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1. VAN DE BESTUURSTAFEL 
 
Indexatie 

Met veel plezier hebben we mogen vaststellen dat 
ons pensioenfonds dan relatief klein mag zijn, maar 
wel erg gezond is en deskundig wordt geleid. Het 
Pensioenfonds TDV behoort tot de kleine groep pensioenfondsen dat op 
basis van haar resultaten kon besluiten tot een (bijna volledige) indexatie 
per 1 januari jl. Helaas is wel duidelijk dat de recente ontwikkelingen in 
Nederland en Europa vooralsnog weinig bemoedigend zijn voor de 
resultaten in 2022. 
 
Algemene Ledenvergadering (ALV) 

Met genoegen kondigen we weer een algemene ledenvergadering aan.  
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 2022 zal 
plaatsvinden op donderdag 28 april a.s. in de 
kantine van Deventer Zuid, aanvang 15.00 uur.  
We willen deze bijeenkomst – na 2 jaar COVID en ter 
gelegenheid van ons 25-jarig bestaan in 2021 – een 
bescheiden feestelijk tintje geven.  
 

Gastspreker op de ALV zal zijn: 
de heer John Kerstens, voorzitter van de Koepel Gepensioneerden.  
 
De agenda en overige details vindt u onder punt 2 in deze nieuwsbrief. 
 
Zoals in de najaarsbrief 2021 al aangekondigd zal de ALV gevraagd worden 
de nieuwe versie van de statuten en een eerste versie van het Huishoudelijk 
Reglement vast te stellen. Het bestuur heeft inmiddels de teksten gereed. 
Het spreekt voor zich dat u daarvan ruim vóór de vergadering kennis kunt 
nemen.  
  
Wij hopen u in grote getale te mogen verwelkomen en zullen na de 
vergadering graag samen het glas heffen op ‘onze verjaardag’ en op de 
gezondheid van de vereniging en haar leden. 
 
Bestuur en Bestuursvergaderingen 

Gerrit Groot Wassink zal op de ALV van april a.s. zijn taak als secretaris 
van onze vereniging neerleggen en hij stelt zich niet herkiesbaar als 
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bestuurslid. Wij danken hem voor zijn lange staat van dienst: altijd attent en 
snel, altijd volledig, correct en nauwkeurig. Zijn ‘zuivere secretariaatstaken’ 
worden overgenomen door Piet van der Noord; enkele andere taken komen 
bij Bert van Oortmarssen en Kees Verster. Het spreekt voor zich dat het 
bestuur op zoek is naar (een) nieuwe gezicht(en). 
  
Het bestuur vergadert ook in 2022 in Eefde. Geprikkeld door strenge 
COVID-eisen hebben we daar een prima locatie gevonden: een plezierige 
zaal tegen bescheiden kosten, goed bereikbaar en met voldoende 
parkeergelegenheid. 
 
Nieuwe pensioenwet 

Helaas is er nog steeds geen duidelijkheid over de nieuwe pensioenwet. 
Daardoor is het ook nog steeds niet mogelijk leden/pensioengerechtigden 
te informeren over wat op ons afkomt. 
  
Wij hebben u al verteld dat wij er bij het bestuur van het Pensioenfonds op 
hebben aangedrongen goed na te denken of we deze complexe exercitie 
wel als klein zelfstandig pensioenfonds willen meemaken. Inmiddels heeft 
het Pensioenfonds ons laten weten dat zij in 2022 de houdbaarheid van het 
huidige bedrijfsmodel van het Pensioenfonds TDV grondig gaan 
onderzoeken. Daarbij zal zij de door ons aangedragen argumenten en 
overwegingen meenemen.  
 
Kees Verster 
Voorzitter bestuur VPP-TDV  
 
 
2. DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2022 
 
De algemene ledenvergadering, die zal worden gehouden op donderdag 
28 april 2022 in de kantine van Trivium Packaging, locatie Deventer Zuid, 
Zweedsestraat 7 te Deventer. 

 
Zaal open:  14.30 uur 
Aanvang:  15.00 uur 
Einde ca:  17.30 uur 
 
Vriendelijk verzoek om bij aankomst 
rechtstreeks naar de kantine te gaan. 

Tijdens de Algemene Leden-
vergadering worden soms foto’s 
gemaakt. Indien u er bezwaar 
tegen hebt dat een foto met uw 
afbeelding in de Nieuwsbrief of op 
onze website wordt geplaatst, dan 
gelieve u dit aan een van onze 
bestuursleden kenbaar te maken.  
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Zo maar de fabriek in lopen, dat mag tegenwoordig niet meer. 
 
Behalve leden zijn ook andere gepensioneerden, nabestaanden van 
gepensioneerden en “slapers” van het Pensioenfonds TDV van harte 
welkom om kennis te maken met onze vereniging.  

 
Zoals gebruikelijk staan de volgende onderdelen op het programma: 
 
1. Presentatie Trivium Packaging Nederland over de gang van zaken in 

de onderneming.  
 

2. Presentatie door de heer T.W.F. Hillen, directeur van het Pensioenfonds 
TDV over de gang van zaken bij het Pensioenfonds 

 
3. Presentatie ‘ontwikkelingen nieuwe pensioenwet’ door de heer John 

Kerstens, voorzitter Koepel Gepensioneerden.  
 

 
John Kerstens is sinds 1 april 2021 de 
ambitieuze voorzitter van Koepel Gepensio-
neerden, de grootste seniorenorganisatie van 
Nederland.   
John heeft acht jaar ervaring als Tweede 
Kamerlid voor de PvdA, hij was een aantal 
jaren voorzitter van FNV-Bouw en tevens 
voorzitter van van het bedrijfstakpensioen-
fonds voor het bouwbedrijf en schilders. 
Kortom hij weet veel over pensioenen en is 
een ervaren onderhandelaar.  
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4. Officieel gedeelte van de Algemene Leden Vergadering 
 

a. Opening 
 

b. Mededelingen  
 

c. Verslag ALV 2019 (zie Nieuwsbrief nr. 51) 
 

d. Jaarverslag 2019 (zie nieuwsbrief nr. 52) 
e. Jaarverslag 2020 (zie nieuwsbrief nr. 54)  
f. Jaarverslag 2021 (zie punt 3 hieronder) 

 
g. Jaarrekening 2019/begroting 2020 (nieuwsbrief nr. 52)  
h. Jaarrekening 2020/begroting 2021 (nieuwsbrief nr. 54)  
i. Jaarrekening 2021/begroting 2022 (zie punt 4 hieronder) 

 
j. Bevindingen kascommissie, jaren 2020 en 2021  
k. (Her)benoeming kascommissieleden  

 
l. Aftreden/(her)benoeming bestuursleden (zie punt 5 hieronder) 

 
m. Formeel vaststellen (herziene) statuten en HR in verband met 

nieuwe wettelijke bepalingen in WBTR en AVG. 
De tekst van statuten en HR kunt u downloaden op onze website 
www.vpp-tdv.nl onder downloads. Of deze wordt u - op uw 
verzoek - per mail toegezonden. Als u daar belangstelling voor 
hebt moet u dat even kenbaar maken aan de secretaris.  
 

n. Wat verder ter tafel komt 
o. Rondvraag 
p. Sluiting 

 
q. Napraten  
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3. JAARVERSLAG 2021 
 
Coronapandemie 
Evenals in 2020 hebben we ook in 2021 te maken gehad met de 
coronapandemie. Grootschalige bijeenkomsten waren onmogelijk. 
Ook onze jaarvergadering kon dit jaar weer niet doorgaan. Het 
bestuur heeft geprobeerd om de gang van zaken zoveel mogelijk via 
de e-mail nieuwsbrief en de papieren nieuwsbrief naar de leden te 
communiceren. Vrijwel alle activiteiten hebben (in aangepaste vorm) 
doorgang kunnen vinden.  Het bestuur heeft drie keer met een 
videoverbinding vergaderd. De andere drie keer konden we fysiek 
vergaderen in de corona-veilige locatie Het Hart in Eefde.  
 
In de bestuursvergadering van april heeft een aantal bestuurs-
wisselingen plaats gevonden. 
 Ton Bargeman is afgetreden als voorzitter en bestuurslid. Hij is 

als voorzitter opgevolgd door bestuurslid Kees Verster.  
 Marianne van der Marck is afgetreden als bestuurslid in verband 

met haar benoeming tot bestuurslid van Pensioenfonds TDV per 
3 september 2021. Zij volgt daar Barend Hess op. Barend blijft 
voor onze vereniging beschikbaar als adviseur.  

 Marianne is in verband met haar benoeming in het Pensioen-
fondsbestuur ook afgetreden als lid van het Verantwoordings--
orgaan. In die functie is ze opgevolgd door ons nieuwe bestuurslid 
Bert van Oortmarssen.   

 Als nieuwe bestuursleden zijn benoemd Piet van der Noord en 
Bert van Oortmarssen. 

 
Het bestuur van VPP-TDV bestaat vanaf 16 april 2021 uit de 
volgende personen: 

Kees Verster, voorzitter 
Kees Hopma, penningmeester, tevens lid VO 
Gerrit Groot Wassink, secretaris 
John Schröer, lid, tevens contactpersoon voor KG en PUSH 
Ruud Ligtenberg, lid 
Theo Tysma, lid tevens vz. VO 
Bert van Oortmarssen, lid, tevens lid VO 
Piet van der Noord, lid 
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De bestuursvergaderingen worden standaard bijgewoond door de 
bestuursleden van Pensioenfonds TDV Wil Lugtenburg en Marianne 
van der Marck. Dit geldt ook voor de bestuursadviseur Barend Hess.  
 
25-Jarig Jubileum VPP-TDV 
Op 16 april 2021 bestond onze vereniging 
precies 25 jaar. We hadden dit jubileum 
graag met al onze leden gevierd. In verband 
met de coronapandemie was dit helaas niet 
mogelijk. Zelfs een bestuursvergadering in 
het corona-veilige Het Hart in Eefde bleek 
op die datum niet mogelijk. Vandaar dat we 
op de jubileumdag een digitale bestuurs-
vergadering hebben gehouden. Na afloop 
hebben we vanachter onze pc’s met elkaar 
geproost op 25 jaar VPP-TDV. 
 
Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum hebben we een jubileum-
editie van de papieren nieuwsbrief uitgebracht met daarin de historie 
van onze vereniging zo goed mogelijk weergegeven. Uit de reacties 
van vele leden hebben we begrepen dat dit enorm op prijs is gesteld. 
  
Nieuwsbrieven 
Het is al sinds de oprichting gebruik om alle leden tenminste 2x per 
jaar via een papieren nieuwsbrief op de hoogte te brengen van 
ontwikkelingen op het gebied van pensioenen.  
Naast de genoemde jubileumeditie verschenen in 2021 
nieuwsbrieven in maart en oktober.  
 
Digitale nieuwsbrieven 
Naast de papieren nieuwsbrieven stuurt de 
secretaris - wanneer er iets te melden is - 
informatie per e-mail naar onze leden. We doen 
dat onder de naam “Pensioenmail VPP-TDV”. 
Meestal gaat het over algemene pensioen-
ontwikkelingen, overheidsplannen en over de 
reactie van de Koepel Gepensioneerden 
hierop. Circa 325 van onze leden hebben zich 
voor deze e-mailservice opgegeven. Ontvangt 
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u deze berichten nog niet, geef dan uw e-mailadres door aan 
secretariaat.vpptdv@gmail.com. 
 
Website 
Op de website vindt u informatie over onze vereniging en haar 
bestuursleden. Verder foto’s en een video gemaakt op Algemene 
Ledenvergaderingen, nieuwsbrieven en links naar interessante 
websites. Wie geïnteresseerd is in de geschiedenis van Thomassen 
& Drijver-Verblifa kan ook op onze site terecht. De website werd tot 
en met 2021 verzorgd door het voormalige bestuurslid Ben 
Tomassen. Met ingang van 2022 neemt Ruud Ligtenberg het beheer 
van de website over van Ben. 
 
Platform Toekomstbestendigheid Pensioenfondsen 
Dit platform is in het leven geroepen om kennis te verzamelen en 
ervaringen uit te wisselen over pensioenfondsen die reeds zijn 
gesloten of aarzelen over het zelfstandig blijven voortbestaan. Zoals 
bekend streeft toezichthouder De Nederlandsche Bank er al enige 
jaren naar om het aantal pensioenfondsen te verminderen.  
 
Op dit moment is dit voor ons nog niet aan de orde. Maar om 
voorbereid te zijn op zaken die mogelijk in de toekomst gaan spelen, 
hebben wij besloten om aan dit platform deel te nemen. Elke 
bijeenkomst wordt door een of twee van onze bestuursleden 
bijgewoond.  
 
Leden 
De dalende trend van het ledental heeft zich ook in 2021 voortgezet. 
We begonnen 2021 met 677 leden en eindigden het jaar met 643 
leden. We ontvingen 47 afmeldingen, waarvan het overgrote deel 
door overlijden. We konden 13 nieuwe leden begroeten. 
 
Koepel Gepensioneerden 
Onze vereniging is lid van de Koepel Gepensioneerden (KG), de 
koepel die de belangen van gepensioneerden bij de overheid en 
andere landelijke organisaties behartigt.  
Daarnaast is onze vereniging ook nog steeds aangesloten bij PUSH, 
een overlegorgaan waarin o.a. de gepensioneerdenverenigingen van 
Philips, Unilever, Shell en Hoogovens participeren. De belangrijkste 
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reden van het voortbestaan van PUSH is het kritisch kijken naar het 
functioneren van de koepel KG.  
 
UBO-register 
De VPP-TDV is een vereniging. Alle bestuursleden staan daarom 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. In verband met 
Europese regelgeving om fraude, witwassen en terrorisme-
financiering te voorkomen is het vanaf nu ook verplicht om alle 
bestuursleden in een UBO-register in te schrijven. Deze inschrijving 
hebben wij eind 2021 gerealiseerd. Ook dit register wordt door de 
kamer van Koophandel beheerd. 
 
WBTR en AVG 
De letters WBTR staan voor Wet Bestuur en Toezicht Rechts-
personen. Deze wet is op 1 juli 2021 ingegaan. Deze heeft als doel 
het verbeteren van de kwaliteit van Bestuur van verenigingen en 
stichtingen.  
De letters AVG staan voor Algemene Verordening Gegevens-
bescherming (‘de privacy-wet’). Deze wet is in 2018 ingegaan. 
Om aan beide wetten te voldoen moet ook VPP-TDV enkele zaken 
formeel of beter regelen. Daartoe hebben we concepten voor een 
Huishoudelijk Reglement en (herziene) Statuten opgesteld. Beide 
worden ter goedkeuring aan de ALV voorgelegd. 
 
Gerrit Groot Wassink 
Februari 2022 
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4. JAARREKENING 2021 EN BEGROTING 2022 
 

BEDRAGEN IN EURO'S     
       
INKOMSTEN      
   Rekening Rekening Begroting Begroting 

   2020 2021 2021 2022 

       
Contributie bijdragen leden 5.030 4.805 4.800 4.600 
Rente    3 3 0 0 

   5.033 4.808 4.800 4.600 

       
       
UITGAVEN       
   Rekening Rekening Begroting Begroting 

   2020 2021 2021 2022 

       
Nieuwsbrieven drukken 2.066 2.358 2.100 2.100 
Nieuwsbrieven porti  1.106 1.312 1.150 1.150 
Adm. en secretariaat  606 344 650 350 
Koepel Gepensioneerden   916 1.083 1.100 1.300 
Opleidingen  0 0 0 0 
Overige   637 876 1.000 900 
Resultaat   -298 -1.165 -1.200 -1.200 

   5.033 4.808 4.800 4.600 

 
 

 
 

   Balans per 31 december   
         
Debet   2020 2021       2020 2021 
Rekening Courant 2.822 3.656  Vermogen  12.734 11.569 
Rendementsrekening 35.125 33.129  Weerstandsfonds 25.000 25.000 
     Schulden kort       .213      .216 

         

  37.947 36.785    39.947 36.785 
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Toelichting op jaarrekening 2021 
 
Het jaar 2021 eindigde met een negatief resultaat van € 1.165 ten opzichte 
van een negatief resultaat in 2020 van € 298. 
 
In 2021 vierde onze vereniging haar 25 jarig jubileum. Het bestuur besloot 
hieraan extra aandacht te geven via de nieuwsbrief en een speciale 
jubileumuitgave. Vooral daardoor waren de kosten voor drukwerk en porto 
€ 498 hoger dan in 2020. 
 
De kosten voor het lidmaatschap van de koepel Gepensioneerden (vroeger 
KNVG) waren € 167 hoger dan in 2021, ondanks ons lagere ledenaantal 
dan in 2020. 
De kosten met betrekking tot administratie/secretariaat en overige bleven 
op vrijwel hetzelfde niveau, deze waren € 23 lager dan in 2020. 
 
Het eerder genoemde lagere ledenaantal leidde helaas wel tot minder 
inkomsten voor onze vereniging, deze waren namelijk € 225 minder dan in 
het voorgaande jaar. 
 
Zoals afgesproken door de Algemene Leden Vergadering is het 
weerstandsfonds per einde 2010 vastgesteld op € 25.000, - Het vrij 
beschikbare vermogen bedraagt per 31 december € 11.569, - 
 
Omdat er nog een behoorlijk vrij beschikbaar vermogen is, ziet het bestuur 
geen aanleiding tot verhoging van de contributie. 
 
Begroting 2022 
Ondanks de verwachte lagere kosten met betrekking tot drukwerk en porto 
wordt er voor 2022 eenzelfde verlies verwacht door ons dalend ledenaantal 
en stijgende contributie van de koepel van gepensioneerden. 
 
De automatische incasso van de contributie zal plaatsvinden medio 2022. 
 
Kees Hopma 
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5. BESTUURSMUTATIES 
 
In 2020 en 2021 is er in verband met de corona-pandemie geen algemene 
ledenvergadering gehouden. Er zijn echter wel bestuursmutaties geweest. 
Daar hebben we onder andere in de nieuwsbrieven 52 en 54 de leden 
uitgebreid over geïnformeerd. Tegen geen van deze mutaties is door de 
leden bezwaar aangetekend. Een en ander heeft geresulteerd in de 
bestuurssamenstelling zoals weergegeven in het jaarverslag 2021 dat in 
deze nieuwsbrief is opgenomen.  
 
In 2022 zijn aftredend John Schröer, Ruud Ligtenberg en Gerrit Groot 
Wassink. John en Ruud hebben aangegeven voor een volgende periode 
beschikbaar te zijn. Het bestuur draagt hen dan ook voor herverkiezing 
voor.  
Ook leden van de VPP-TDV kunnen kandidaten voordragen. Een dergelijke 
voordracht moet schriftelijk, vóór het begin van de vergadering bij het 
bestuur worden ingediend. De voordracht moet door tenminste 25 
stemgerechtigde leden zijn ondertekend en er moet een verklaring worden 
bijgevoegd dat de kandidaat akkoord gaat met een eventuele benoeming. 
 
Gerrit Groot Wassink heeft aangegeven niet herkiesbaar te zijn. Zijn taken 
zullen door de huidige bestuursleden worden overgenomen: 
 Secretariaat: Piet van der Noord 
 Nieuwsbrieven: Kees Verster en Bert van Oortmarssen 
 Pensioenmail: Kees Verster  
 
 
6. NIEUWS VAN HET PENSIOENFONDS TDV 

Indexatie  
U heeft het al kunnen lezen in de Pensioenblik van februari 2022, maar we 
hebben het ook allemaal al “in onze portemonnee kunnen voelen”: met 
ingang van 1 januari 2022 hebben we de pensioenen kunnen verhogen met 
2,5%. Voor de werkenden is de indexatie 1,8%. Zoals bekend is de 
indexatie voor de gepensioneerden en slapers gebaseerd op de prijsstijging 
en voor de werkenden op de loonstijging. De indexatie was mogelijk als 
gevolg van de goede financiële resultaten van ons pensioenfonds in het 
jaar 2021. Het is weliswaar nog geen volledige indexatie (78,5% van de 
beoogde indexatie) en ook niet genoeg voor de hoge inflatie van de laatste 
maanden, maar we zijn toch wel blij met dit resultaat voor ons als 
gepensioneerden. Het neemt niet weg dat we nog steeds een forse 
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indexatieachterstand hebben en die lopen we ook niet zomaar in, zoals we 
al vaker hebben gemeld.  
Binnen de huidige regels zouden onze resultaten dan nog veel beter 
moeten worden en gezien de huidige situatie in de wereld verwachten we 
dat zeker niet. 
 
Premie 
In de vergadering van december heeft het bestuur de premie voor 2022 
vastgesteld op 32,7%. Dat is niet voldoende voor een premiedekkingsgraad 
van 100%. (Bij een premiedekkingsgraad van 100% wordt precies genoeg 
premie betaald om de opbouw van de pensioenaanspraken van de actieven 
in 2022 te betalen. Een premie van 32,7% komt neer op een 
premiedekkingsgraad van rond de 70%. Dat betekent dat de ontbrekende 
30% uit het beleggingsresultaat van het fonds zal moeten worden 
gefinancierd.  
De premie van TDV voldoet wel aan de wettelijke eisen. Om de opbouw 
van de pensioenaanspraken voldoende te financieren, zou de premie ruim 
50% moeten zijn. Zo’n hoge premie valt niet op te brengen. 
Zoals bekend kunnen we als bestuur de premie niet boven het afgesproken 
maximum verhogen. We zijn gebonden aan de afspraken die daarover zijn 
gemaakt en die een relatie hebben met PME. De werknemers betalen geen 
hogere premie dan ze bij PME zouden moeten betalen. De werkgever wil - 
en dit is een jarenlange afspraak met de werknemers - niet meer betalen 
dan twee keer de werknemerspremie.  
Het bestuur heeft alle mogelijkheden uitgebreid besproken en de conclusie 
is dat er weinig opties zijn om iets te kunnen doen aan de premie. Met de 
nieuwe pensioenwetgeving in aantocht, waarbij de nodige veranderingen 
zullen optreden, is dan ook besloten om niet in te grijpen in de 
premiesystematiek. 
 
Dekkingsgraad 
De dekkingsgraad heeft in 
2021 een flinke stijging laten 
zien met name als gevolg 
van de goede beleggings-
resultaten. Ook de rente liet 
een lichte stijging zien. Als 
gevolg daarvan steeg 
vanzelfsprekend ook de beleidsdekkingsgraad. In onderstaand schema ziet 
u een vergelijking tussen de (beleids)dekkingsgraden van dec. 2020 en 
dec. 2021 van ons fonds vergeleken met die van PME en ABP van 31 dec. 
2021.  

Dekkingsgraad =      Bezittingen       x 100% 
                               Verplichtingen 
 
Elke maand wordt de dekkingsgraad 
uitgerekend. De beleidsdekkingsgraad is het 
gemiddelde van de afgelopen 12 maanden. 
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Helaas heeft de stijging van de dekkingsgraad zich in januari niet doorgezet, 
maar daalde deze naar 126,8%. De beleidsdekkingsgraad steeg nog wel 
naar 124,7%. De vooruitzichten voor 2022 zullen we naar verwachting naar 
beneden moeten bijstellen, gezien de ontwikkelingen in Oekraïne. Ons 
fonds heeft via beleggingsfondsen een gering aantal beleggingen in 
Rusland, maar ook de gevolgen van deze oorlog op de economie in de rest 
van de wereld zullen we gaan merken. 
 
 Dekkingsgraad Beleidsdekkingsgraad 
TDV dec. 2020 113,2% 106,6% 
TDV dec. 2021 129,2% 123,7% 
PME dec. 2021 107,9% 103,2% 
ABP dec. 2021 110,2% 103,9% 

 
De eerste resultaten van 2021 van ons fonds 
Hoewel het jaarverslag nog wel even op zich laat wachten, kunnen we toch 
al wel een aantal uitkomsten over 2021 melden. Over het hele jaar 2021 is 
een rendement gehaald van 8,6%. Met name aandelen en vastgoed 
haalden goede resultaten. Gelukkig daalde de rente niet, zoals in 
voorgaande jaren, zodat ook de dekkingsgraad is gestegen, zoals u 
hiervoor al heeft kunnen lezen. Het aantal deelnemers van het fonds daalt 
langzaam, maar zeker. Eind december 2021 telden we 2441 
gepensioneerden (2020: 2519), 870 slapers (2020: 1037) en 937 actieve 
deelnemers (2020: 939). Het aantal slapers daalde fors doordat de kleine 
pensioenen van gewezen deelnemers die voor 1 januari 2018 zijn ontstaan, 
in 2021 zijn overgedragen aan andere pensioenfondsen. 
 
Bestuurssamenstelling 
In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u uitgebreid bericht over de 
bestuurssamenstelling en de hoofdbrekens, die dat afgelopen jaar heeft 
opgeleverd. Intussen komen we weer op sterkte. De Nederlandsche Bank 
(DNB) is akkoord gegaan met de benoeming van Enrico Veld als voorzitter 
van ons fonds. Daarnaast heeft de werkgever een bestuurslid van buiten 
aangetrokken, te weten de heer Diede Panneman. Ook de benoeming van 
Diede heeft de instemming van DNB, zodat we als bestuur nu weer 
nagenoeg compleet zijn. Het voorgedragen bestuurslid namens de 
werknemers, Ben van Doesburgh, is nog bezig met zijn opleiding. Daarna 
moet dan nog DNB instemmen met zijn benoeming. 
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Eigen-Risico-Beoordeling 
Toen het vorige nummer van onze nieuwsbrief uitkwam, waren we als 
bestuur nog bezig met de uitvoering van de zogenoemde Eigen Risico 
Beoordeling (ERB). We beloofden toen om er deze keer nader op terug te 
komen. Inmiddels is de ERB vastgesteld door het bestuur en ingediend bij 
DNB.  
Wat houdt nu zo’n ERB in? De centrale vraag die we ons als bestuur 
hebben gesteld is tweeledig. Als eerste hebben we ons de vraag gesteld 
wat de risico’s zijn die de doelstellingen van het fonds kunnen bedreigen. 
Ten tweede hebben we gekeken wat de eventuele verbeterpunten zijn op 
het gebied van het risicobeheer. Het bestuur heeft vastgesteld dat er 
uiteraard risico’s zijn voor ons fonds, maar dat we het 
risicomanagementproces op zich redelijk op orde hebben. Het 
risicobewustzijn kan nog wel verbeterd worden. Al met al was het een hele 
exercitie, waarbij we een goede ondersteuning hebben gehad van 
Sprenkels en Verschuren.  
 
Studiedag 2 november 2021 
Tijdens de studiedag heeft het bestuur zich georiënteerd op het nieuwe 
pensioenstelsel en alles wat dat met zich meebrengt. Dit hebben we gedaan 
samen met de leden van het Verantwoordingsorgaan, een afvaardiging van 
de Groepsondernemingsraad (GOR) en enkele medewerkers van het 
pensioenbureau. We werden begeleid door Sprenkels en Verschuren. Het 
was een nuttige bijeenkomst en we hebben de waarde van zo’n 
gezamenlijke bijeenkomst onderkend. Natuurlijk heeft iedereen in het 
vervolgtraject een eigen rol, maar er is afgesproken dat we ook in de 
toekomst gezamenlijke bijeenkomsten willen blijven houden. Deze keer 
betrof het met name een eerste oriëntatie op wat ons staat te wachten en 
dat is heel wat. 
 
7. NIEUWS VAN HET VERANTWOORDINGS ORGAAN 
 
Sinds de vorige Nieuwsbrief heeft het VO driemaal vergaderd. Eenmaal                                     
fysiek op de studiedag samen met het bestuur, de GOR en het 
Pensioenbureau over het Nieuwe Pensioen Stelsel (NPS).  Raadgevend                                      
actuaris Sprenkels en Verschuren hield een voordracht over de 
veranderingen in het NPS, welke ons te wachten staan. Een belangrijk item 
is het zogenaamde invaren van de opgebouwde rechten.                                                                                        
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Individueel hebben de VO leden ook webinars hierover gevolgd o.a. van de 
Pensioenfederatie en van de Koepel Gepensioneerden (KG).                                                                  
Wij zullen eerst de definitieve wettekst moeten zien en de daarbij behorende 
rekenmodellen om volgende stappen te zetten.                                                                                                  
 
Voor de laatste vergadering van het jaar hadden we Henri Castillion 
uitgenodigd om wat meer te vertellen over het Risico Management bij 
SPTDV. Hij heeft aan de hand van rapportages aan de DNB en een uitleg 
van de Eigen Risico Beoordeling (ERB) geprobeerd hierin duidelijkheid te 
verschaffen.   
 
Deze vergadering, evenals de vergadering in februari 2022 werd digitaal 
gehouden.                                                                                                                    
Het VO heeft een viertal positieve adviezen gegeven, nl.:  

 Dat we ondanks het tekort toch akkoord gaan met de hoogte van de 
gedempte premie. Het VO is van mening dat dit verantwoord is, 
mede gezien de hoge Dekkingsgraad, en het NPS dat voor de deur 
staat. 

 Het VO heeft eveneens positief geadviseerd om in zee te gaan met 
een ander Bureau voor het leveren van de leden van de Visitatie 
Commissie voor de komende drie jaar.  

 Verder is er positief geadviseerd over de wijziging van het 
Communicatieplan. 

 De Uitvoeringsovereenkomst met Trivium is verlengd tot de 
invoering van het NPS. Daarna zien we wel verder. 

 
Namens de gepensioneerden in het VO 
Kees Hopma,  
Bert van Oortmarssen 
Theo Tysma 
 
 
8. KOEPEL GEPENSIONEERDEN 
 
In 2019 is de KG, de Koepel Gepensioneerden, ontstaan uit het samengaan 
van twee overkoepelende belangenverenigingen van gepensioneerden 
KNVG en NVOG. Daardoor kan met één mond en met meer kracht de stem 
en het belang van gepensioneerden worden gehoord. De Koepel is 
gehuisvest in Utrecht en heeft sinds begin 2021 in de persoon van de heer 
John Kersten een zeer actieve en krachtdadige voorzitter. VPP-TDV is lid 
van de KG en ondersteunt haar activiteiten en standpunten. 
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9. LANGS DE LIJN 
 
Nu ik na 15 jaar geen bestuursfunctie meer vervul in de VPP, het VO of het 
pensioenfonds, kan ik “langs de lijn” rustig bekijken hoe het nu gaat, hoe 
het was en hoe het zou moeten. Ik doe nog wel een beetje mee als 
“adviseur” van het VPP-bestuur, maar kan nu zonder één of andere pet op 
mijn mening geven. En de “pensioenwedstrijd” is volgens mij spannend 
genoeg om er af en toe in de Nieuwsbrief iets over te schrijven. 
 
Terugkijkend moet het me allereerst van het hart dat we als VPP trots 
kunnen zijn dat we in ons 26-jarig bestaan altijd goede mensen hebben 
kunnen vinden die in hun vrije tijd met enthousiasme en deskundigheid de 
belangen van onze leden willen behartigen. Bijna vanzelf is het 
“carrièrepad” van eerst in het VPP-bestuur, dan VO-lid en daarna 
bestuurslid pensioenfonds, een uitstekend opleidingstraject gebleken. Met 
name de laatste jaren slagen de werkgever en actieve deelnemers 
(vakbonden) er niet altijd meer in iemand uit de eigen achterban in het VO 
of pensioenfondsbestuur te vinden. Als er bij de gepensioneerden een 
vacature is, vullen we die zonder veel moeite direct in! Het wordt door 
steeds meer regels en verantwoordingseisen ook wel steeds moeilijker. 
 
We hebben nu zeven leden in het VPP-bestuur, drie in het VO en twee in 
het pensioenfonds. Met 50% van de stemmen in het VO (3 van de 6) en 
25% in het fondsbestuur (2 van de 8) hebben we natuurlijk niet heel veel te 
vertellen. Maar door altijd en deskundig mee te praten, heb je wel degelijk 
invloed. In het fonds zijn er overigens niet vaak spannende stemmingen. 
Met een redelijke werkgever zijn echte conflicten heel zeldzaam de laatste 
jaren. Alleen in december, als er over de indexatie op 1 januari daarna moet 
worden beslist, komt het echt op stemmen aan. En dan wordt ons jaarlijkse 
pleidooi voor een indexatie op basis van de CBS-prijsindex voor 
gepensioneerden én actieve deelnemers tot nu toe altijd weggestemd.  
Actieve deelnemers in ons pensioenfonds hebben recht op indexatie op 
basis van de loonindex, die gemiddeld hoger is dan de prijsindex. Dat is in 
bijna geen enkel pensioenfonds in Nederland meer zo. En er wordt ook 
geen extra premie voor betaald. Dus dat snoept een stukje ruimte van de 
toch al kleine indexatie van gepensioneerden af. 
 

Zo komen we toch weer bij dat 
eeuwige strijdpunt van de indexatie 
van ons pensioen. Sinds 2009 kregen 
we in de 14 jaren daarna t/m 2022 
acht keer géén en vijf keer (slechts 
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een gedeeltelijke) indexatie. Maar ging de strijd hierover in de beginjaren 
van de VPP vooral tegen het fondsbestuur, de laatste 15 jaar vechten we 
vooral tegen de politiek en DNB (De Nederlandsche Bank), die de 
langzamerhand onzinnige rekenregels niet willen veranderen.  
 
De prijsinflatie was de laatste jaren gelukkig vrij laag (gemiddeld ca. 2% per 
jaar). Maar nu die in deze heel onzekere tijd sterk oploopt tot wel 5%, 
hebben we een echt probleem. En niet alleen de ouderen. Daarom strijden 
de ouderenbonden al jaren voor meer indexatie. De VPP doet daar als lid 
van de Koepel Gepensioneerden ook echt aan mee. Ik vrees dat dit de 
komende jaren ook in het nieuwe pensioenstelsel zo zal blijven. 
 
Barend Hess 
 

10. UIT DE OUDE DOOS 
 
Blikken Gerrit 
Gerrit van Hesse, door collega’s 
en klanten ook wel ‘Blikken 
Gerrit’ genoemd, heeft vrijwel 
heel zijn werkzame leven 
doorgebracht met de verkoop 
van blik. Gerrit is - als geboren 
Krommeniër - begonnen bij 
Verblifa in Krommenie, is kort 
werkzaam geweest bij Blik 
Industrie Nederland (BIN) te 
Noordwijkerhout en door de 
heer Drijver overgehaald om bij 
Thomassen & Drijver-Verblifa te 
komen werken. 
Nevenstaand een foto aan van 
zijn pensioneringsfeestje op het 
hoofdkantoor in Deventer. Dat 
zal waarschijnlijk in 1983 zijn 
geweest. Gerrit is in januari 
1990 op 72-jarige leeftijd overleden. Zijn echtgenote - naast hem op de foto 
- geniet aanmerkelijk langer van het TDV-pensioen. Eind vorige jaar was ze 
104 jaar oud en daarmee de oudste inwoner van de gemeente Zutphen. 
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De Helmenaffaire (1952-1957) 
In de jaren vijftig moest het leger worden voorzien van een nieuwe 
uitrusting. Als onderdeel hiervan moest er ook een nieuwe helm komen. 
Niet meer de platte helm van voor de oorlog, maar de diepe volgens 
Amerikaans model. Hoewel de Verblifa voor de oorlog meerdere orders aan 
het leger geleverd had, behoorden ze niet tot de geselecteerde bedrijven, 
die een offerte uit mochten brengen. Toen de directie hiermee 
geconfronteerd werd, hebben ze alsnog ongevraagd een zeer scherpe 
offerte aangeboden voor in eerste 
instantie 275.000 binnen- en buiten-
helmen, met een vervolglevering van 
125.000 stuks. Totaal was met deze 
order acht miljoen gulden gemoeid. 
Het bedrijf was er erg op gebrand om 
deze order in de wacht te slepen, 
omdat het orders zocht voor het 
nieuwe bedrijf in Doesburg. Omdat ze 
de laagste aanbieder waren, werd het 
contract voor levering in december 1952 getekend. Er was echter een 
probleempje, want de technici van de Verblifa hadden geen idee hoe ze dit 
aan moesten pakken. De Amerikaanse helmen moesten geproduceerd 
worden in één trek uit een plaat anti-magnetisch mangaanstaal. Dat wil 
zeggen dat de helm in één keer in de goede vorm geperst werd. Hij moest 
rondom overal precies even sterk zijn, en het materiaal mocht nergens 
onder interne spanning komen te staan. Uit een vlakke plaat, met deze 
hardheid, een bolle helm persen, is nogal behoorlijk lastig en de 
Amerikanen wilden uit concurrentieoverwegingen niet vertellen hoe ze het 
deden. De Verblifa moest het zelf maar uitzoeken. Bijkomend probleem was 
dat er vanuit de legerleiding een behoorlijke tijdsdruk op het project stond.  
 
Het ging vanaf het begin al mis. Na een paar mislukte pogingen met Frans 
en Duits staal stapte de Verblifa over op Engels staal. Na een hoop gepruts 
kwam er uiteindelijk een helm uit de pers die min of meer acceptabel was. 
Min of meer, want de gewetensvolle inspecteurs van de afdeling 
Intendance-Goederen keurden veel helmen af. Dat werd opgelost door de 
afdeling Planning, Ontwikkeling en Productie (P.O.P.) verantwoordelijk te 
maken voor de keuring. Zij waren de opdrachtgevers bij het leger, de slager 
ging dus nu zijn eigen vlees keuren! Sommige helmen waren zo slecht, dat 
er spontaan scheuren in kwamen.  
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Inspecteurs zetten als stil protest alleen nog maar het stempel “GEKEURD” 
op de helmen die ze onder ogen hadden gehad. Het woord “GOED”, dat 
ervoor stond hadden ze uit het stempel verwijderd. Men ging bij de Verblifa 
naarstig op zoek hoe ze de spanningsproblemen op konden lossen. Door 
de helmen nu in twee keer te trekken met een gloeifase daartussen, leek 
het probleem opgelost.  
 
Nadat de eerste 275.000 stuks geleverd waren, bleek de slijtage aan de 

pers in Doesburg zo groot, 
dat revisie noodzakelijk was 
en verdere productie op korte 
termijn op die pers 
onmogelijk bleek. Een uitweg 
werd gevonden in 
Krommenie, door de 
resterende 128.000 helmen 
te produceren op een 
mechanische pers. Het 
afkeurpercentage van de 
helmen, gemaakt op deze 
pers bleek nog hoger dan in 
Doesburg. Er werd door het 

leger met spoed een order voor 125.000 helmen geplaatst bij een Duitse 
leverancier. In 1955 werden bij de mariniers in Nieuw-Guinea defecten aan 
de helmen vastgesteld. Er traden spontaan randscheuren op van wel 5 cm. 
Na herkeuring werden de helmen, die aan de marine waren geleverd, 
alsnog afgekeurd omdat bij schietproeven een onaanvaardbaar aantal 
doorboringen optraden en bij opslag en transport spontaan randscheuren 
ontstonden. Al met al een miskleun van een gigantische omvang.  
                                                                                                                                            
Hoe is het uiteindelijk afgelopen? De 
keurmeester is veroordeeld tot 2 jaar 
gevangenisstraf wegens het plegen van 
een misdrijf conform artikel 322 van het 
Wetboek van strafrecht, luidend: “Bij 
levering van benodigdheden ten dienste 
van de vloot of het leger enige bedrieglijke 
handeling plegen ten gevolge waarvan de 
veiligheid van de Staat in tijd van oorlog in gevaar gebracht kan worden.” In 
hoger beroep werd de keurmeester echter vrijgesproken.  
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Het hoofd van de afdeling P.O.P, kolonel K. werd wegens wanbeleid 
weggepromoveerd. De staatssecretaris van defensie, de heer F.J. 
Kranenburg kleineerde de Tweede Kamer, door op de belangrijkste 
vergadering niet aanwezig te zijn en heeft de motie van wantrouwen niet 
overleefd. En de Verblifa? Zij hebben naast enkele boetes wegens levertijd 
overschrijding vooral veel van deze zaak geleerd. Er was een bedrag van 
fl. 500.000, - gereserveerd om de kosten te dekken. Hoe groot de 
kostenpost uiteindelijk voor de Verblifa is geworden, is niet meer te 
achterhalen.   
 
Aandeel Thomassen & Drijver-Verblifa N.V. 
In 1965 fuseerde Verblifa met haar grootste concurrent Thomassen & 
Drijver. Zo ontstond Thomassen & Drijver-Verblifa. Voor de financiering 
werden aandelen uitgegeven. 
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Slotwoord van vertrekkende secretaris 
 
Zoals jullie in het hoofdstuk over bestuursmutaties hebben kunnen 
lezen heeft ondergetekende besloten om zich op de ALV niet 
herkiesbaar te stellen. Na 15 jaar als bestuurslid waarvan 14 jaar als 
secretaris is het hoog tijd om plaats te maken voor nieuw elan. Binnen 
het huidige bestuur zijn voldoende deskundige en enthousiaste 
mensen om mijn taken over te nemen. Bovendien hoopt het bestuur 
op korte termijn enkele jong gepensioneerden te vinden om het 
bestuur weer aan te vullen. Ik hoop dat mijn opvolgers het 
secretariaatswerk en het maken van nieuwsbrieven met evenveel 
plezier zullen doen als ik en wens ze alle succes toe.  

 
Gerrit Groot Wassink 
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Verhuisd? 
Wijziging van e-mail of andere gegevens? 

 
Geef dit door aan: 

 
Ledenadministratie VPP-TDV 
Ruud Ligtenberg, 06-52494802 
ledenadm.vpptdv@gmail.com 

 
  
 
 
 
 
 
 


