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Van de Voorzitter 
 
 
We zitten weer midden in het stormachtige, regenachtige weer dat de herfst met zich meebrengt. Dit 
weertype laat zich gemakkelijk vertalen naar wat er in pensioenland aan de hand is. De inkt van het 
pensioenakkoord was nog niet droog toen de discussie weer van alle kanten oplaaide. Het is triest dat 
ondanks de hoge vermogens van de pensioenfondsen er dankzij de opgelegde regels het korten op 
pensioenen voor sommige fondsen een realiteit dreigt te worden. Ook zijn we erg teleurgesteld dat het 
Heineken Pensioenfonds niet of nauwelijks heeft geindexeerd de afgelopen jaren. Enigszins 
geruststellend voor ons is dat het bestuur van het HPF inschat dat de kans op korten de komende 
jaren klein is.  
 
In deze nieuwsbrief vind u ook het bericht dat Trudy de Vries na bijna 10 jaar afscheid heeft genomen 
van het bestuur van de VvGH. Wij prijzen ons gelukkig met Anita Goudswaard, die de functie van 
secretaris VvGH op zich heeft genomen. 
 
Het bestuur houdt, zoals besproken in de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2019, een enquête 
onder de leden. De enquête is bedoeld om inzicht te krijgen in uw mening en wensen met betrekking 
tot de VvGH. We stellen uw medewerking op prijs, uw mening is belangrijke input voor de strategie 
van de VvGH voor de komende jaren. 
Het Beleggingsplan van het HPF, dat werd gepresenteerd door Michiel Kamermans en Rob van 
denBerg in de laatste ALV, werd verder uitgediept in een speciale sessie voor een groep van ca. 40 
belangstellenden in de Hooiberg in Zoeterwoude. Lees meer hierover verder in deze Nieuwsbrief. 
 
Tot slot iets om uw agenda te noteren, de algemene ledenvergadering 2020 vindt plaats op 7 april in 
Amsterdam. 
 
 
Secretaris VvGH, Trudy de Vries legt haar functie neer 
 
Na bijna 10 jaar als bestuurslid en secretaris van de VvGH heeft Trudy de Vries besloten met 
onmiddellijke ingang haar functie neer te leggen.  
Jammer genoeg is zij om gezondheidsredenen tot het besluit gekomen om haar termijn, die loopt tot 
April 2020, eerder te beëindigen. Een ziekenhuisbacterie heeft het herstel van een ingreep aan haar 
hand aanzienlijk gecompliceerd en haar herstel vraagt tijd. Trudy heeft haar besluit mede in het 
belang van de VvGH genomen. Wij wensen haar veel sterkte en een goed verloop van haar herstel 
toe. 
Trudy heeft in de afgelopen 10 jaar met grote betrokkenheid en inzet haar functie vervuld. Zij heeft 
VvGH bestuursleden zien komen en gaan en was ons collectief geheugen. Namens het bestuur wil ik 
onze waardering uitspreken en haar hartelijk bedanken voor haar grote bijdrage aan de VvGH. In de 
ALV van 2020 zullen wij zeker nog stilstaan bij het vertrek van Trudy uit ons bestuur. 
 

30ste Algemene Ledenvergadering (ALV) – Datum bekend! 
Inmiddels zijn we alweer bezig met de planning voor 2020 en de datum voor de 30ste ALV staat vast: 7 
april 2020 in het Koelschip in Amsterdam. Dus die kan in de agenda’s! 2020 wordt een 
gedenkwaardig jaar, want de 30ste ALV betekent ook dat de VvGH 30 jaar bestaat.  

 



 
 

 
 

 
 

Extra Informatiesessie Beleggingsplan HPF 
 
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. Deze 
sessie heeft op 14 oktober plaatsgevonden in De Hooiberg in Zoeterwoude. Beiden werden 
geassisteerd door Frank de Waardt, directeur van het HPF.  
Michiel begon de sessie met de noodzaak van beleggen en dus risico nemen, omdat er anders geen 
ruimte is om te indexeren en de langere levensverwachting op te vangen. Wederom toonde hij nog 
eens aan de grote impact die de rente heeft op de dekkingsgraad. Rob nam ons mee langs het proces 
om tot een beleggingsplan te komen, waarbij de afweging tussen rendement en risico gedetailleerd 
inzichtelijk werd gemaakt: rendement om te kunnen indexeren versus risico op korten.  
Tot slot werd nog ingegaan op een paar heikele punten uit het kersverse Pensioenakkoord zoals daar 
onder andere zijn : de financiering van het afschaffen van de doorsneepremie, hoe gaat de politiek om 
met korten, dat zeer binnenkort voor sommige pensioenfondsen onvermijdelijk lijkt. Bij het HPF is 
korten voorlopig niet aan de orde en heeft het fonds tijd om de ontwikkelingen nauwlettend te volgen. 
Het bestuur is blij, dat bijna 40 personen aanwezig waren om zich te verdiepen in het beleggingsplan, 
dat een zeer belangrijk aspect is van onze pensioenen. Hun aanwezigheid en de vele vragen tijdens 
de bijeenkomst tonen grote betrokkenheid bij ons pensioenfonds en stimuleren het bestuur om in de 
toekomst meer van dit soort activiteiten te ontwikkelen. De sessie werd afgesloten met een 
gezamenlijke lunch, waarbij nog levendig werd door gediscussieerd over verschillende aspecten van 
onze pensioenen. Tevens gaf dit ook de gelegenheid om weer gezamenlijke herinneringen op te 
halen, hetgeen illustreert dat het sociale aspect ook een belangrijke component is binnen de VvGH.  
De presentatie van Michiel en Rob is te vinden op onze website. 
 

 
 
Tevredenheidsonderzoek leden Vereniging van Gepensioneerden bij Heineken 
 
Tijdens de algemene ledenvergadering van de VvGH, op 2 april 2019 hebben we aangekondigd dat 
het bestuur een enquête wil houden. Op  9 oktober 2019 is die enquête verstuurd naar 1178 leden. 
D.w.z. leden met een e-mailadres en niet recent lid zijn geworden. De 600 leden zonder e-mail adres 
kunnen helaas niet deelnemen. Het is niet doenlijk om zo’n groot aantal leden per post een 
enquêteformulier te sturen. Bovendien zouden dan de geretourneerde formulieren dan ook nog 
allemaal handmatig verwerkt moeten worden. We gaan ervan uit dat die leden daar begrip voor 
kunnen opbrengen. Maar het spreekt vanzelf dat wel alle leden worden geïnformeerd over de uitkomst 
van de enquête!  
De enquête is bedoeld om van onze leden te horen hoe zij de VvGH zien en op welke punten we 
verbeteringen kunnen aanbrengen. De enquête is anoniem tenzij de deelnemer aangeeft 
geïnteresseerd te zijn om bepaalde VvGH taken op zich te willen nemen. In dat geval wordt gevraagd 
om gegevens in te vullen, zodat het bestuur contact kan opnemen. 
De resultaten van de enquête nemen we mee bij het opstellen van de strategie en onze plannen voor 
de komende jaren. Tijdens de ALV in april 2020 zullen we die presenteren en bespreken. 
Op 25 oktober 2019, bedroeg de respons ca. 35%. We zijn heel blij met zoveel betrokkenheid, maar 
we roepen de leden op die de enquête hebben ontvangen maar nog niet hebben ingevuld, dat alsnog 
te doen. Mocht U de enquete niet ontvangen hebben, dan graag een mailtje aan: 
secretariaat@vvgheineken.nl  



 
 

 
 

 
 

 
 

Nieuws van de Zorgcommissie 
De plannen van de regering met betrekking tot de zorg zijn inmiddels bekend. De totale begroting voor 
de zorgkosten voor 2020 is begroot op 88 miljard euro. Dit zijn de uitgaven voor de 
Zorgverzekeringswet, de Wet Langdurige Zorg (WLZ), de uitgaven voor de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO) en de Jeugdzorg. Dit betekent een stijging van zo’n 4% ten opzichte van 2019. 
De basisrekenpremie, die door de overheid wordt vastgesteld, wordt in 2020 iets duurder. Daarbij 
moet wel worden opgemerkt, dat elke zorgverzekeraar de ruimte heeft om een eigen premie vast te 
stellen. Uiterlijk 12 november moeten zij die bekend maken. 
In de basisverzekering zijn een paar uitbreidingen te vinden, o.a.: 
• een logeervergoeding, als men ver moet reizen en voor de behandeling 3 dagen aaneengesloten 

aanwezig moet zijn, 
• vergoeding voor een specialist ouderengeneeskunde,       
• geen eigen risico voor de begeleiding bij het stoppen met roken. 
 
De korting bij collectieve contracten voor de basisverzekering mag nog maar maximaal 5% bedragen.  
Voor de aanvullende verzekeringen (AV) geldt geen verlaging van het kortingspercentage; iedere 
zorgverzekeraar bepaalt per contract de dekking, de premie en de kortingspercentages. Het verplichte 
eigen risico blijft € 385,-. Gemiddeld zal de zorgtoeslag stijgen met zo’n € 74,- per jaar. 
De zorg door wijkverpleegkundigen valt binnen de WLZ en is opgenomen in de basisverzekering. 
De WMO valt onder verantwoordelijkheid van de gemeenten en wordt betaald vanuit het 
gemeentefonds. De eigen bijdrage wordt per 2020 vastgesteld op maximaal € 19,- per maand.  
 
 
 
 
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. 071- 
5458065. U kunt ook de contactgegevens vinden op de website.  
Ook kunt u de nieuwsbrief van het HPF digitaal ontvangen. U dient dan uw e-mailadres op te geven 
aan het HPF. 
 
Wilt u adreswijzigingen, wijzigingen van banknummer, 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.  
Bij opzeggen na 31 december 2019 blijft de betaling van de contributie 2020 van kracht. 
Voor vragen aan het Bestuur: secretariaat@vvgheineken.nl 
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Anita Goudswaard      secretariaat@vvgheineken.nl - tel. 010-5214438 
Roelf Duursema   
 


