulling van het buf'ferfonds. Indien noodzakelijk kan voorts 
vulling van het fonds plaatsvinden uit de algemene middelen. 
- Het fonds dient door een onafhankelijk ktuursorgaan, bij wet aangewezen, 
te worden beheerd volgens achiariele maatstavrn. 
- Een latere ingangsleeftijd van het AOW-pensioen mag slechts worden 
overwogen, indien oplossingen zijn bereikt voor de thans geldende grote 
bezwaren. 

<.s- '  w--- 
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Ter gelegenheid van het feit dat het bi22  s q  
juridische fusie tussen ABN en AMRO tot stand kwam h& de raad van bestuur van 
ABNIAMRO besloten om aan alle reeds vertrokken medewerkers en nabestaanden 
met recht op personeelscondities van de bank, eenmalig een belastingvrij geschenk 
van f. 300,- te geven. (Uit: VGA-Nieuws, infomatieblad van de Vereniging van 
gepensioneerden der ABNIAMRO Bank NV 
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VERSLAG van de ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden van 
Elsevier-Ondenienii~igen, gehouden op 7 november I996 te Breukelen 

1. De voorzitter opent de vergadering om 13.35, heet de aanwezigen weikom en in 
het bijzonder Notaris J.W.Groen die deze middag een inleiding houdt over 'Recente 
ontwikkelingen in het erfkecht'. De agenda van deze vergadering wordt aangepast 
zodat notaris Groen zo snci mogelijk kan beginnen met zijn lezing. Daarna zal cr 
pauze worden gehouden waarin e.v. schriftelijk te stellen vragen kunnen worden 
ingediend. Na de pauze zullen de vragen worden beantwoord. 
De voorzittcr mcldt cen aantal berichten van verlundcring. Ook doet hij mededeling 
van het overlijden van vier leden, de heren J.G.Corbet, J.C.Jansen, J.A. Vermeden 
en J. Wecsing. 

2. Lezing notaris Groen. 
Sinds een drietal jaren is er een Nieuw Burgerlijk Wetboek. T.a.v. het erfrecht zitten 
hierin een aantal witte vlekken. Over de invulling hiervan bestond tussen het Ministe- 
rie van Justitie en notarissen verschil van opvatting. Voornaamste punt hierbij was de 
regeling van de nalatenschap bij het overlijden van een echtgeno(o)t(te). Bij het niet 
aanwezig zijn van een testament kan de langstlevende echtgenoot in 
komen als een boedelscheiding wordt afgedwongen. 
In de nieuwe opvattingen moet dit voorkomen worden. Van belang in de regelingen 
is ook de positie van kinderen uit verschillende huwelijken van de partners. Bij de 
vaste commissie van de Tweede Kamer en het notariaat is een notitie neergelegd 
wnar de partijcn zich in kunnen vinden. De minister moet nu met een wekvoorstcl 
komen. Dit kan nog wel twee of drie jaar duren. In de komende maanden zal hierover 
in de pers zeker het een en ander aan de orde komen. Men moet dus nog steeds 
rekening houden met de thans van kracht zijnde wettelijke regels. 
Zelfs als bij afwezigheid van een testament sprake is van goedwillende kinderen, 
kunnen bij het overlijden van een ouder problemen ontstaan. Bijvoorbeeld in het 
praktijk voorbeeld, waarbij in dezelfde tijd dat tsën van de ouders overleed, een kind 
failliet ging en de curator het betreffende kind dwong de erfenis op te eisen. Hierdoor 
kwam de moeder in problemen. 
Bij testament kunnen beschermende maatregelen genomen worden bijv.: 
-Om invloed van niet altijd op dezelfde lijn zittende schoonfamilie te voorkomen, kan 
testamentair bepaald worden dat een erfdeel niet in de gemeenschap van goederen 
kan worden ingebracht. Het eigen kind houdt dan de zeggenschap over het erfdeel. 
- Bepaald kan worden dat bij overlijden het eigendom van de goederen meteen 
overgaat naar de langstlevende. 
Bedacht moet worden dat bij overlijden het hoofd van nabestaanden niet staat naar 
zakelijke dingen en dat regeling vooraf dan veel kan betekenen. 
Een ander belangrijk punt dat regelingen vooraf nuttig kan maken, ligt in fiscale 
aspecten. Regelingen kunnen successierechten besparen. Fiscale regels zijn aan 
wijziging onderhevig zodat deskundig advies ook hier nuttig is. 
De z.g vermogenstoets die bij geplande opname in een bejaardentehuis aan de orde is 



zal worden afgeschaft. Dat wil niet zeggen dat daarmede de situatie voor betrokkenen 
beter wordt. Notarissen spelen hierop in. 
Op het gebied van schenkingen zijn constructies mogelijk om, zonder aanslag op 
liquide middelen, bij leven zaken aan kinderen over te dragen. Aan het huis verkopen 
aan kinderen zitten nadelen die niet te verwaarlozen zijn. 
Mensen die samenwonen (niet getrouwd) doen er verstandig aan een sarnenlevings- 
contract te laten maken. Dit kan nuttig zijn t.a.v. partnerpensioen, gezamelijke eigen- 
dommen en zeker t.a.v. kinderen. Dit laatste is ook voor gehuwden van belang in 
gevallen waarin men e.v. voogdij zelf wil regelen. 
Ten slotte de z.g. euthanasieverklaring. Deze heeft pas waarde als die door een 
notaris is opgemaakt en heeft een beperkte geldigheidsduur van 3 of 5 jaar. Vernieu- 
wing is dus noodzakelijk. 
Enkele punten n.a.v. vragen die gesteld werden: 
- Alleenstaanden doen er zeker goed aan een testament te maken, het voorkomt het 
moeten opsporen van (verre)farnilie. Bovendien zijn successierechten voor verdere 
familie hoog (4 1-68%) en zou men kunnen legateren aan een erkende instelling die 
dan maar 1 1% betaalt. 
- Het z.g. huis opeten is niet zonder risico's. Er zijn lieden die de markt afschuimen 
om hierin behulpzaam te zijn. Hun bedoeling is uiteraard commercieel en dus gericht 
op het kopen van een huis tegen een lage prijs. 
- Een aantal vragen had betrekking op erfrecht t.a.v. kinderen uit meerdere huwelij- 
ken en in bijzondere omstandigheden. 
Notaris Groen wijst erop dat notarissen diensten verlenen. I-iet eerste halfuur bij een 
notaris wordt niet in rekening gebracht. Vragen stellen kan dus veelal zonder kosten. 
Voor hen die niet in de vermogensbelasting vallen, worden een aantal zaken, zoals 
bijv. een testament, tegen een vast tarief berekend. 
De voorzitter bedrinkt notaris Groen voor zijn lezing die ondanks de lengte toch 
geen rekening oplevert. Hij overhandigt daarom een 'stoffelijk blijk van waardering'. 

3 .  Het verslag van de vergadering d.d. 1 9 april 1996 wordt goedgekeurd. 

4. De voorzitter deelt mede dat het bestuur, onder voorbehoud van goedkeuring door 
de ledenvergadering, de volgende commissies heeft ingesteld: 
Public Relations: Mevr. T. de Wilde-Sijpsteijn (voon.), en de heren J.Kuypers en 
H.G.J.Pot 
Beleid: Mevr. T.de Wilde-Sijpestijn en de heren Th.Geuzebroek (voorz.) en J.Maas. 
De vergadering is hiermede aecoord. 
De Nieuwsbrief-redactie telt nu drie leden: de heren A.T.J.Boogers, Th.Geuzebroek 
en H.G.J. Pot. 

5. De begroting voor 1997 levert, bij ongewijzigde contributie, een tekort op van 
f. 650,--. Desondanks wordt de begroting goedgekeurd. 

G. Hoewel de begroting daartoe uitnodigt vindt het bestuur verhoging van de contri- 



butie ongewenst omdat dit een drempel tot het lidmaatschap zou kunnen worden. Een 
beroep wordt gedaan op de leden, die dat kunnen, om meer te betalen dan de mini- 
mum contributie. Deze blijft dus voor hen die een pensioen genieten van maximaal 
f.500,-- per maand, f. 15.- en voor diegenen die meer pensioen genieten f. 30,-- 
minimaal. Iedereen wordt nogmaals opgewekt om leden te werven in de eigen kring 
van oud-coilega's. 
Een suggestie uit de vergadering om een nog lager derde categorie contributie in te 
stellen wordt niet overgenomen. Voor de toekomst zal het bestuur dit in beraad 
houden. 
De voorzitter deelt mede dat het Pensioen-Bulletin vanaf het volgende nummer ook 
aan de actieven zal worden gezonden. Daaraan vooraf zal nog een enquette worden 
gehouden bij een groep actieven en gepensioneerden wat er leeft t.a.v. pensioenen. 
In 1996 zijn 26 nieuwe namen van leden geboekt. Gevreesd moet worden dat negen 
leden afvallen. 

7. Het is niet mogelijk gebleken via vexzekeraars iets aan rechtsbijstand te doen. Dit 
probleem is bij de OVGO aangekaart. Er is geen bestaande oplossing. Mogelijk is in de 
toekomst gezamenlijk iets te ondernemen. Een rechtsbijstandfonds voor de VGEO 
heeft alleen zin als daarin een substantieel bedrag kan worden gestort. Dat is momen- 
teel niet mogelijk. Het fonds komt er dus op het ogenblik niet. 

8. Rondvraag. Uit de vergadering wordt door een VHP-lid de suggestie gedaan om 
VHP- en andere vakbondsleden na te laten gaan of die organisaties bereid zijn aan h u  
gepensioneerde leden juridische bijstand te verlenen. Het bestuur beveelt deze actie 
aan. 

9. De volgende vergadering wordt vastgesteld op 16 april 1997. De vooxzitter deelt 
mede dat na de vergadering nog een drankje en een hapje wordt aangeboden zodat men 
nog bijeen kan blijven. Hij sluit daarna de vergadering. 

(Zie ommezijde voorjìnanciele begroting) 



BEGROTING 1997 

BUDG BUDG LIE BUDG 

BATEN 

Bijdragen 
Rente 

Totaal 

LASTEN 

Opncht.kosten, notaris 
Vergaderkosten 
PTT 

558 
o 

225 
Drukwerk .e.d. 3 80 
Reiskosten bestuur O 
Bankiiostcn 263 
Contributie OVGO O 
Kamer van Koophandel 61 
Onvoorzien/PR O 

Totaal 

SALDO 

Bedragen in Hfl. 


