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Van de Voorzitter
In de ALV zijn Michiel Kamermans, voorzitter en
Piet Heemskerk, vice-voorzitter afgetreden.
Vanaf deze plek wil ik graag beiden nogmaals
bedanken voor hun inzet voor onze vereniging. De
VvGH heeft Michiel voorgesteld om zitting te gaan
nemen in het bestuur van het HPF en blijft dus in
‘onze’ pensioenwereld. Piet is in de ALV unaniem
tot erelid van de VvGH benoemd als blijk van
waardering voor zijn grote bijdrage aan de VvGH
gedurende de 10 jaar dat hij bestuurslid was;hij
blijft dus op een bijzondere manier verbonden met
onze vereniging.
Het bestuur in de nieuwe samenstelling gaat
verder met het realiseren van de ambities die in
het strategiedocument 2016 zijn opgenomen. Wij
zullen waar nodig ook een beroep doen op u, onze
leden om dit samen met ons mogelijk te maken. In
het verslag van de ALV leest u hier meer over. In de
nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over
ontwikkelingen op pensioengebied en hoe wij als
lid van de KNVG de besluitvorming in de politiek en
in de SER volgen.
Tot slot wil ik u bedanken voor het vertrouwen in
mij gesteld, ik ga mij inzetten om mijn voorgangers
waardig te zijn.

Algemene Ledenvergadering (ALV)
De ALV werd op 5 april 2017 gehouden en werd
bijgewoond door 176 leden. Het verslag van de
vergadering is bijgesloten bij deze nieuwsbrief.
Voorafgaand aan de vergadering presenteerde Jan
Derck van Karnebeek, Chief Commercial Officer,
een overzicht van de activiteiten van het Heineken
merk, gaf een inzicht in verschillende innovaties en
ging in op de sponsoractiviteiten. Vervolgens werd
ook een aantal commercials getoond.
Robin Hoytema van Konijnenburg, voorzitter van
het HPF gaf, na een kort overzicht van de financiële
situatie van het HPF, een presentatie over
Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (zie ook
verder in deze nieuwsbrief).
In de middag vond de reguliere ALV plaats, met als
onderwerpen: het jaarverslag en de jaarrekening
2016, begroting 2017, de bestuurssamenstelling

(zie later in de nieuwsbrief) en de planning voor
2017.

Bestuurssamenstelling
In de ALV is Michiel Kamermans afgetreden als
voorzitter. Namens de VvGH is hij kandidaat
gesteld voor bestuurslid van het HPF, als opvolger
van Hans Weeda, die heeft aangegeven eind 2017
te willen stoppen met zijn bestuurslidmaatschap.
Indien er zich geen nieuwe kandidaten melden bij
het HPF, zal Michiel worden voorgedragen bij DNB
als nieuw bestuurslid namens de gepensioneerden.
Michiel zal dan als toehoorder de
bestuursvergaderingen van de VvGH bijwonen.
Trudy de Vries en Wiet Holla zijn herbenoemd als
lid. Janine van Oosten is in de ALV unaniem
benoemd tot voorzitter van onze vereniging. Piet
Heemskerk is na circa 10 jaar afgetreden als
bestuurslid. Gezien zijn grote bijdrage voor de
vereniging is hij benoemd als erelid van onze
vereniging.
Met ingang van de Algemene Ledenvergadering
bestaat het bestuur van de VvGH uit de volgende
leden:
Janine van Oosten, voorziter
Roelf Duursema, vice-voorzitter
Trudy de Vries, secretaris
Riet Boef, penningmeester
Francis Tjaarda, lid
Wiet Holla, lid
John Muller, lid

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen
door het Heineken Pensioenfonds (HPF)
Het HPF heeft de VvGH, zijnde de
vertegenwoordiger van een van de stakeholders,
namelijk de gepensioneerden, naar haar mening
gevraagd betreffende bovengenoemd onderwerp.
Ook zal er bij de actieven worden gepeild hoe zij
tegenover het een en ander staan. In de Algemene
Ledenvergadering werd hieraan aandacht besteed,
met onder andere de volgende onderwerpen

Het HPF voldoet aan de wettelijke regels (zelfs
iets meer);
- Inmiddels is Heineken gestegen naar plaats 16
op de ranglijst van de Vereniging van
Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling
(VBDO);
- De materie is complex: rendement versus
kosten, gevoel, etc.;
- Het HPF is een kleine speler, maar zou
vermogensbeheerders kunnen beinvloeden
om trendsetters te zijn (op de site van Robeco,
een van de vermogensbeheerders van het
HPF, staat ook meer informatie over
Maatschappelijk Verantwoord Beleggen).
In de ALV werd een ruwe peiling uitgevoerd. Het
blijkt dat circa 75% van de leden zich kunnen
vinden in het huidige beleid van het HPF. 20% zou
wel iets meer willen doen en 5% iets minder.
In de ALV werd geconcludeerd dat de leden zich
kunnen vinden in het huidige beleid het HPF, maar
dat er wel naar moet worden gestreefd om ook in
de toekomst in de bovenste helft van de ranglijst
van de VBDO te blijven en dat het HPF zal moeten
mee groeien met de wereld om ons heen. Dus
geen status quo. De uitkomsten van de peiling zijn
aan het HPF meegedeeld. Meer informatie over
het beleid van het HPF is te vinden op hun website.
-

Nieuws van het Heineken Pensioenfonds
Door de gestegen rente en goede
beleggingsrendementen is de actuele
dekkingsgraad de afgelopen maanden gestegen
naar 108,6% per eind maart 2017. De
beleggingsdekkingsgraad (het gemiddelde van de
actuele dekkingsgraden over de laatste 12
maanden) steeg naar 99,1%. Aangezien dit nog
steeds onder het vereiste niveau van 123% ligt,
moest een herstelplan ingediend worden bij De
Nederlandse Bank (DNB), waaruit moet blijken dat
het fonds binnen 10 jaar op het gewenste niveau
ligt. Dat lukt volgens het ingediende plan. DNB
moet zich hierover nog uitspreken.
Om nog meer aandacht te besteden aan het
beleggingsproces heeft het bestuur gemeend om
naast de BeleggingsAdviesCommissie (BAC) een
nieuwe Beleggingscommissie (BC) te starten. De
BAC houdt zich voornamelijk bezig met de
operationele aspecten van het beheer van het
vermogen van het fonds, terwijl de BC meer naar
de strategische en beleidsmatige aspecten zal
kijken.
Het bestuur is momenteel druk bezig met het
afronden van het jaarverslag en verkorte
jaarverslag 2016.
Deze komen in de loop van mei beschikbaar.
Tenslotte kan iedereen lezen dat een en ander zal
gaan wijzigen aan het pensioenstelsel zoals wij dat

in Nederland kennen. Dat kan ook gevolgen gaan
hebben op de regeling zoals die wordt uitgevoerd
door het HPF. In eerste instantie is het woord aan
de politiek en de sociale partners. Pas daarna is het
HPF aan zet.

Nieuws van de KNVG
De pensioencommissie van de Koepel van
Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden
(KNVG) is actief bezig geweest, samen met
vertegenwoordigers van andere ouderenbonden,
met betrekking tot de komst van een nieuw
pensioenstelsel.
Er heeft een gesprek plaats gevonden met de
“Commissie Toekomst Pensioenstelsel” van de
Sociaal Economische Raad (SER).
Samen met de ouderenbonden hebben zij op 18
maart een document gepresenteerd aan de
voorzitter van de SER, Mevrouw M. Hamer, t.w.:
“Toetsingscriteria Pensioenstelsel”. Dit is in de
discussie met de SER-commissie positief ontvangen
en zal naar verluidt toegevoegd worden als bijlage
aan het binnenkort te verwachten advies van de
SER aan de overheid. De criteria omvatten o.a.
transparantie, collectiviteit en solidariteit met de
ambitie van een vrijwel gelijke levensstandaard na
pensionering.
Ook met vertegenwoordigers van
jongerenorganisaties spreken de
ouderenorganisaties, waaronder de KNVG, sinds
begin dit jaar over pensioenzaken. Het doel van
deze discussies is, het wegnemen van
vooroordelen richting elkaar over de pensioenen
en te komen tot een goed pensioen voor allen, oud
en jong.
De discussies binnen alle betrokken partijen lijken
te gaan naar een meer persoonlijk pensioenstelsel
met collectieve risicodeling.
Aan de onderhandelaars voor een nieuw kabinet is
eind april een brief gestuurd met het verzoek de
verhoging van de AOW leeftijd minder snel te doen
stijgen.
De KNVG heeft zich in februari aangesloten bij het
consortium “BeterOud”. Een vereniging van
ouderen, gepensioneerden organisaties en
organisaties die betrokken zijn bij het ouder
worden.

Van de ledenadministratie
Wilt u adreswijzigingen, wijzigingen van e-mail,
overlijden altijd schriftelijk melden aan:
Ledenadministratie VvGH
t.a.v. mevrouw Riet Boef
Goudmos 99
2914 AG Nieuwerkerk a/d IJssel
Of per e-mail: VVGHeineken@gmail.com.

Zilverkorting van Zilveren Kruis is
vernieuwd
Als klant van Zilveren Kruis krijgt u Zilverkorting op
allerlei extra zorgproducten en diensten. Met
Zilverkorting biedt het Zilveren Kruis u een
overzichtelijk en uitgebreid assortiment van
producten en diensten. Nadere informatie over de
vernieuwde Zilverkorting is te vinden op de
website www.zk.nl/zilverkorting.

Meer informatie
Informatie over de ontwikkelingen bij het
Heineken Pensioenfonds vindt u op de website
van het HPF: www.heinekenpensioenfonds.nl.
Voor informatie over uw persoonlijke situatie kunt
u zelf contact opnemen met het HPF; u vindt de
contactgegevens op de website.
Ook kunt u de nieuwsbrief van het HPF
elektronisch ontvangen. U dient dan uw e-mail op
te geven aan het HPF.

Redactie
Francis Tjaarda – 020 6622780 – francisnathalietjaarda@gmail.com
Trudy de Vries – 020 6239025 – g.vries125@upcmail.nl
Roelf Duursema – 033 8881570 – roelf@duursema.com

