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Colofon
Het Senioren Bulletin is het orgaan van de
Federatie van Philips Verenigingen van Gepen-
sioneerden. Het verschijnt eens per kwartaal
per ultimo maart, juni, september en decem-
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toestemming van de redactie en met vermel-
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De redactie stelt toezending van een exemplaar
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Agenda
FPVG-vergaderingen

8 april DB vergadering
17 april ALV
22 april DB vergadering
26 april Vergadering College van Beheer

13 mei DB vergadering
21 mei Bestuursvergadering
21 mei Vergadering College van Beheer
21 mei Vergadering van Aangeslotenen
27 mei DB vergadering

10 juni DB vergadering
24 juni DB vergadering

8 juli DB vergadering

Fondswerving “verdroogd peertje”

Door de bijdragen van leden van verenigingen, begunstigers en enkele verenigingen namens al hun
leden, heeft het fonds Juridische reserve al een hoopvolle omvang gekregen.
Natuurlijk bedanken wij iedereen die al heeft bijgedragen aan ons fonds hartelijk.
Tegelijkertijd willen wij het fonds Juridische reserve nog verder versterken en daarvoor zijn verdere bij-
dragen nodig. Daarom vragen wij al degenen onder u die nog geen bijdrage geleverd hebben alsnog
een storting te doen in het fonds.

Rabobank rekeningnummer 1699.51.227,
ten name van: Stichting Fonds Philips Senioren (SFPS),

onder vermelding van: Juridische reserve.

De SFPS is bereid deze rekening voor de FPVG te beheren, zodat volledige transparantie is gewaar-
borgd. Wij zijn niet in staat iedere individuele bijdrage te bevestigen. U kunt de bankregistratie van
de afschrijving van uw bijdrage beschouwen als bevestiging. Indien wij geen gebruik  hoeven te maken
van deze “juridische reserve”, zullen wij het gestorte bedrag aan u restitueren.

Het Dagelijks bestuur.
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Op ons verzoek brengt Het IAK een verduidelijking over de
nieuwe procedures die gelden voor hoortoestellen, ook hier
weer omdat er veel vragen waren over dat onderwerp.

U kunt ook weer genieten van een artikel van Rob Bergmans
en tenslotte publiceren wij ons, voorlopige,  Jaarverslag 2012.
Op 17 april as. wordt dit verslag, ter goedkeuring, voorgelegd
aan de Algemene Ledenvergadering.

De redactiecommissie.

Van de redactie 

Voor u ligt het lentenummer 2013 van
het Senioren Bulletin. Hoewel lente, het
voorjaar heeft het tot nu toe niet kunnen
winnen van de winter. Half maart nog
sneeuw en koude records worden gebro-
ken. Het is natuurlijk een cliché, maar
het lijkt wel of het klimaat de situatie van
de economie en van veel gepensioneerden
weerspiegelt.

In het artikel “Van de bestuurstafel” praat
onze voorzitter u bij over de ontwikkelin-
gen in onze pensioenen.
Aan de orde komen de pensioenen van
Philips gepensioneerden, maar ook die
van voormalige Philips medewerkers, die
nu aangesloten zijn bij andere pensioen-
fondsen.

Hij behandelt ook de op handen zijnde
CAO-onderhandelingen bij Philips. Die
zijn ook voor gepensioneerden van groot
belang, omdat daar ook gesproken zal
worden over een nieuwe pensioenrege-
ling. De voorzitter gaat daar uitgebreid op
in. Ook besteedt hij aandacht aan de situ-
atie van de vertegenwoordiging van
gepensioneerden in het College van
Beheer van het Philips pensioenfonds.

Zoals u gewend bent nemen wij in dit
nummer ook weer het Verslag over het
4de kwartaal van het Philips Pensioen -
fonds over.

Als antwoord op vragen die er regelmatig
zijn over de Aanvullende Verzekering,
schrijft de voorzitter van de Commissie
Zorg & Zorgverzekering een artikel over
dat onderwerp.

Copy

De redactiecommissie ontvangt graag arti-
kelen en/of ingezonden brieven van lezers
van het Senioren Bulletin (SB) die relevant
zijn voor gepensioneerden en Philips
gepensioneerden in het bijzonder.
Plaatsing, al dan niet verkort, in een vol-
gend SB wordt beoordeeld door de redac-
tie en moet niet in strijd zijn met de doel-
stelling van de Federatie.

Bijdragen voor het juninummer zijn wel-
kom tot 8 juni 2013.
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Inleiding
Het jaar 2013 is begonnen met een
schrik voor vele, zo niet alle gepensi-
oneerden in Nederland. De eerste
netto pensioenbetaling dit jaar bleek
lager uit te vallen dan de daaraan
voorafgaande maanden. Dit is het
directe gevolg van door deze en de
vorige regering genomen belasting-
maatregelen. De onrust onder gepen-
sioneerden is groot en groeit nog
steeds. Dit onder meer als gevolg  van
een set van genomen, dan wel op sta-
pel staande  maatregelen omtrent
premies, eigen bijdragen en vergoe-
dingen in de sfeer van de zorgkosten-
verzekering. Ook de op diverse niveaus zich voortslepende  discussies
over door te voeren veranderingen in de pensioenregelingen, waar-
bij de blik ook valt op de reeds ingegane pensioenen, dragen bij tot
de gevoelens van onzekerheid. Aangekondigde pensioenkortingen,
die directe gevolgen hebben voor enkele miljoenen gepensioneerden
in Nederland, maken het plaatje compleet voor wat betreft de bij
veel gepensioneerden bestaande  gevoelens van onzekerheid en mach-
teloosheid. Gepensioneerden zijn onzeker over de voorspelbaarheid
van hun financiële toekomst en die van de t.z.t. alleen overblijven-
de partner. Dit bij een voor de overgrote meerderheid ontbrekend
perspectief om zich te beschermen tegen de voorliggende bruto en
netto inkomensachteruitgang.

Philips gepensioneerden
Ook  de gepensioneerden met een Philips’ achtergrond kennen deze
onzekerheden. Hierbij moet worden aangetekend, dat de invloed
van de opgesomde maatregelen niet voor elk van deze grote groep
even verstrekkend is. Diegenen, die ooit bij Philips werkten maar
ten gevolge van de verkoop van hun bedrijfsonderdeel hun pensi-
oenrechten overgeheveld zagen worden naar een ander pensioen-
fonds (veelal het bedrijfstakpensioenfonds PME) blijken nu midden
in de storm te zitten met de aangekondigde afstempeling van meer
dan 5% van hun pensioen.  Dit bovenop een reeks van jaren opge-
schorte indexatie. Helaas is het zo dat bij een bedrijfstak pensioen-
fonds, anders dan bij een ondernemingspensioenfonds als Philips

Pensioenfonds Fonds (PPF), het onmogelijk
is om een directe sponsor privaatrechtelijk
aan te spreken op zijn verantwoordelijkheid.
Dit is voor betrokkenen buitengewoon zuur.

Gepensioneerden met een Philips’ achter-
grond, aangesloten bij PPF, zijn wat dat
betreft wat beter af. De indexatie is in 2011
voor de eerste maal opgeschort en is vervol-
gens in het kader van het nodig gebleken
Herstelplan nog eens voor vijf jaar afgeschaft.
In dit Herstelplan wordt wel verwezen naar
de eventuele noodzaak tot het korten van de
pensioenen, maar een daadwerkelijke aan-
kondiging hiertoe is nog niet gedaan. 
Toch blijft, zoals in vorige artikelen reeds vele
malen betoogd, de dekkingsgraad uiterst
zwak, zwalkend tussen 104 en 105, afhanke-
lijk van de rentestand. Om de oorspronke-
lijke pensioentoezeggingen (nominaal aange-
vuld met een regelmatige indexatie) structu-
reel waar te kunnen  maken is een dekkings-
graad vereist van rond de 140. Wanneer men
bereid is tot het leven met wat onzekerheid
zou men toch op zijn minst een dekkings-
graad van 120 of hoger willen zien. In ieder
geval is bij een dergelijke dekkingsgraad
indexatie weer mogelijk.

Het verschil voor de Philips oudgedienden
die in een bedrijfstakpensioenfonds terecht
zijn gekomen en diegenen wiens pensioen -
belangen bij PPF zijn ondergebracht, is dat
voor deze laatste groep er een mogelijkheid
bestaat tot het civielrechtelijk aanspreken van
onderneming en pensioenfonds in geval van
het niet nakomen van de gedane pensioen-
toezeggingen. Het is tegen die achtergrond,
dat het bestuur van de Federatie inhoudelijke
en financiële voorbereidingen heeft getroffen
en treft om, wanneer zich de situatie voor-
doet, Philips en het PPF namens u, in juridi-
sche zin te kunnen aan spreken.

Van de bestuurstafel

Nico Bruijel
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Zoals eerder betoogd wordt het door het
bestuur van de Federatie niet opportuun
geacht om alleen op basis van de opge-
schorte indexaties een juridische procedure
te beginnen. Het opschorten van de
indexaties wordt gezien als een symptoom
van het structureel in ongerede zijn van het
bij het PPF ondergebrachte pensioenver-
mogen.
De focus ligt dan ook op het aanspreken
van onderneming en PPF om dit pensi-
oenvermogen terug op het peil te brengen
waarmee een onverkorte uitvoering van de
oorspronkelijke pensioentoezeggingen uit-
voerbaar wordt.

CAO onderhandelingen
Op korte termijn worden er binnen de
context van de CAO onderhandelingen
ook gesprekken gevoerd over een nieuwe
pensioenregeling. Volgens de geldende
wetgeving worden pensioenregelingen
afgesproken in het sociaal overleg, dus tus-
sen werkgever en vakbonden. Vervolgens
wordt de overeengekomen regeling aan het
pensioenfonds voorgelegd om deze uit te
voeren. Officieel heeft het fonds de moge-
lijkheid en de verantwoordelijkheid om, na
analyse van een dergelijke regeling, de uit-
voering daarvan (bv. op basis van een
tekortschietende financiering van de in de
regeling toegezegde pensioenrechten) te
weigeren.  In de praktijk bestaan hiervan
in Nederland slechts enkele voorbeelden.

De praktijk bij Philips en het PPF is zoda-
nig dat er in de voorbereiding op en tijdens
de CAO onderhandelingen over de pensi-
oenregeling er een voortdurende afstem-
ming tussen beide plaats vindt. Het PPF
zal hoogst waarschijnlijk  rekenexercities
doen en deze delen met de onderhande-
laars van de onderneming. Gegeven de
aanwezigheid van werknemersvertegen-
woordigers met nauwe vakbondsrelaties in
het College van Beheer (CvB) van het PPF,
is de waarschijnlijkheid groot, dat deze
rekenexercities ook bekend zullen zijn bij

de CAO vakbondonderhandelaars.
Bij het vergrijsde PPF is het overgrote deel (ruim 80%) van de
belanghebbende aangeslotenen al gepensioneerd of slaper.
Dit betekent dat een nieuwe pensioenregeling wordt onderhan-
deld in het CAO- overleg zonder dat gepensioneerden daar op
enige wijze deel aan hebben. Deze groep gepensioneerden onder-
vindt echter wel de gevolgen van de resultaten van de onderhan-
delingen. 

Vertegenwoordiging gepensioneerden in het CvB
Bijzonder is ook, dat vandaag de dag in het CvB van het PPF de
gepensioneerdenfractie nog steeds niet op volle sterkte is. De in
het vorige Senioren Bulletin beschreven bizarre situatie, dat de al
in mei vorig jaar verkozen gepensioneerden vertegenwoordiger
van de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), door De
Nederlandsche Bank (DNB) niet wordt geaccepteerd als lid van
het CvB, duurt nog steeds voort. Uitzicht op een snelle oplossing
is er nog steeds niet. Vanuit de zijde van het PPF worden we
“gerustgesteld” dat de gepensioneerden nu weliswaar maar drie
leden in het CvB hebben, maar dat  ze gezamenlijk wel goed zijn
voor vier stemmen. Dit gaat echter voorbij aan het principe dat
besturen niet alleen draait om het aantal stemmen. Invloed en
inbreng in het besturen komt primair van  het individu dat stem-
gerechtigd is, met zijn persoonlijkheid, zijn visie, zijn kennis,
zijn bewustzijn van  en betrokkenheid bij het gremium dat hij
vertegenwoordigt. Doen alsof het niet hindert dat  net nú, waar
de uitvoering van de toegezegde pensioenen in het ongerede is
geraakt en waar gewerkt wordt aan een nieuwe pensioenregeling,
de gepensioneerden fractie in het CvB is “gekortwiekt”, is een
illustratie van het paternalistische zo niet arrogante “Voor u,
Over u, Zonder u”  principe.

Nieuwe pensioenregeling
Naar verwachting van het bestuur van de Federatie zal in de op
stoom komende CAO- onderhandelingen, vanuit onder -
nemingszijde gestreefd worden om de thans bestaande
“Collective Defined Benefit regeling” die drukt op de onderne-
mingsbalans, om te zetten in een “Collective Defined
Contribution regeling”, die niet langer op de ondernemings -
balans drukt. Voorts is het de verwachting, dat onder verwijzing
naar het “solidariteitprincipe”,  gestreefd zal worden naar een
opzet waarbij opgebouwde en nog op te bouwen pensioenrech-
ten ondergebracht blijven in één fonds. Als deze verwachting
realiteit zou worden, dan impliceert dat het “invaren” van
bestaande opgebouwde rechten in de nieuwe regeling.

Zoals eerder betoogd hoeft dat voor wat betreft het oordeel van
de Federatie geen onoverkomelijk probleem te zijn, mits het
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pensioenvermogen op orde wordt  gebracht tot een niveau waar-
bij gewekte verwachtingen omtrent  opgebouwde en ingegane
pensioenrechten weer onverkort kunnen worden gehonoreerd.
Een bijstorting is dan noodzakelijk ter dekking van de naar de
aangeslotenen door te schuiven risico’s, die nu nog bij de onder-
neming liggen. 

Als het zo ver zou komen dat er in de context van de CAO onder-
handeling inderdaad sprake is van een bijstorting, is het voor de
Federatie een vereiste dat de aan de omvang van die bijstorting ten
grondslag liggende financiële / actuariële analyse getoetst kan wor-
den door een onafhankelijke door de Federatie (eventueel in
samenspraak met de werknemersvertegenwoordigers) aan te wij-
zen derde financieel / actuarieel specialist.
Op basis van een dergelijke “ second opinion” zal de Federatie dan
tot een besluit komen hoe om te gaan met de zich dan voordoen-
de situatie. Als de ontstane situatie onaanvaardbaar zou blijken
vanuit het oogpunt van de Federatie kan op basis van de inhou-
delijke en financiële voorbereidingen besloten worden om  de dan
op tafel liggende problematiek aan de rechter voor te leggen. 

Tenslotte
Vooralsnog wachten we af en gaan door met het treffen van
voorbereidingen voor de onverhoopte situatie, waarin voor de
Federatie de besluitvorming  om de zaak aan de rechter voor te
leggen, actueel wordt.
Tot op de dag van vandaag komen er nog steeds stortingen
binnen in het door de Federatie opgezette fonds om een even -
tuele rechtsgang te kunnen financieren. Het Bestuur dankt een-
ieder die al een bijdrage heeft geleverd aan het fonds en geeft
opnieuw eenieder die dit nog niet heeft gedaan in overweging
om dat alsnog te doen.  De inhoudelijke voorbereidingen van
een eventuele rechtsgang geven aan dat er serieuze aangrijpings-
punten zijn. Juridisch gelijk bestaat echter pas als dit wordt ver-
kregen na een rechtsgang zo nodig tot op het hoogste niveau
(Hoge Raad). Met andere woorden er moeten voldoende midde-
len ter beschikking staan dan wel gegarandeerd zijn om zonodig
een rechtsgang tot het hoogste niveau mogelijk te maken. De aan
deze visie ten grondslag liggende overwegingen zijn inmiddels
toegelicht tijdens de Begunstigermiddag van 27 maart j.l. en zul-
len onderwerp van gesprek zijn tijdens de Algemene
Ledenvergadering van 17 april a.s.

Wij danken u voor uw support en houden u op de hoogte van
de komende ontwikkelingen.

Namens het Dagelijks Bestuur
Nico Bruijel, voorzitter.

Oproep van de
Penningmeester

Begin februari zijn
aan de begunstigers
de acceptgiro's ver-
stuurd voor de bijdra-
gen van 2013. In de
begeleidende brief
was ook nog een keer
melding gemaakt van
het bestaan van ons
'Juridisch Fonds'. Het
blijkt nu dat sommi-
gen hun jaarbijdrage
abusievelijk storten
op de bankrekening
van het Juridisch
Fonds hetgeen leidt
tot verwarring en
wellicht tot onjuiste
betalingsherinnerin-
gen in de toekomst.
Kunt u allen zorgvul-
dig controleren of u
uw bijdrage op de
juiste rekening over-
maakt?

Jef Nuijten
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In november 2012 kregen wij, de
Commissie Zorg & Zorgverzekeringen
(CZZV), van meerdere kanten de vraag of
het wel zinnig is om een aanvullende ver-
zekering (AV) te nemen en zo ja, welke
dan de meest geschikte zou zijn. Het stan-
daard antwoord is dan natuurlijke dat het
om een individuele zaak gaat en de CZZV
daarom geen uitspraak kan doen. Maar
met deze heel correcte uitspraak bent u
niet geholpen. Vandaar een aantal kantte-
keningen om deze verzekeringen in per-
spectief te zetten. Wij beperken ons tot de
twee aanvullende pakketten Compleet en
Comfort Plus van IAK / VGZ zoals die
voor het collectief 1482 gelden.

Allereerst geldt voor de deelnemers van col-
lectief 1482 dat er geen selectie is waar het
de twee aanvullende verzekeringen betreft.
Meer dan 80% van de deelnemers heeft een
aanvullende verzekering. Hierdoor is er een
grote risicospreiding. Net zo als bij de WA-
verzekering voor uw auto, als er maar veel
mensen meedoen dan is de premie betaal-
baar en gaat het echt om een verzekering
voor onvoorziene onkosten. Dit alles zal
geen nieuws zijn, echter diverse consumen-
tenorganisaties en internet sites adviseren
die verzekering voortaan maar op te zeggen.
Natuurlijk bent u met alleen de basis -
verzekering goed  verzekerd tegen grote
kosten, maar dat opzeggen is niet zonder
risico. Met het voortschrijden van uw leef-
tijd wordt uw gezondheidsrisico ook groter.
Zegt u bv uw verzekering voor 2014 op en
u komt later tot de conclusie dat het niet
verstandig was, dan kan het gebeuren dat de
verzekeraar u vervolgens wel weigert of een
hogere premie vraagt. Maar mocht u miljo-
nair zijn dan kunt u makkelijk het risico
dragen en die AV laten vallen.

Veel verzekeraars zien een teruggang van de AV's en voorspellen
dat binnen afzienbare tijd de AV's alleen nog mogelijk zullen zijn
met selectie. Gelukkig doet deze situatie zich nog niet voor, voor
het collectief 1482.

De minister zal in 2014 het pakket van de basisverzekering ver-
kleinen. Die verkleining betekent niet automatisch dat alles in de
AV dan gecompenseerd zal worden. Zeker is dat wij zullen probe-
ren zoveel mogelijk wel te repareren. Deze voorgenomen verklei-
ning van de basis zou voor u een reden kunnen zijn om een aan-
vullende verzekering aan te houden, weinigen realiseren zich dat
dit probleem er echt aankomt. De AV zou wel eens extra belang-
rijk kunnen worden als het om dure geneesmiddelen gaat.

De beide AV's hebben nog een voordeel dat niet altijd begrepen
wordt. Mocht u ziek worden in het buitenland dan geeft de AV
een extra bescherming omdat medische kosten in een dergelijk
geval vergoed kunnen worden tot tweemaal het tarief zoals dat in
Nederland geldt. Deze extra bescherming geldt voor de meeste
Europese landen incl. Zwitserland, de z.g. verdragslanden. Voor de
volledigheid: het geldt niet voor alle landen van de wereld, USA is
bijvoorbeeld uitgesloten. Een reisverzekering zal een deel van de
medische kosten in het buitenland dekken maar dat kan al heel
makkelijk te weinig zijn. Voor 2014 is de verwachting dat u zon-
der AV onder de maar 60% krijgt uitgekeerd indien u alleen maar
een basisverzekering heeft. De AV geeft deze extra bescherming en
dat wordt meestal over het hoofd gezien. Mocht u op reis gaan
naar een ver land laat u dan tenminste informeren door uw verze-
keraar met betrekking tot de dekking.

In Comfort Plus is een vergoeding voor een periodieke keuring
opgenomen en geeft tevens de mogelijkheid voor een sport -
medische keuring . Beide hebben tot doel preventief te werken.
Veel verzekeraars willen niets aan preventie doen omdat de klant
ieder jaar weer voor een andere verzekeraar kan kiezen. Dat bete-
kent dat hij kosten maakt waar een andere verzekeraar dan van kan
profiteren. Omdat we met collectief 1482 in de situatie verkeren
dat we een meerjaren contract hebben is de verzekeraar wel bereid
iets aan preventie te doen. Omdat de discussie veelal over kosten
gaat blijft het aspect van zorgpreventie weleens onderbelicht.

Theo Tromp,
Commissie Zorg & Zorgverzekering.

De aanvullende verzekering
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Na zo’n 10 jaar en honderden miljoenen aan ontwikkelings-
kosten verder komt er nu eindelijk het EPD (elektronisch
patiënten dossier). Jaren geleden hebben we in het Senioren
Bulletin al over dit onderwerp geschreven toen de introductie
van het EPD er nog gunstig uit zag. Deze omvangrijke klus
leek toen vlot geklaard te worden, maar de werkelijkheid bleek
aanzienlijk weerbarstiger. 

En zo bleef het er vooralsnog bij
dat er jaarlijks ettelijke tiendui-
zenden patiënten in het ziekenhuis
worden opgenomen wegens fou-
ten bij de medicatie (verkeerde
dosering, slecht leesbare recepten,
onbekendheid met reeds voorge-
schreven geneesmiddelen, ongun-
stige interactie tussen medicij-
nen). Hopelijk komt daar nu defi-
nitief een eind aan. 
Wat waren de beren op de weg?
Vanuit de politiek maar ook van-
uit de artsenwereld werd het
thema privacy aangesneden. Met
het EPD zou jan en alleman inzage kunnen hebben in het
medisch dossier van willekeurig wie dan ook. Dat zou de
privacy frustreren. Er werd toen bedacht dat via een toegangs-
code alleen gekwalificeerde zorgverleners toegang konden krij-
gen (‘voor een botbreuk is het niet nodig op bijvoorbeeld de
psychiatrische aspecten van de patiënt te raadplegen’). En dat
inzage van het dossier alleen met toestemming van de patiënt
zou kunnen plaatsvinden uitgezonderd noodgevallen. Ook zou
de patiënt zijn eigen dossier moeten kunnen inzien alsmede het
logboek waarin wordt bijgehouden wie het dossier heeft
geraadpleegd. Maar de kritiek bleef. Hackers zouden de dos-
siers kunnen binnendringen en de gegevens kunnen misbrui-
ken. Vrees was er ook met betrekking tot de toenemende
invloed van zorgverzekeraars. En het is onacceptabel wanneer
het bedrijfsleven bij het aannemen van personeel zou kunnen
beschikken over de medische gegevens. De koepel van de
patiëntenverenigingen vond de privacyaspecten niet opwegen
tegen de onnodige ziekenhuisopnames mits adequate bescher-
ming met toegangsregels, patiëntentoestemming en logboek
zouden worden gewaarborgd. 

Hangende de discussies bleef het jaarlijk-
se aantal onnodige ziekenhuisopnames
een blijvende zorg. Er werd gesuggereerd
om het EPD op kleinere schaal te confi-
gureren. Medisch zou dit acceptabel zijn
omdat de meeste mensen hun medische
zorg lokaal ontvangen: ‘het is slechts een
uitzondering dat iemand uit Maastricht
in Groningen een ongeval krijgt’. Een
regionaal systeem zou ook goedkoper zijn
en vlotter van de grond komen. Verder
zou het sneller zijn bij het verwerken van
de gegevens. Bovendien waren er al
regio’s die op die manier werkten en die
een compleet landelijk systeem een als een
belemmering zagen voor verdere ontwik-
kelingen. 

Nu is het zover dat het EPD er komt.
Patiënten worden gevraagd een formulier
in te vullen waarin ze te kennen geven wel
of niet toestemming te verlenen voor het
inzien van hun medische dossier door
gekwalificeerde zorgverleners. Zo neen, is
er het nadeel dat in voorkomende geval-
len de zorgverleners alsnog van de patiënt
toestemming moeten krijgen hetgeen in
noodsituaties tot belangrijk tijdverlies
kan leiden. 

Hoe dan ook,  het EPD komt er nu met
voldoende waarborgen voor de privacy.
Het aantal onnodige patiëntenopnames
zal dan drastisch verminderen. Eindelijk!

Rob Bergmans. 

Allemaal in de computer

Rob Bergmans
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Jaarverslag FPVG 2012
1. Inleiding
In geen enkel jaar is de aandacht voor
ouderen, gepensioneerden en hun pen -
sioenen zo groot geweest als in 2012
Aanvankelijk stonden er forse veranderin-
gen in het pensioensysteem op stapel. De
val van het toenmalige kabinet heeft dat
vertraagd. De aandacht voor gepensio-
neerden en pensioenen verminderde niet,
in tegendeel, door de inkomensmaatrege-
len van het nieuwe kabinet en de discus-
sies over op handen zijnde kortingen op
pensioenen, steeg de aandacht nog. Meer
publicaties dan ooit over de ouderen en
pensioenen in de pers.
Op zichzelf is al die aandacht goed. We
hebben het over een forse problematiek,
die veel mensen treft. Er zitten echter ook
wel mindere kantjes aan.
De pensioenproblematiek is ingewikkeld.
Telkens blijkt, dat pers en media relatief
weinig van de materie af weten. Ze ver-
trouwen dan op “deskundigen” en bij een
aantal daarvan kan aan die deskundigheid
worden getwijfeld. Foute en soms zelfs
bedenkelijke informatie is het gevolg.
Bovendien lijkt de discussie over de pen -
sioenproblematiek soms uit te monden in
een clash tussen generaties: De ouderen
zijn aan het potverteren met de pensioen-
gelden en voor de jongeren is straks niets
meer over.
Zeker, de toekomstige pensioenen van
jongeren zijn in gevaar. Dat komt echter
niet door de pensioenbetalingen aan de
gepensioneerden van nu, maar vooral door
maatregelen en voornemens van de over-
heid en de werkgevers.
Op het Philips pensioen front leek er in
2012 wel sprake van windstilte. Philips
bleef zich distantiëren van het leveren van
een bijdrage aan de dekkingsproblematiek
van het Philips Pensioenfonds (PPF).
De onderneming bleek op geen enkele
wijze echt inhoudelijk in te willen gaan op

de door de Federatie bij de onderneming aangekaarte kwesties.
De onderneming en het PPF stelden dat altijd is gehandeld vol-
gens geldende wetgeving tussen Philips en het PPF overeenge-
komen afspraken. Volgens Philips is er dan ook geen reden  om
in te gaan op de vraag van de Federatie om het in ongerede
geraakte pensioenvermogen te herstellen. De focus van de
Federatie blijft erop gericht dit herstel wel te realiseren.
2012 was ook het jaar van de verkiezingen voor de gepensio-
neerden leden van het College van Beheer (CvB) van PPF.
Daarbij zijn 3 kandidaten van onze lijst en 1 van de FNV lijst
gekozen (zie ook elders in dit jaarverslag). Natuurlijk waren wij
teleurgesteld dat er niet 4 kandidaten van onze lijst verkozen
zijn. Maar de uitslag telt. Ernstig is wel, dat de FNV kandidaat
eind van het jaar, nog altijd niet tot het College was toeg -
etreden. De impasse wordt veroorzaakt doordat De
Nederlandsche Bank (DNB) de kandidaat heeft afgewezen.
Alles bij elkaar een blamerende gang van zaken.

De Federatie besloot in 2012 een fonds te vormen om gelden in
te kunnen zamelen voor een eventuele juridische procedure,
mochten alle andere middelen om de vermogenspositie van PPF
te verbeteren falen. De vormgeving van het fonds, het onder-
brengen ervan bij de Stichting Fonds Philips Senioren (SFPS)
en de wervingsacties werden vastgesteld.

Dit verslagjaar bewoog er ook veel op het gebied van onze ver-
tegenwoordiging op landelijke niveau. Samen met de collega’s
van PUSH zijn we uit het NVOG getreden en, na een schrifte-
lijke raadpleging, met unanieme instemming van de lidvereni-
gingen lid geworden van de Koepel van Nederlandse
Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG). Elders in dit ver-
slag vind u een uitgebreide beschrijving.

De verwachting is dat 2013 een belangrijk jaar wordt. Er moe-
ten belangrijke stappen gezet worden naar nieuwe governance
modellen voor pensioenfondsen en het nieuwe pensioencon-
tract gaat vorm krijgen.
De Federatie zal hard blijven werken aan het behartigen van de
belangen van alle leden van de lidverenigingen en daarmee ook
aan de belangen van alle Philips gepensioneerden.

2. De Federatie en haar geledingen
De Federatie
De Federatie had in 2012 38 lidverenigingen. Eind van het
jaar is de vereniging Doetinchem opgehouden te bestaan.
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Het bestuur. Leden van het dagelijks bestuur:
Nico Bruijel voorzitter
Just Slakhorst vicevoorzitter
Jos Ducheine secretaris

(opvolger van Jaap Hoezema)
Aart de Winter 2e secretaris

(opvolger Jos Ducheine)
Jef Nuijten penningmeester

Bestuursleden:
Pieter van den Berg regiovertegenwoordiger Limburg
Cees van Dee regiovertegenwoordiger Noord
George de Haan regiovertegenwoordiger 

Brabant/Zeeland
Frans van der Post regiovertegenwoordiger West
Herman Uittenbogaard regiovertegenwoordiger Oost
Willem Heemskerk regiovertegenwoordiger 

Eindhoven e.o.
Joop Scholing bestuurslid

Bureaumedewerkster:
Mw. Els Verhoeven

Commissies:
Commissie Zorg- en Zorgverzekering (CZZV):
Theo Tromp (voorzitter), Jaap Hoekzema,
Ronald Rueb en Jos Ducheine.

Juridische commissie ad hoc:
Nico Bruijel, Sies Plokker, Just Slakhorst,
Anton Walraven en Gert van Bezooyen.

Commissie communicatie:
Wim Hoogenboezen (voorzitter),
Hans Schweitz (webmaster) en Jos Ducheine.

Notulencommissie 2012:
De heren van Thoor, Lenaerts en Vestering van de vereniging
Sittard.

Kascontrolecommissie:
De heren Engelen en Van den Elzen. Reserve lid is de heer Aalbers.

Adviseurs:
Juridisch adviseur: Sies Plokker.
Actuariële zaken: Gert van Bezooyen.
Fiscaal/economische zaken en pensioenen: Anton Walraven. 
Adviseur externe belangenbehartiging: Theo van der Ros.

Gepensioneerden leden in het College van
Beheer (CvB) van het Philips Pensioenfonds
(PPF). Maarten van Herk (tot 1 november),
Gustav van Geloven, Joop Scholing en Paul
Ekelschot. Kandidaat-lid is: Henk Hanne -
man.

Verantwoordingsorgaan van het PPF: Peter
Boost en Frits van Rappard.

Contactpersoon voor het Dagelijks Bestuur
namens de CvB leden: Joop Scholing.
Regelmatig nemen de CvB leden deel aan
de DB-vergaderingen voor onderlinge
afstemming. 

3. De verenigingen
Veel verenigingen genoten in 2012 goede
financiële en facilitaire steun van het lokale
management.
De Federatie kon, dankzij de bijdrage van
Philips Electronics Nederland (PEN) in
2012 opnieuw de verweesde verenigingen
(14) financieel ondersteunen.
Ook ontvingen een aantal verenigingen in
2012 financiële steun van de eigenaar van
vervreemde bedrijfsonderdelen.

4. Informatie uit de regio’s
Limburg
Het jaar 2012 was het jaar met veel media-
geweld omtrent onze pensioenen. Dit was
ook de reden om dit jaar maar weer eens een
regiovergadering te beleggen en daarin Just
Slakhorst te vragen deze vergadering bij te
wonen om de Limburgse besturen te infor-
meren omtrent de ontwikkelingen binnen
de Nederlandse pensioenfondsen en in het
bijzonder over ons eigen pensioenfonds, het
PPF.
De dreigende opzegging van Sittard van het
FPVG heeft geleid tot een onderzoek of zij
niet alsnog in aanmerking zouden kunnen
komen voor de verweesdentoeslag van PEN.
Dit heeft uiteindelijk geleid tot een positief
resultaat en dat was aanleiding voor Sittard
om lid te blijven, wat erg belangrijk is vooral
door de grootte van deze vereniging.

FPVG nw SB MAART 2013_FPVG nw SB MAART 2013  18-03-13  12:29  Pagina 15



Maart 2013
16

De activiteiten van de 4 verenigingen in
Limburg zijn ook in 2012 weer redelijk
bezocht, hoewel een neerwaartse tendens
wel zichtbaar is. De belangen behartiging
blijft belangrijk, doch wordt wat afstande-
lijk gevolgd. Fondswerving heeft ertoe
geleid dat Venlo en Weert uit hun clubkas
een bijdrage hebben geleverd aan het fonds,
dat zich aan het voorbereiden is om Philips
te dwingen financieel bij te dragen om waar
te maken, dat onze pensioenen waardevast
zullen zijn en blijven, zoals destijds was
beloofd. Sittard en Heerlen/Maastricht heb-
ben een dergelijke keuze (nog) niet gedaan.
Het compleet maken van het bestuur blijkt
in Venlo nog steeds problematisch. Er is
nog steeds geen voorzitter gevonden.
Desondanks heeft Venlo een succesvol 50
jarig jubileum gevierd. Wel werd betreurd,
dat de Federatie niet in staat bleek een bij-
drage te leveren ter vergroting van het bud-
get. Dit was voor de Federatie aanleiding
om een update van de “Richtlijn financiële
bijdrage jubilea verenigingen”te maken,
zodat hier nu duidelijkheid over is.
De problemen rond het pensioenstelsel in
ons land zouden aanleiding moeten zijn
voor alle gepensioneerden om hier belang-
stelling voor te hebben en dat kan echt
gestalte krijgen via een lidmaatschap van de
verschillende gepensioneerden verenigin-
gen.

Brabant/Zeeland
Voorafgaand aan elke vergadering van het
Federatiebestuur heeft ook in 2012  telefo-
nische afstemming met de secretarissen van
de lidverenigingen plaatsgevonden. 
Daarnaast zijn in de periode van februari tot
april alle verenigingen door de regiover -
tegenwoordiger bezocht, waarvan de meeste
tijdens een Algemene Ledenvergadering.
De acties van de Federatie vereisten toelich-
ting en actie en de verenigingen hebben
daaraan alle medewerking en ondersteuning
verleend. Zowel via telefonische contacten
als via de mogelijkheid tot presentaties voor
de leden op locatie. 

Het betrof met name de volgende onderwerpen:
- Persoonlijk bezwaarschrift gericht aan het Philips 

Pensioenfonds  
- Persoonlijk bezwaarschrift aan de heer van Houten, CEO van 

Philips.
- Het opstarten van een fonds Juridische reserve, ondergebracht 

bij de Stichting Fonds Philips Senioren (SFPS).
- De problemen met de voorgenomen toetreding tot de 

Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden 
(NVOG).

Nadat de NVOG uit elkaar was gevallen kon in de maanden okto-
ber en november zonder probleem een schriftelijke toestemming tot
toetreding tot de Koepel van Nederlandse Verenigingen van
Gepensioneerden (KNVG) van alle verenigingen worden verkregen.
De secretarissen hebben daarop de vele Nieuwsbrieven van de
KNVG ontvangen.
De contacten met de verenigingen waren in 2012 goed en con-
structief te noemen.
Een algemeen probleem is de verdergaande veroudering met de
daaraan gepaarde terugloop van leden.
Acties om dat op te vangen zijn in het verleden op vele plaatsen
gevoerd maar meestal niet erg succesvol geweest.
Blijft natuurlijk dat er circa 60.000 Philips gepensioneerden zijn
die profiteren van de belangenbehartiging door georganiseerde
collega’s van weleer.
Hopelijk kunnen we hen met de nieuwste actie over halen om ook
een bijdrage te leveren, al is het maar in de vorm van een schen-
king van enige Euro’s aan ons fonds Juridisch reserve.
Het jaar 2013 wordt spannend!

Eindhoven
In de periode januari -maart 2012 zijn weer de Algemene Leden
Vergaderingen (ALV) van de afdelingen gehouden, waarbij een of
meer leden van het Dagelijks Bestuur (DB) aanwezig waren voor
het geven van eventueel gevraagde toelichting.
In april en november is de verenigingsraad bijeen geweest. Tijdens
de zitting in november hebben we afscheid genomen van onze
oude voorzitter en de nieuwe welkom geheten.
Tijdens de "inspiratiedag" in december is het meerjarig leden-
werfproject, dat in 2011 is gestart, en waarvoor de afdelingen
Nuenen en Helmond een pilotfunctie vervullen, geëvalueerd.
Succesvolle acties, kansen en mogelijkheden zijn bekeken. Het
ledenwerfproject is overgenomen door alle afdelingen van de ver-
eniging. Omdat het aantal Philipspensionados afneemt wordt
vooral aandacht besteed aan het aantrekken van leden zonder
Philips verleden. Eind 2013 zal een derde Inspiratiedag volgen.
Het project van de Verenigde Bonden Overleg Brabant (VBOB)
ZorgeloosHuis, een Slimme Zorg project, is na een lange aanloop-
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en oriëntatiefase, definitief van start gegaan. Het project beoogt
door middel van een website, met een besloten forum en een open
deel, de dialoog op gang te brengen tussen gebruikers onderling en
met de leveranciers van middelen, die de zelfredzaamheid van
gebruikers bevorderen en hen helpen langer prettig en zelfstandig
thuis te blijven wonen.
De  actie om ledenvoordelen bij lokale en regionale leveranciers te
verkrijgen loopt succesvol.
Voorbereidingen zijn gestart om het 65 jarig bestaan van de PVGE
in 2013 op waardige wijze te vieren.

Oost
Algemeen
Waar dit nog niet eerder was gedaan is in de ALV's van de vereni-
gingen het “Verdroogde Peertje” gepresenteerd. Alle verenigingen
zijn op de hoogte gesteld van de acties welke de Federatie naar Philips
wil nemen om tot terugstorting van de uit het pensioenfonds ont-
trokken gelden terug te krijgen. Acties in de media en het instellen
van een juridisch fonds om, indien nodig, juridische stappen naar
Philips te kunnen ondernemen. Enkele verenigingen hebben met
enige scepsis gereageerd. De gemiddelde leeftijd van de aangeslote-
nen is relatief hoog, waardoor men de kans dat men hiervan nog kan
profiteren als klein wordt ervaren.
Alle verenigingen in de Regio Oost hebben ingestemd met toe -
treding tot de KNGV.
De verenigingen hebben hun plannen voor wat betreft activiteiten
bijna helemaal waar kunnen maken.

Almelo VGPA
In het bestuur zijn de aftredende bestuursleden herkozen.
De vereniging heeft in 2012 zijn 25 jarig jubileum gevierd. De ver -
eniging heeft voor deze viering een kleine bijdrage van de Federatie
toegezegd gekregen.
2 leden, die ook 25 jaar lid waren zijn extra in het zonnetje gezet.

Almelo ETG Cirex
Subsidie van het bedrijf aan de vereniging is met € 500,- verlaagd.
Daarom is de contributie met € 1,50 per lid per maand verhoogd.
De vereniging heeft een extra bedrag in het juridisch fonds gestort.
Aftredend bestuurslid herkozen.

Apeldoorn
Aftredende bestuursleden zijn herkozen.
De vereniging is in 2012 met enkele leden (oud Philips medewer-
kers) gegroeid.
Door faillissement van de touroperator waar zij zaken mee deden
kon de, in het voorjaar, geplande trip naar Urk niet doorgaan. De
trip is naar later in het jaar verplaatst.

Doetinchem
Enkele vergaderingen waren gewijd aan het
opheffen van de vereniging. De opkomst bij
verschillende activiteiten was nog maar onge-
veer 10 leden (van de 45) .
Dit werd voor een groot deel veroorzaakt
door de leeftijd van de leden.
Op 11 december is een laatste afscheidsbij-
eenkomst gehouden.

Hengelo
Op 4 september was er een middagtocht naar
het Oude Ambachten en Speelgoed museum
in Terschuur. Op 9 oktober een bustocht naar
Bronckhorst, naar het Dickensmuseum en
naar een wijnboerderij in Drempt.
Verder zijn er geen spectaculaire zaken te ver-
melden.

Nijmegen NXP-PVVGN
Aftredende bestuursleden ook hier herkozen.
Het ledenaantal is met 14 afgenomen (van
342 naar 328). 

West
In de regio West vinden geen regiobijeen-
komsten plaats. Wel heeft het bestuurs -
lid/regiovertegenwoordiger regelmatig telefo-
nisch contact met de besturen van de
Lidverenigingen. Ondanks dat het aantal
leden afneemt denkt geen van de
Lidverenigingen aan opheffing.
De vereniging in Den Haag, met 17 leden de
kleinste Lidvereniging, is vorig jaar 2x bijeen
geweest.
In het begin van het jaar is hun secretaris, de
heer Koeman overleden, zijn opvolger is de
heer A. Nijssen.
In Hilversum is het ledental iets terugge-
lopen. We eindigden 2012 met 594 leden en
58 donateurs.
Er heeft een bestuurswisseling plaats gevon-
den, de heer Vergouwe en Pommée hebben
het bestuur verlaten, de heer Repko is in het
bestuur gekomen als opvolger van de heer
Vergouwe, voor de heer Pommée is nog geen
vervanger gevonden.
In mei waren we uitgekozen voor een reis met
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de Museumplusbus. We zijn naar de Hermitage in Amsterdam
geweest. Onze leden stelden dit zeer op prijs.
De onderwerpen Philips-Alcatel/Lucent pensioenen en de
NVOG/KNVG waren meerdere malen onderwerp in onze bestuurs-
vergaderingen.

In Baarn loopt het aantal leden terug en nieuwe aanwas is er niet, het
aantal leden is momenteel 130.
Baarn heeft zijn 45-jarig jubileum gevierd met een dagtocht op 3
mei, een fantastische dag volgens de deelnemers.

Noord
De verenigingen in het Noorden hebben een normaal verenigingsjaar
achter de rug. Zij slagen er elk jaar weer in om een interessant pro-
gramma voor hun leden te ontwikkelen, waarbij er bij de grotere ver-
enigingen meer activiteiten kunnen plaats vinden dan bij de kleine-
re het geval is. Dat is vooral een kwestie van beperkte financiële
middelen.
Het ledental van de verenigingen is redelijk stabiel, alhoewel het
opvalt dat bij de vereniging Drachten (de grootste in het Noorden
met een grote productie- en ontwikkelfaciliteit achter zich) sprake is
van een lichte terugloop. Het karakter van de meeste verenigingen is
dat van een personeelsvereniging waarbij het aspect “belangenbehar-
tiging” een ondergeschikte rol speelt.
In het verslagjaar is er een extra Regiovergadering in Assen geweest
en een reguliere (jaarlijkse) vergadering in Drachten.
In de extra vergadering kwam de relatie tussen FPVG/PUSH en de
NVOG aan de orde, alsmede de presentatie “Het verdroogde peertje
voor de dorst”. Beide onderwerpen werden als informatie en gedach-
tenuitwisseling behandeld.
Op de vergadering in Drachten stonden o.a. de onderwerpen “infor-
matie over de pensioenen en de ziektekosten(ontwikkeling)” op de
agenda alsmede een evaluatie over de verkiezingen voor leden van het
College van Beheer van het Pensioenfonds. Het onderwerp “toe -
treding tot de KNVG” was eveneens een agendapunt. De verenigin-
gen waren vooraf gevraagd zich te bezinnen op een standpunt in
deze. Na ampele discussie verklaarden alle verenigingen zich voor
toetreding, behalve de vereniging Stadskanaal die zich vooralsnog
van stemming onthield.

Na afloop van de vergadering vond er een rondleiding door de
fabriek Drachten plaats waarbij men genoot van de mooie technolo-
gische (robotisering) ontwikkelingen.

Op een later tijdstip heeft er overleg plaats gevonden tussen de regi-
obestuurder en de vereniging Stadskanaal, waarbij onduidelijkheden
uit de weg zijn geruimd zodat de vereniging Stadskanaal alsnog heeft
kunnen instemmen met de toetreding tot de KNVG.

5. Begunstigers
Het aantal begunstigers van de Federatie is in
2012 afgenomen van 2004 naar 1953. 
Nieuwe gepensioneerden worden uitgeno-
digd in te schrijven voor een jaar gratis abon-
nement op het Senioren Bulletin om daarna
te beslissen of zij begunstiger of betalend
abonnee zouden willen worden. Eind 2012
hadden 164 nieuw gepensioneerden een gra-
tis abonnement. In 2011 waren dat er nog
184. Het aantal betalende abonnees op het
Senioren Bulletin is in 2012 licht gedaald van
322 naar 320.

Op 28 maart organiseerde de Federatie weer
een Begunstigersmiddag.
Just Slakhorst behandelde in zijn inleiding de
positie van gepensioneerden ten opzichte van
Philips en het Philips Pensioenfonds. Hij
behandelde de formeel juridische verhoudin-
gen, de pensioenovereenkomst en de wijzi-
gingen die deze heeft ondergaan en de
Uitvoeringsovereenkomst en de werking
daarvan. Hij trekt conclusies over verant-
woordelijkheden en aansprakelijkheden van
Philips en het Philips Pensioenfonds en
mogelijkheden tot eventuele juridische acties.
De tweede inleiding is van Nico Bruijel en
heeft de titel “Het verdroogde peertje voor de
dorst” of Wat is er gebeurd met uw Philips
pensioenovereenkomst. Aan de orde komen:
- Hoe werd de pensionovereenkomst, die u 

met Philips in de jaren 60/70 sloot, aan u 
gepresenteerd?

- Hoe wordt deze pensioenovereenkomst 
nu door Philips en PPF geïnterpreteerd?

- Hoe kon dit zover komen?
- Wat kunt u, kunnen we doen?

6. De algemene Ledenvergadering 2011
De 39ste Algemene Ledenvergadering werd
gehouden op 18 april 2012, in Hotel 
’s Hertogenbosch Vught, in Vught.

De notulencommissie werd gevormd door de
heren Van Thoor, Lenaerts en Vestering van
de vereniging Sittard.
Zij stelden het verslag vast, op basis van een
concept van de 2de secretaris.
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Tijdens de vergadering waren een aantal,
gebruikelijke, onderwerpen aan de orde:
- Het verslag van de Algemene ledenverga-

dering van 2011 werd goedgekeurd.
- De secretaris behandelde de ingekomen – 

en uitgegane stukken.
- Het jaarverslag 2011, de jaarrekening 

2011 en de balans werden goedgekeurd.
- De Kascommissie brengt verslag uit en aan 

het Bestuur wordt decharge verleend voor 
het financiële beleid.

- Het beleids- en werkplan 2012 en de 
begroting voor 2012 zijn geaccepteerd.

- De heer Aelberts werd benoemd tot reser-
ve lid van de Kascommissie. De kascom-
missie bestaat daarmee uit de heren 
Engelen en v.d. Elzen, met de heer Aalbers 
als reserve lid.

- De ontwikkeling van de contributie voor 
de Federatie is gekoppeld aan de indexatie 
van de pensioenen. Daarom verandert de 
contributie voor 2013 niet.

- Bij de bestuurswisselingen is afscheid 
genomen van Jaap Hoekzema en Wim 
Sleumer. Jaap Hoekzema is benoemd tot 
lid van verdienste.
Herman Uittenbogaard werd benoemd 
tot Regiovertegenwoordiger Oost, als 
opvolger van Wim Sleumer en Jos 
Ducheine volgt Jaap  Hoekzema op als 
secretaris.
Aart de Winter wordt benoemd tot 2de 
secretaris, per 15 augustus.

- De voorzitter, Nico Bruijel, de penning-
meester, Jef Nuijten, de regiovertegen-
woordiger Noord, Cees van Dee en de 
Regiovertegenwoordiger Brabant/Zeeland 
waren  aftredend. Allen zijn herbenoemd.

Bij het punt Samengaan PUSH/NVOG geeft
Just slakhorst aan dat het samenwerkingsver-
band van gepensioneerden PUSH sinds enige
tijd lid is van de Nederlandse Vereniging van
Organisaties van Gepensioneerden (NVOG).
Per 1 januari 2013 moeten de leden van
PUSH afzonderlijk lid worden van NVOG.
Het bestuur van de Federatie wil dat lidmaat-
schap aangaan. Er zijn echter forse conflicten
ontstaan binnen het NVOG-bestuur, die

effectief functioneren in de weg kunnen staan.
Daarom besluit de vergadering, per 2013 nog geen lid te worden. Bij
verbeterd functioneren van NVOG kan een nieuw besluit genomen
worden.

Gustav van Geloven, lid van het CvB van PPF hield een inleiding
over Stand van zaken van het Philips Pensioenfonds.
Aan de orde kwamen de structuur Philips Pensioenfonds, personele
mutaties in 2011, taakverdeling gepensioneerden leden van het CvB,
activiteiten in 2011, de resultaten van het fonds, wat staat ons te
wachten in 2012, de verkiezingen College van Beheer, ligt Philips
Pensioenfonds op koers?, het herstelplan en de uitdagingen gepen -
sioneerdenleden CvB.

De inleiding van Gustav van Geloven is aanleiding tot een geani-
meerde discussie.
Een meer uitgebreide weergave van de inleiding en de daarop vol-
gende discussie is te vinden in het verslag van de 39ste Algemene
Ledenvergadering.

7. Verkiezing gepensioneerden leden van
het College van Beheer

In juni vonden de verkiezingen plaats voor de gepensioneerden leden
van het CvB. Goede bestuurders en vertegenwoordigers van de
gepensioneerden zijn van groot belang. Daarom heeft de Federatie,
ook deze keer, zoveel mogelijk gepensioneerden opgeroepen hun
stem uit te brengen en wel op onze kandidaten.
Op de FPVG lijst stonden Gustav van Geloven, Joop Scholing, Paul
Ekelschot, Henk Hanneman, Leo Hoogeveen en Jan Eshuis. Er
waren ook andere lijsten, van FNV en VHP2.
Bij deze verkiezingen hebben 15.285 mensen een geldige stem uit-
gebracht. In 2008 waren dat er 17.122. Een daling van bijna 2000.
De kiesdeler is in 2012 gedaald naar 3821 ten opzichte van 4281 in
2008 en dat is in het nadeel van de Federatie.
De Federatie heeft dit jaar 10.718 stemmen gekregen en daarmee
goed gepresteerd ten opzichte van 2008. In 2008 waren dat er 9053,
een verbetering van bijna 1700 stemmen.
Desondanks is de Federatie er niet in geslaagd om alle 4 zetels te
bezetten.
Vanaf eind 2012 bezet de Federatie 3 zetels en de vierde zetel wordt
ingevuld door de FNV Bondgenoten.
FNV Bondgenoten heeft in 2012 2875 stemmen gekregen. In 2008
kreeg de FNV Bondgenoten 2158 stemmen.
De VHP2 had dit jaar 1692 stemmen en in 2008 1718 stemmen.

In 2008 deden er naast de Federatie, FNV Bondgenoten en VHP2
nog 2 individuele kandidaten mee die samen 4195 stemmen kregen.
Door het wegvallen van deze kandidaten is het aantal uitgebrachte
stemmen met bijna 2000 gedaald en daarmee ook de kiesdeler.
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De beslissing om over te gaan tot het opzetten van een fonds
Juridische reserve en het werven van gelden daarvoor was een onder-
werp waar het Bestuur ruimschoots aandacht aan besteedde.
Veel tijd trok het Bestuur uit voor het bespreken van de ontwikke-
lingen op het gebied van onze vertegenwoordiging op landelijk
niveau. Concreet was dat het uittreden uit NVOG en het lid worden
van KNVG. 

Het Dagelijks Bestuur vergaderde in 2011 20 keer. 
De gebruikelijke onderwerpen voor het functioneren van de
Federatie kwamen weer aan de orde:
- Voorbereiden van de Bestuursvergaderingen en de Algemene 

Ledenvergadering.
- Bepalen van onze inbreng in de Vergadering van Aangeslotenen 

van het Philips Pensioenfonds.
- De ontwikkelingen bij PUSH, NVOG en KNVG.
- De informatie uit het College van Beheer.
- De voorbereidingen voor de Begunstigersmiddag.
De aandacht voor onze positie t.o.v. het Philips Pensioenfonds en
Philips ook in verband met de eventuele mogelijkheid tot juridische
actie bleef dit verslagjaar bestaan.
Enkele keren was er overleg met de gepensioneerden leden van het
CvB. Daarbij waren aan de orde de gang van zaken bij PPF, de
onderlinge relatie tussen de gepensioneerden leden en het Dagelijks
bestuur. Ook de verkiezingen, de kieslijst en de ondersteuning van de
verkiezingen door de Federatie werden behandeld.
Onderwerpen waar het Dagelijks Bestuur veel aandacht en tijd aan
besteedde waren het fonds Juridische reserve en onze vertegenwoor-
diging op landelijk niveau.

9. FPVG-PUSH-NVOG-KNVG.
In 2010 tekende de Federatie, als onderdeel van de Stichting PUSH
een intentieverklaring om toe te treden tot de Nederlandse
Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG). Hierin
werd aangegeven dat de toetreding ten doel had een sterke, efficiën-
te lobby organisatie te creëren op landelijk niveau. Afgesproken werd
dat tot 31 december 2012 PUSH collectief lid zou worden van de
NVOG, zonder zijn zelfstandigheid op te geven. Vanaf 1 januari
2013 zouden de PUSH aangeslotenen individueel lid worden. De
Algemene Leden Vergadering (ALV) van de FPVG heeft altijd het
voorbehoud gemaakt in de ALV van 2012 de situatie te willen eva-
lueren, alvorens tot lidmaatschap van de NVOG over te gaan.
Er is toen voortvarend aan een activistische lobbyorganisatie gewerkt,
die toenemend succesvol was, onder leiding van de zeer dynamische
nieuwe NVOG voorzitter, ex staatssecretaris Martin van Rooijen.
In toenemende mate kwamen er PUSH vertegenwoordigers in
bestuur en commissies en zij bepaalden verregaand het beleid.
Bij een deel van de oude NVOG leden ontstond er ergernis over wat

De Federatie heeft 2 maal de kiesdeler
gehaald. Daardoor moesten de 2 restzetels
worden verdeeld over de organisaties met het
grootste overschot, zolang dit overschot ten-
minste ¾ van de kiesdeler bedraagt ( 2866
stemmen in 2012).
De eerste restzetel is met een overschot van
3076 stemmen toegewezen aan de Federatie.
FNV Bondgenoten had met 2875 stemmen
voldoende stemmen om de drempel van
2866 te passeren en daarmee de tweede rest-
zetel gekregen.
De Federatie heeft dus 3 zetels gekregen en
FNV Bondgenoten 1.

De gekozen gepensioneerden leden van het
College van Beheer zijn:
Gustav van Geloven (FPVG).
Joop Scholing (FPVG).
Paul Ekelschot (FPVG).
Jan Cuperus (FNV Bondgenoten).
Opgemerkt moet nog worden dat De
Nederlandsche Bank de benoeming van de
heer Cuperus tot nu blokkeert.

8. Vergaderingen van Bestuur
en Dagelijks Bestuur.

In 2012 waren er weer, de gebruikelijke, 5
Bestuursvergaderingen.
De vaste kern van de vergaderingen waren
ook nu weer:
- Het verslag van de bestuursleden-regiover-

tegenwoordigers over de verenigingen en 
de activiteiten in hun regio.

- De onderwerpen die aan de orde zijn in 
het College van Beheer van Philips 
Pensioenfonds. Daarbij was natuurlijk 
vaak aan de orde de dekkingspositie van 
het fonds en de opstelling van Philips in 
dat dossier.

Ook de ontwikkelingen in de Zorg en de
consequenties daarvan voor onze collectieve
zorgverzekering 1482 keer weer de gebruike-
lijke aandacht.
Speciaal in dit verslagjaar was natuurlijk de
verkiezingen voor de Gepensioneerden leden
van CvB. Ook dat kwam in het Bestuur aan
de orde.
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zij als een overname van de NVOG door PUSH zagen. Dit werd nog
versterkt doordat de lobby activiteiten betreffende door sociale part-
ners en politiek gedicteerde ontwikkelingen snel diende plaats te vin-
den. Daardoor moest het bestuur veelal zelfstandig reageren zonder
voorafgaand overleg met de platformvoorzitters en hun leden die
zich daardoor voor een deel buiten spel gezet voelden.
Vanaf najaar 2011 ontstond er daardoor binnen de NVOG een dui-
delijk crisissfeer. Deze leidde ertoe dat in april 2012 de voorzitter van
het platform PUSH door zijn collegae platformvoorzitters buiten
spel werd gezet en dat in de ALV van de NVOG op 23 mei een meer-
derheid, ondanks meerdere lijmpogingen, het vertrouwen in het
bestuur opzegde. Daarmee komt ook een eind aan de lobbyactivi -
teiten en de samenwerking met PUSH.
PUSH, tezamen met een aantal andere lid-verenigingen, heeft de
NVOG met onmiddellijke ingang verlaten.
Het is nu meer dan ooit noodzakelijk om de stem van de gepensio-
neerden op landelijk niveau te laten horen teneinde ons pensioen-
systeem te waarborgen en om ervoor te zorgen dat er geen “over ons
maar zonder ons” situatie ontstaat. Daarom hebben PUSH en die
andere lid- verenigingen een nieuwe landelijke ouderenkoepel opge-
richt: De Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensio -
neerden.
Op 4 september vond de oprichtingsvergadering van de KNVG
plaats. De oprichtende leden waren: Unilever, Douwe Egberts, NBP
(ABP gepensioneerden), Hoogovens, DSM, Dow, IBM, TDV, Oce,
Hunter Douglas, Heineken, Akzo/Nobel en GOMedia. De FPVG
heeft zich als aspirant lid aangemeld, onder voorbehoud van goed-
keuring door onze Algemene Leden Vergadering. De KNVG heeft
vanaf het begin 80.000 leden die een achterban vertegenwoordigen
van meer dan een miljoen gepensioneerden. Inmiddels zijn nog een
aantal verenigingen toegetreden en is de achterban ruim 100.000
leden.
Om het aspirant lidmaatschap te kunnen omzetten in een “echt” lid-
maatschap moest de Federatie goedkeuring hebben van de ALV of
unanieme instemming van alle lidverenigingen in een schriftelijke
raadpleging. Alle verenigingen hebben ingestemd en de FPVG is als
lid tot de KNVG toegetreden. Daarmee zijn wij betrokken bij een
brede belangenbehartiging van gepensioneerden op landelijk niveau.
Sinds haar oprichting heeft de KNVG zich doen kennen als een pro-
actieve en assertieve belangenbehartiger die in politiek Den Haag
wordt herkend en erkend als een belangrijke partner.

10.  Commissie Zorg en Zorgverzekering.
Voor de zorgverzekering IAK-collectief 1482 verwachtten we in
2012 geen al te grote veranderingen omdat er een drie jaren contract
is gesloten tot en met 2012. Echter over de basisverzekering hebben
we niets te zeggen, daar gaat de regering en de Tweede Kamer over
en de overheid paste een aantal zaken aan.

Het eigen risico ging omhoog van € 160,-
naar € 220,-. Ook verdwenen er een aantal
vergoedingen uit het basispakket. Dat waren,
maagzuurremmers voor niet chronische zie-
ken, dieetadvisering en stoppen met roken.
Daarnaast ging het aantal zittingen voor de
eerstelijns psycholoog van 8 naar 5.
Voor de geestelijke gezondheidszorg werden
eigen betalingen ingevoerd. Verder zijn er
detailverschuivingen. Een aantal aandoenin-
gen die in 2011 nog onder huidaandoenin-
gen viel, kwamen in 2012 te vallen onder de
kop cosmetisch. Daarmee kwamen ze voor
eigen rekening. Daar stond wel tegenover dat
er een aantal nieuwe dure geneesmiddelen in
het pakket werden opgenomen en dat gold
ook voor bepaalde behandelingen. Per saldo
was er, voor wat de wezenlijke zorg betreft,
eigenlijk weinig aan de hand.
Voor collectief 1482 steeg de basisverzekering
met 2,36%. Het aanvullende pakket
Compleet met 1,78% en het pakket Comfort
Plus steeg met 7,79%. Dat laatste leek veel
maar het landelijk gemiddelde voor dergelijke
pakketten was 10%. Alles bij elkaar vielen de
stijgingen reuze mee.
Toch waren er aanzienlijke inkomenseffecten.
Premiebetalingen dekken niet het geheel de
kosten van de zorg. Er is ook nog een AWBZ-
premie die gelukkig niet werd verhoogd en
twee zogenaamde inkomensafhankelijke pre-
mies. Die premies gingen iets naar beneden,
nadat ze een paar jaar gelden fors werden ver-
hoogd. Echter, ze werden geheven over een
“bijdrage-inkomen” van € 33.427,- en dat
werd voor 2012 verhoogd naar € 50.056,-.
Dat betekende voor de hogere inkomens
maar zeker ook voor de middeninkomens dat
men meer ging betalen. De percentages wij-
zigden als volgt:
- Over AOW, WW, en bijstand betaalde u 

in 2011 7,75% premie, in 2012: 7,1% .
- 65-plussers betaalden over hun aanvullend 

pensioen in 2011 5,65% voor 2012 werd 
dat 5,00% .

De AWBZ-premie bleef met 12,5% ongewij-
zigd. De zorgtoeslagen werden verlaagd.
Door maatregelen of voorgenomen maatrege-
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Naast achterwege blijven van de indexatie en
bij veel pensioenfondsen ook een korting op
de nominale uitkeringen, verslechtert de inko-
menspositie van de gepensioneerden in toe -
nemende mate door de maatregelen van de
overheid op het gebied van de pensioenen, de
belastingen en de ziektekosten. Zoals bekend
werken wij voor de externe belangenbeharti-
ging op deze gebieden sinds eind vorig jaar
nauw samen met de Koepel van Nederlandse
Verenigingen van Gepensioneer den (KNVG).
Sinds haar oprichting heeft de KNVG een
centrale plaats in de belangenbehartiging van
gepensioneerden verworven. Veel overleg met
bewindslieden en politici maar ook met de
vertegenwoordigers van de sociale partners,
inclusief de jongeren, worden door haar geïni-
tieerd. In mijn bijdrage wil ik een kort over-
zicht geven over de activiteiten van de KNVG.
Voor een uitvoeriger overzicht verwijs
ik u naar de website van de KNVG:
www.KNVG.nl.

Onze pensioenen
Zoals de voorzitter in het “Van de Bestuurs -
tafel” uiteenzet, is het van het allergrootste
belang dat het vermogen van de pensioen-
fondsen voldoende is om ook bij een lage
rente aan hun verplichtingen te voldoen. De
KNVG richt in deze zijn aandacht op de ont-
trekkingen door sponsoren van onder -

nemingspensioenfondsen. Er is bij de politiek gelobbyd (uitgemond
in de –aangehouden- motie Omtzigt) voor het publiceren van een
overzicht van onttrekkingen aan pensioenfondsen. Ook het televisie
interview met onze voorzitter droeg bij tot de maatschappelijke dis-
cussie hierover. Staatssecretaris Klijnsma heeft inmiddels toegezegd
dat hierover medio 2013 een overzicht zal worden gecommuniceerd.
Het kan gepensioneerden helpen de sponsoren van hun pensioenen
hierop aan te spreken en hen tot bijstorting te bewegen. Bij het bere-
kenen van de dekkingsgraad is de gehanteerde rente van doorslagge-
vend belang. Onlangs heeft de regering toegestaan de lange termijn
rente (voor over 20-60 jaar) te verhogen, hetgeen de pen sioenfondsen
enkele punten extra dekkingsgraad opleverde. De KNVG pleit en
lobbyt ervoor de rentetermijn structuur fundamenteel te herzien
omdat de werkelijke rendementen van de pensioenfondsen duidelijk
boven de gehanteerde rente liggen. Zij wordt daarin gesteund door
o.a. Dick Sluijmers, directeur van Nederlands grootste pensioen
beleggingsfonds APG (Zie zijn presentatie op de website van de
KNVG) en internationale actuarissen van Towers Watson en AON
Hewitt. Voorzichtigheid is hierbij wel van belang om “potverteren” te
voorkomen. Dit werd in een lezing voor KNVG leden o.a. bepleit
door Prof. Sleijpen van de De Nederlandsche Bank (zie ook daarvoor
de website). De KNVG voert verder een niet aflatende strijd voor de
vertegenwoordiging van de gepensioneerden bij de discussies  en
besluitvorming over hun pensioenen. Zoals ook uit de inleiding van
Nico Bruijel blijkt is hier nog een lange weg te gaan, omdat de pen -
sioenmodellen worden onderhandeld tussen de sociale partners, waar-
in de gepensioneerden geen plaats hebben. Zij komen pas aan bod in
de discussie over de uitvoering van een overeengekomen model, waar-
voor de verantwoordelijkheid bij het pensioenfonds ligt. Ook het
nieuwe wetvoorstel dat in de plaats moet komen van de wet Koser
Kaya, Blok zal hierin naar zich laat aanzien geen verandering brengen.
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len ontstond in 2012 weer de discussie over de
vrije keuze van patiënten op een aantal gebie-
den. Daarom prijzen wij ons gelukkig dat we
bij het inrichten van collectief 1482 sterk heb-
ben ingezet op vrije artsenkeuze en “second
opinion”. Ook de extra ruimte voor dure
geneesmiddelen in de aanvullende pakketten
blijkt nu een verstandige zet geweest te zijn.

11.  Tot slot
Het bestuur van de Federatie bedankt allen

die zich in 2012 als vrijwilliger opnieuw hebben ingezet voor de
gepensioneerden in het algemeen en voor die van Philips in het bij-
zonder. Hun aller inzet en werk in de lidverenigingen en in
Federatieverband maken het mogelijk om ook in het komende jaar
weer de noodzakelijke belangenbehartiging gestalte te geven.

Jos Ducheine, Secretaris.
Eindhoven, 12 maart 2013.

Het Jaarverslag 2012 is nog voorlopig. Het moet, op de Algemene
Ledenvergadering van 17 april as., nog goedgekeurd worden.

Externe belangen behartiging door
de federatie
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De Commissie Zorg & Zorgverzekering ontving veel vragen over het nieu-
we vergoedingssysteem voor hoortoestellen. Op onze vraag geeft IAK hier
een nadere toelichting.

Hoortoestellen 2013
Toelichting
Vanaf 1 januari 2013 is er een nieuw vergoedingssysteem voor hoor-
toestellen en overige hoorhulpmiddelen. De keuze voor het hoortoe-
stel (en/of andere hoorhulpmiddelen) vindt plaats op basis van de
‘functiegerichte aanspraak’: een eenvoudige oplossing waar dat kan,
een complexe oplossing waar dat nodig is.
De verzekerde krijgt de beschikking over een adequaat functionerend
hoortoestel inclusief oorstukjes of tubes en tips voor een periode van
minimaal 5 jaar. Een adequaat functionerend hoortoestel is een toe-
stel waarmee een slechthorende in nagenoeg alle dagelijkse luistersitu-
aties in staat is om met zijn beperking te kunnen functioneren.

Beoordeling
In 2013 zijn de indicaties voor recht op een hoortoestel ten laste van
de basispolis verdeeld in 5 profielen. Om te beoordelen of een verze-
kerde voor deze zorg in aanmerking komt is er een landelijk protocol
en een vragenlijst ontwikkeld, die ingevuld moet worden door de ver-
zekerde bij de audicien. Deze werkwijze is voor alle zorgverzekeraars
van toepassing en geldt voor alle zorgaanbieders zowel gecontracteer-
de als niet-gecontracteerde audiciens. Afhankelijk van het protocol en
de vragenlijst komt de verzekerde in één van de 5 categorieën terecht.

Landelijk is bepaald welke hoortoestellen in
welke categorie vallen. In iedere categorie is
een grote hoeveelheid hoortoestellen beschik-
baar dus er is voldoende keuzevrijheid.

Vergoedingen
Voor categorie 1 t/m 5 wordt op de basisver-
zekering 75% vergoed en is er een eigen bij-
drage van 25%. De verzekerde dient zelf de
eigen bijdrage aan de zorgverlener te betalen
en kan de nota (mits men een aanvullende
verzekering heeft) bij IAK indienen.

De verzekerde heeft vanuit de basisverzekering
recht op een toestel uit de categorie waarvoor
de verzekerde geïndiceerd is. Als een verzeker-
de zelf een ander toestel kiest als waarvoor hij
is geïndiceerd, is er geen recht op vergoeding
vanuit de basisverzekering. Deze kosten vallen
net als de eigen bijdrage (gedeeltelijk) onder
de IAK aanvullende verzekeringen IAK
Compleet of IAK Comfort Plus tot een
bepaald maximum. Voor het IAK Compleet is
dit € 540,- en voor het IAK Comfort Plus
€ 1.090,-. Men moet er dus rekening mee
houden dat dit niet voldoende is en dat een
deel van de kosten zelf betaald dient te wor-
den.

Overheidsmaatregelen
Maatregelen van opeenvolgende regeringen treffen met name de
ouderen extra zwaar, zeker omdat het hier een stapeling van maatre-
gelen betreft. In een recent opiniestuk in de Volkskrant, onder de
titel: “Ouderen stapelgek van het stapelen”. heeft de KNVG voorzit-
ter, Martin van Rooijen de maatregelen nog eens samengevat:
• Verhoging inkomensgrens zorgverzekeringspremie (2012) van

€ 33.400 naar € 50.000 
• Bosbelasting: Voor ouderen geen inflatiecorrectie eerste twee 

belasting schijven
• Wet uniformering loonbegrip: gepensioneerden betalen sinds

1 januari 4% extra over de eerste schijf
• AOW- gat vroeg pensioneerders:  AOW leeftijd stijgt, aanvullend 

pensioenleeftijd niet
• Vermogenstoets zorgstelsel: opeten eigen vermogen door de eigen 

bijdrage AWBZ
• Fiscalisering AOW: Mogelijk gaan gepensioneerden in de toekomst 

ook AOW premie betalen (voorstel commissie Dijkhuizen)
• Zorgkosten (verhoging eigen risico): Treft vooral ouderen

Alles bij elkaar gaat een ouder echtpaar met
een modaal inkomen over de periode 2007 –
2017 er in totaal 30% op achteruit.
De reacties van de bewindslieden Klijnsma
(sociale zaken) en van Rijn (volksgezondheid)
in de tweede kamer en in gesprekken met de
KNVG wijzen vooralsnog niet op een
beleidswijziging, maar de aandacht in de poli-
tiek neemt toe. Ook in de politieke barome-
ter blijkt overduidelijk dat ouderen zich dui-
delijker op de eigen belangenbehartiging rich-
ten. De KNVG maakt actief gebruik van deze
trend. Nog onlangs had b.v. een vertegen-
woordiging van de ouderenorganisaties, waar-
onder de KNVG, op haar verzoek een
gesprek met Diederik Samson.

Just Slakhorst,
vice voorzitter.
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Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden 

Secretariaten van de aangesloten verenigingen

Aalst-Waalre-Valkenswaard
H.P.H.J. Broekhuijse
040-2010980
secretariaat@pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl

Almelo
L. Kuilder
0546-805287
kuilderl@home.nl

Almelo ETG Cirex
M. Kuijpers
0546-828490
martien.kuijpers@hotmail.com

Apeldoorn
E. Petersen
055-5330269
eib_petersen@hotmail.com

Baarn
A. Bakker
035-5418531
albertusbakker@live.nl

Best e.o.
J. Peeters
0499-392917
johnpeeters@onsbrabantnet.nl

Breda
T.H. van de Wege
0168-326037
thvandewege@ziggo.nl

Deurne
J. Meulendijks
06-51321212
jan_meulendijks@hotmail.com

Dordrecht
mw. C.F.M. van Liemt
078-6122364
cvanliemt@upcmail.nl

Drachten
F. Roorda
0512-512414
frans.roorda@hccnet.nl

Eindhoven (Hoofdvereniging)
J. van de Laar
0499-472925
jmvandelaar@onsbrabantnet.nl

Eindhoven
W. Kemps a.i.
...
wim-gerriekemps@hetnet.nl

Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende
mw. J. von Reth
040-2860000
josvonreth@onsbrabantnet.nl

Groningen
J.G. Meems
06-20847460
meems.jan@gmail.com

Den Haag Seniorenclub
A. Nijssen
079-3419006

Heerlen
W.P.H. Frijns
045-5412049
w.frijns@kpnplanet.nl

Helmond
S. Koppes
...
s.koppes@chello.nl

Hengelo
mw M. Ziel
Tel. 0547-351842
m.ziel@hetnet.nl

Hilversum
J. Rebel
035-5256649
janrebel@freeler.nl

Hoogeveen
J. Boomker
0528-263961
f2hboomke5@hetnet.nl

Leeuwarden
S. Schuil
058-2884033
s.schuil4@upcmail.nl

Middelburg
C.N.P. van den Bemt
0118-470930
bemt@zeelandnet.nl

Nuenen c.a.
T. Meelker
040-2838916
rikus@meelker.net

Nijmegen NXP
T.H. Uittenbogaard
024-3442638
thuittenbogaard@gmail.com 

Nijmegen Splendor
mw H.J. Genders-Klein
024-3441449
j.genders3@chello.nl

Oss
P. de Haardt
0412-652556
gevpo1979@live.nl

Roosendaal
J.C. de Mooij
0165-570456
secr.svpr@kpnmail.nl

Sittard
F.H. Vestering
046-4855427
f.vestering@home.nl

Son en Breugel e.o.
J. van der Gaag
0499-473183
j.vandergaag.son@kpnmail.nl

Stadskanaal
R. Dekens
0599-619730
rdekens@online.nl

Terneuzen
Ch. Fassaert
0114-313686
chafas@zeelandnet.nl

Uden
mw. J.M. de Klein
0413-263392
tjdeklein@kpnmail.nl

Veldhoven e.o.
mw. C de Bruijn
040-2544464
secretaris@pvge-veldhoven.nl

Venlo
mw. M. Rongen-Hermans
...
miaenjanrongen@home.nl

Weert
M. van Oosterhout
0495-633680
pgv.weert@gmail.com

Winschoten
C.D. Visser
0597-416545
c.d.visser1944@hetnet.nl

Zwolle
H. Brunen
038-4655003
herman.brunen@hetnet.nl
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