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Van de Voorzitter
Pensioenen, het dossier dat afwisselend met veel urgentie in de Haagse schijnwerpers staat om dan
vervolgens weer even uit het nieuws te verdwijnen. Maar het dossier blijft wel degelijk op tafel!
De koepelorganisaties van gepensioneerden doen verwoede pogingen om als gesprekspartner te
worden toegelaten tot de onderhandelingen om de belangen van de gepensioneerden te behartigen.
Geen eenvoudige zaak, maar in de overtuiging dat de aanhouder wint, gaan zij hier zeker mee door.
Dan wat dichter bij huis: zoals we hebben aangekondigd in de algemene ledenvergadering zal er een
enquête worden uitgezet onder leden. We willen graag weten wat onze leden van de VvGH vinden en
verwachten. Op basis van de uitkomst kan het bestuur de gewenste koers bepalen. In augustus kunt u
de vragenlijst tegemoetzien. Vanzelfsprekend stellen wij uw medewerking erg op prijs en we hopen
dat u de tijd wilt nemen om de enquête in te vullen.
Rest mij om u een goede en mooie zomer te wensen!
Verslag 29ste Algemene Ledenvergadering (ALV)
Alvorens de vergadering plaatsvond gaf de CEO van Heineken, Jean-François van Boxmeer, in
vogelvlucht de historie van Heineken van de laatste dertig jaar weer. In het bijzonder schetste hij de
enorme groei die de onderneming heeft doorgemaakt, zowel in volume, winst maar bovenal in
geografische uitbreiding. Met betrekking tot de ontwikkeling van het Heineken pensioen betreurde hij
het verlies aan koopkracht sinds 2009 van zo’n 13% maar legde de ‘bal’ neer bij de extreem lage
rentestand die door de Europese Centrale Bank wordt gestimuleerd.
Vervolgens gaven Michiel Kamermans en Rob van der Berg, bestuursleden van het Heineken
Pensioenfonds (HPF), een presentatie over het HPF en gingen met name in op het beleggingsbeleid.
Deze presentatie is op de website beschikbaar. Het is ingewikkelde materie die zich leent om daar in
een kleiner gezelschap dieper op in te gaan. Bij voldoende belangstelling zal er later dit jaar een
bijeenkomst worden georganiseerd voor die leden die meer willen weten over het beleggingsbeleid.
De aankondiging hiervan vindt u in deze nieuwsbrief.
Na de lunch vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Er waren circa 160 leden aanwezig in het
Koelschip van de Heineken Experience. De jaarrekening werd goedgekeurd, de contributie voor het
lidmaatschap werd voor 2020 vastgesteld op € 15,00.
Francis Tjaarda treedt na 6 jaar af als bestuurslid. Ze werd bedankt voor haar grote inzet en bijdragen.
Janine van Oosten (voorzitter), Roelf Duursema (vicevoorzitter) en John Muller (lid) traden volgens de
statuten af en werden allen voor een tweede termijn van 3 jaar herbenoemd. Als nieuwe leden van het
bestuur ging de vergadering akkoord met de benoeming van Anita Goudswaard en Herman van de
Bergh voor een periode van 3 jaar.
Na de sluiting van de ALV was er nog een gezellig samenzijn waarbij menigeen dierbare
herinneringen deelde onder het genot van een mooi glas Heineken bier.

Informatiesessie beleggingsbeleid HPF: datum bekend!
Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering hebben twee bestuursleden van het HPF, Michiel
Kamermans en Rob van den Berg, een presentatie gegeven over het beleggingsplan van ons
pensioenfonds. Dit is ingewikkelde materie, die in de ALV alleen oppervlakkig behandeld kon worden.
Michiel en Rob hebben aangeboden om - indien gewenst - een extra sessie te organiseren voor een
groep van 25 – 30 personen, waarbij dan dieper op dit onderwerp kan worden ingegaan.
Deze sessie gaat plaatsvinden op maandag 14 oktober a.s. in de Van Swietenzaal van het
Ontvangstgebouw in Zoeterwoude van 10.00 – 12.30 uur.
Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij het secretariaat van de VvGH. Dit kan per mail aan het
secretariaat: secretariaat@vvgheineken.nl of per post: VvGH, Afroditekade 3E, 1076 DP Amsterdam.
Uiterste datum voor aanmelding is 6 september.

Nieuws van het Verantwoordingsorgaan (VO)
Vacatures
Het bestuur van het Heineken Pensioenfonds (HPF) legt verantwoording af aan het VO over het
beleid en de wijze waarop dat is uitgevoerd. Het VO geeft jaarlijks haar oordeel over het gevoerde
beleid en heeft adviesrecht op een aantal onderwerpen, zoals in de Pensioenwet is vastgelegd.
Het VO bestaat uit negen leden. Twee leden worden gekozen door de actieve deelnemers, drie leden
worden benoemd door de werkgever en vier leden worden benoemd door onze vereniging.
Begin 2019 waren er binnen het VO twee vacatures. Eén namens de werkgever en één namens de
werknemers. Inmiddels zijn door de selectiecommissie, bestaande uit een HPF-bestuurslid en een
VO-lid, gesprekken met de kandidaten gevoerd. Allen zijn geschikt bevonden. De benoeming van het
VO-lid namens de werknemers is hiermee afgerond en in overleg met de werkgever zal de benoeming
van het VO-lid namens de werkgever opgepakt worden.
Gezien hun aantal hebben de gepensioneerden een belangrijke positie binnen het VO. Op dit moment
zijn er geen vacatures voor zetels namens de gepensioneerden. Toch willen we een beroep doen op
de gepensioneerde leden, die zich in de toekomst beschikbaar willen stellen als lid van het VO, om
zich bij ons te melden. Mocht U meer willen weten over de taken en verantwoordelijkheden van het
VO dan kunt u het jaarverslag van het VO bekijken (onderdeel van het jaarverslag van het HPF) en/of
via het secretariaat van de VvGH contact opnemen met John Muller (voorzitter van het VO)
Premiebesluit
Het VO heeft een adviesaanvraag ontvangen met betrekking tot de vaststelling van de feitelijke
premie en de hoogte van de premiecomponenten van het HPF voor het jaar 2019 (‘Premiebesluit’).
Na bestudering van de aangeleverde informatie en de ontvangen toelichting hierop tijdens een
gezamenlijke vergadering met het HPF-Bestuur heeft het VO een positief advies gegeven met
betrekking tot het volledige Premiebesluit voor 2019.
Communicatiebeleid
Daarnaast heeft het VO een adviesaanvraag ontvangen met betrekking tot een wijziging in het
communicatiebeleid van het HPF en het daarmee samenhangende jaarplan 2019. Het adviestraject
loopt inmiddels.

Nieuws Van de Zorgcommissie
Fusie
De fusie tussen de koepelorganisaties KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van
Gepensioneerden) en NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden) wordt

dit jaar verwacht. De beide ALV’s zullen voor de zomer hun goedkeuring geven. Het gezamenlijke
aantal leden zal dan circa 450.000 bedragen. Hoewel de focus op pensioenen ligt (en de VvGH is hier
ook voorstander van) zal er meer aandacht komen voor welzijn, zorg, wonen en de begeleiding van
senioren. De VvGH zal dit kritisch volgen omdat dit ook een andere expertise vraagt.
De nadruk voor zorg en welzijn zal dan meer komen te liggen op regionale en lokale
belangenbehartiging. Het gaat om probleemgebieden in de WMO (Wet Maatschappelijke
Ondersteuning, uitgevoerd door de gemeenten) en in de WLZ (Wet Langdurige Zorg, uitgevoerd door
de ziektekostenverzekeraars). Verder zal er veel aandacht zijn voor de begeleiding en opvang van
ouderen, vaak in de vorm van particuliere initiatieven en uitgevoerd door vrijwilligers. In de loop van
het jaar zal de VvGH hier nader op terugkomen.
Verlengen rijbewijs
Wanneer de geldigheid van uw rijbewijs verloopt op of na uw 75ste levensjaar, kunt u uw rijbewijs pas
verlengen na een medische keuring. Deze keuring moet gebeuren door een bevoegd arts (niet de
eigen huisarts) of een specialist.
In verband met de drukte bij het CBR is het raadzaam om de verlenging bijtijds in gang te zetten.
Het CBR gaat nu 5 maanden voor afloop van het rijbewijs een brief sturen naar betrokkene.
Geadviseerd wordt om dan meteen de verlenging in gang te zetten. Voor verdere informatie kunt u
inloggen op www.cbr.nl
Nieuws van de Ledenadministratie: belangrijke Informatie voor leden met e-mail.
De laatste jaren sturen wij van af ons mailadres ledenadministratie@vvgheineken.nl de uitnodiging en
de stukken voor de ALV, de Nieuwsbrieven, contributienota’s etc. naar u toe.
Dat gaat via een zogenaamde “bulkmail”. Deze bulkmail moeten we gebruiken omdat iedere mailing
aan meer dan 1200 adressen verstuurd moet worden.
Helaas zitten hier ook wat haken en ogen aan deze manier van verzenden. Wij hebben gemerkt dat
met een verzending van een mail met bijlagen de mail niet bij iedereen aankomt. Hiervoor kunnen een
aantal redenen zijn:
Reden 1: uw mail-provider ziet deze mails voor spam aan en houdt de mails met bijlagen tegen.
Oplossing: wij adviseren u om contact op te nemen met uw mailprovider en te vragen wat hieraan te
doen is.
Reden 2 : uw mail-instellingen zijn zo ingesteld, dat mails van de VvGH in uw spam terecht komen.
Oplossing: wij adviseren u om uw mail-instellingen te wijzigen. Ook het regelmatig controleren van uw
spamfolder is aan te raden. Mocht u hierin mails aantreffen die u gewoon wilt openen, kunt u ze naar
uw inbox verplaatsen.
Reden 3: uw mailbox zit te vol en er kan niets meer bij.
Oplossing: wij adviseren u om regelmatig uw mailbox te controleren en overbodige mails naar de
prullenbak te verplaatsen. Mails die u langer wilt bewaren kunnen worden verplaatst naar aparte
folders.
Meer informatie over uw pensioen
Meer 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, tel. 0715458065. U kunt ook de contactgegevens vinden op de website.
Ook kunt u de nieuwsbrief van het HPF elektronisch ontvangen. U dient dan uw e-mailadres op te
geven aan het HPF.
Wilt u adreswijzigingen, wijzigingen van e-mail, overlijden of andere mutaties graag altijd
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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