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Van de Voorzitter
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Met trots presenteren we hierbij onze 75
nieuwsbrief. Om te laten zien dat er toch niet
zoveel veranderd is in al die jaren, sluiten wij
hierbij de eerste nieuwbrief uit 1991 bij. Deze komt
uit het archief van Aad Ferdinandus, die dit vlak
voor zijn overlijden aan ons heeft overgedragen.
In de algemene ledenvergadering heeft het
bestuur bekend gemaakt dat wij fondsen
beschikbaar willen stellen voor initiatieven van
onze leden om bijvoorbeeld regiobijeenkomsten te
organiseren. Voorwaarde hierbij is wel dat er
pensioen gerelateerde inhoudelijke zaken op de
agenda staan en dat de leden zelf gaan
meewerken. Het eerste voorstel voor een
regiobijeenkomst dit najaar is al binnen. Wij gaan
samen met het VvGH lid dat dit voorstel heeft
gedaan en die bereid is om de organisatie op zich
te nemen, aan de slag.
Op 25 mei gaat de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) in. Op die datum
geldt dezelfde privacy wetgeving in de gehele EU.
Ook de VvGH moet voldoen aan deze verordening.
Binnen het bestuur is onze vicevoorzitter Roelf
Duursema verantwoordelijk voor de
gegevensbescherming (zie hoofdstukje Nieuwe
Privacy Wetgeving in deze nieuwsbrief).
De besturen van de koepelorganisaties KNVG en
NOVG hebben een grote stap voorwaarts genomen
om tot een fusie te komen. 1 januari 2019 zou dit
bestendigd moeten zijn. Een grote
koepelorganisatie kan meer impact hebben in de,
nog altijd gecompliceerde, pensioendiscussie. Wij
zijn dan ook blij met deze versnelde toenadering
.

Verslag Algemene Ledenvergadering (ALV)
ste

Het verslag van de 28 ALV is bijgevoegd bij de
nieuwsbrief en is geplaatst op de website.
Alvorens de vergadering plaatsvond gaf Michiel
Kamermans, bestuurslid van het Heineken
Pensioenfonds (HPF), een presentatie over het HPF
en ging met name in op de risico factoren en
risicobereidheid. Deze presentatie is op de website
beschikbaar.
Vervolgens gaf Olaf Slijkhuis, Collectie Beheerder

van de Heineken Collection Foundation, de
aanwezigen meer inzicht in de verzamelingen, de
activiteiten en de plannen van de Heineken
Collectie Stichting. U vindt een link naar de website
van de Heineken Collectie op onze site. Olaf
toonde een aantal foto’s van brouwerij attributen
waarvan zij niet weten waar deze voor waren. Het
is om die reden dat Heineken Collectie regelmatig
ook dergelijke zaken op onze website gaat
publiceren om de oorsprong van bepaalde zaken
(materialen, foto’s, e.d.) te achterhalen.
Na de lunch vond de Algemene Ledenvergadering
plaats. Er waren circa 170 leden aanwezig in het
Koelschip van de Heineken Experience. De
jaarrekening werd goedgekeurd, de contributie
voor het lidmaatschap werd voor 2018 en ook
(voorlopig) voor 2019 vastgesteld op €15,00. Riet
Boef werd herbenoemd en Sjoerd Koornstra wordt
namens de gepensioneerden voorgesteld voor het
Verantwoordingsorgaan.

Website VvGH
Midden april is de website van onze vereniging life
gegaan: www.vvgheineken.nl.
Op de website staat veel informatie over de VvGH
zoals samenstelling bestuur, rooster van aftreden,
huishoudelijk reglement, statuten etc. De website
zal regelmatig worden ververst, echter er zullen
geen aankondigingen per mail hierover worden
toegezonden.
De website heeft ook interessante links naar
websites van derden, zoals onder andere naar het
Heineken Pensioenfonds (dat haar website
eveneens vernieuwde) en de koepelorganisaties.
Ook wordt er samengewerkt met de Stichting
Heineken Collectie.
Tegelijk met de start van de website zijn de emailadressen, waaronder u ons kunt bereiken,
vernieuwd: secretariaat@vvgheineken.nl en
ledenadministratie@vvgheineken.nl.

Nieuwe Privacy wetgeving
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze

wet versterkt de positie van de mensen van wie
persoonsgegevens worden verwerkt. Organisaties
krijgen meer verplichtingen om op een juiste
manier om te gaan met gegevens van personen.
Ook onze vereniging heeft te maken met het
verwerken van persoonsgegevens, met als
belangrijkste reden voor administratieve
doeleinden. Daarbij moet u denken aan
‘naam/adres/woonplaats’, e-mailadres en
bankrekeningnummer voor de automatische
incasso van de jaarlijkse contributie.
In de bijlage treft u onze privacyverklaring aan en u
kunt deze ook vinden op onze website.

Van het Heineken Pensioenfonds (HPF)
De financiële gezondheid van het pensioenfonds is
in 2017 flink verbeterd, waardoor het mogelijk was
een, zij het geringe indexatie van de pensioenen
door te voeren. Inmiddels is de zogenaamde
beleidsdekkingsgraad van het fonds weer een
stukje verder gestegen. Per eind maart bedroeg
deze 111,7%.
Omdat het fonds nog altijd onder een
dekkingsgraad van 125% zit moest een nieuw
Herstelplan ingeleverd worden bij De
Nederlandsche Bank. Mocht het plan waar
worden, dan kan er de komende paar jaar
gedeeltelijk geïndexeerd worden, maar de
werkelijkheid kan weerbarstig zijn.
Het bestuur van het fonds heeft opnieuw een
risicoanalyse uitgevoerd waarbij nu onderscheid
wordt gemaakt tussen strategische en
operationele risico’s. Naast de bestaande
maatregelen om de kans op en de gevolgen van de
risico’s in te perken zullen nog een aantal extra
maatregelen genomen worden de komende tijd.
Een van die risico’s is natuurlijk de mogelijke
inbreuk op de vertrouwelijkheid van de gegevens
die het fonds over haar deelnemers bezit. Er is de
afgelopen maanden hard gewerkt om te voldoen
aan de nieuwe Algemene Verordening voor
Gegevensbescherming, ingaande op 25 mei 2018.
Het fonds heeft ook voor 2018 een flink aantal
doelstellingen geformuleerd waardoor het zelf
goed haar functioneren als bestuur kan beoordelen
in de loop van en aan het eind van het jaar. Maar
ook voor het Verantwoordingsorgaan en de
nieuwe Raad van Toezicht wordt het zo
gemakkelijker om hun rollen ten opzichte van het
bestuur te vervullen.
En tot slot is het bestuur begonnen met het
uitvoeren van de zogenaamde ALM (Asset Liability
Management oftewel Bezittingen Verplichting)
studie. De studie die probeert 5 tot 15 jaar vooruit
te kijken en op grond daarvan het beleggingsbeleid
en eventueel ander beleid aan te passen. Dat alles
begint met het vaststellen van de risicohouding. De

term risicohouding is voor de bezoekers aan de
Algemene ledenvergadering nu een bekend begrip
sinds Michiel Kamermans dat uitgebreid heeft
toegelicht in zijn verhaal. In het najaar worden de
resultaten verwacht en kunnen dan worden
meegenomen in bijvoorbeeld het beleggingsplan
2019.

Nieuws van het Verantwoordingsorgaan (VO)
Op 20 en 21 maart jl. heeft het VO weer haar
jaarlijkse studiedagen gehouden, hierbij zijn
diverse onderwerpen aan de orde gekomen.
Het VO heeft met de Directeur van het HPF
uitgebreid van gedachten gewisseld over actuele
onderwerpen, zoals de stand van zaken van het
DNB onderzoek uit 2017. Dit onderzoek richt zich
met name op de risicobeheersing en de sturing
rondom het beleggingsbeleid. Daarnaast zijn zij
geïnformeerd over de nieuwe Algemene
Verordening Gegevensbescherming.
Elke 3 jaar dient een pensioenfonds een ALM
studie uit te voeren naar de toekomstige
ontwikkelingen op het gebied van de bezittingen
en verplichtingen. Het bestuur van het HPF
organiseert de komende periode deze studie
waarbij ook drie leden van het VO als toehoorder
aanwezig zijn.
Per 1 januari 2018 is op voordracht van het VO de
Raad van Toezicht benoemd. De RvT heeft tot taak
toezicht te houden op het beleid van het bestuur
en op de algemene gang van zaken in het
pensioenfonds. Het VO heeft inmiddels nader
kennis gemaakt met de RvT en de taakverdeling en
samenwerking besproken.
Het HPF heeft in december 2017 een enquête
gehouden over de effectiviteit van de gebruikte
communicatiemiddelen. Het VO heeft inmiddels de
rapportage van deze enquête ontvangen alsmede
de verbeter- en actiepunten. De komende periode
zullen zij de opvolging hiervan door het Bestuur
blijven volgen.

Nieuws van de KNVG

In maart hebben de voorzitters van de Koepel van
Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden
(KNVG) en de Nederlandse Organisaties van
Gepensioneerden (NVOG) een gesprek gehad met
mevr. Hamer van de Sociaal Economische Raad
(SER). Doel van het gesprek was om te bereiken,
dat de koepelorganisaties kunnen meepraten in de
commissies Pensioen en Toekomst binnen de SER,
in het kader van belangenafweging tussen de
verschillende generaties. Dit werd helaas niet
gehonoreerd. De SER wil deze discussie omtrent
een potentieel voorstel voor een nieuw stelsel
afronden en overgeven aan de regering voor
wetgeving. De FNV houdt de voortgang tegen.

Op 20 maart zijn de ouderen organisaties,
waaronder de KNVG en NVOG, plus
vertegenwoordigers van jongeren organisaties op
bezoek geweest bij minister Koolmees. Doel van
het gesprek was informatie- en
gedachtenuitwisseling. Duidelijk is voor alle
partijen, dat het niet indexeren van de
(toekomstige) pensioenen niet alleen nadelige
gevolgen heeft voor de gepensioneerden, maar
ook voor de pensioenopbouw van de jongeren.
Voor allen zijn collectiviteit, risicodeling en
solidariteit een vereiste voor een nieuw
pensioenstelsel.

Contact
Wilt u adreswijzigingen, wijzigingen van email, bankrekeningnummer, overlijden of
andere mutaties altijd schriftelijk melden
aan:
Ledenadministratie VvGH,
p/a Goudmos 99,
2914 AG Nieuwerkerk a/d IJssel
Of per e-mail: ledenadministratie@vvgheineken.nl

Voor vragen aan het Bestuur:
secretariaat@vvgheineken.nl
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