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Van de redactie
Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de
Buitenband heeft de redactie in overleg met het
bestuur besloten het blad in een nieuw jasje te
steken. De opmaak, zoals we gewend waren, is
aangepast aan een hedendaagse opzet met een
frisse uitstraling en het gebruik van kleurvlak-
ken. Ook is gekozen voor een andere belette-
ring. We hopen dat de nieuwe vormgeving in de
smaak zal vallen en u nog meer leesplezier zal
geven.

Chris Soudan
vormgeving

Colofon
De vg -ANWB is lid van het NVOG
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Leo Scheffer (fotografie)
e-mail: lascheffer@wanadoo.nl
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Secretariaat
Mevr. A.H.B. Lippmann-Willigers,
Maurits de Brauwweg 20
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tel. 070 - 399 20 77
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P.G. Battem
Koningspark 6
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Website vg-ANWB
Deze website is te bereiken op:
www.pensioenfondsanwb.nl 

Fotografie editie voorjaar:
Leo Scheffer

Er is een tijd van komen 
en een tijd van gaan

Na vanaf halverwege 2001 in de redactie gezeten te hebben om in 2005
de eindredactie over te nemen van Jan Korstjens, meen ik dat het voor
mij tijd is om het stokje door te geven aan iemand anders. 
Ik heb deze 9 jaar met veel plezier aan de Buitenband mogen werken,
samen met een enthousiast redactieteam, waarvan de samenstelling in
de loop van de tijd wel is veranderd. Van het redactieteam waar ik in
2001 bij aansloot, leveren er nu twee nog een bijdrage aan de inhoud
van ons blad en neemt er één regelmatig deel aan de redactievergade-
ringen. 

Het is nu precies 5 jaar geleden dat wij een lezersonderzoek hielden om
te weten te komen wat u van de Buitenband van dat moment vond en
hoe u de Buitenband wilde zien. Aan de hand van de uitkomst van dit
onderzoek is de redactie aan de slag gegaan om binnen de financiële en
technische mogelijkheden de Buitenband aan te passen aan de wensen
die blijkbaar leefden. 

Wat waren uw wensen ook alweer?
Een veel weerkerende opmerking was of de Buitenband niet in kleur ge-
drukt kon worden.
Een andere was het verzoek om op de leesbaarheid te letten, door niet
al te kleine letters te gebruiken. Ook werd de wens uit gesproken om er
ook informatie in te geven over het pensioen en andere zaken tussen
werkgever en de gepensioneerden. 

Wat is er daarna allemaal gebeurd, zijn uw wensen gehonoreerd?

Het blad is aantrekkelijker geworden door het in full colour af te druk-
ken, het is uitgebreid van 12 naar 16 pagina’s. Er wordt nu regelmatig
verslag uitgebracht over de perikelen van uw pensioenfonds en zaken
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als zorgverzekering en faciliteitenregeling komen als dat nodig is aan de orde. 
Tevens is er aan de redactieformule gesleuteld, zodat naast deze praktische informatie
ook aandacht besteed wordt aan verstrooiing en informatieverstrekking in algemene
zin, zonder tekort te doen aan de informatie over uw vereniging en de ledencontacten. 
Dit is financieel voor een groot deel mogelijk geworden door gebruik te gaan maken van
de digitale mogelijkheden van deze tijd. Anderzijds is ook het bestuur tot de over-
tuiging gekomen dat de Buitenband bij uitstek het communicatiemiddel is voor onze 
vereniging en dat alleen aantrekkelijke en gevarieerde artikelen de leesbaarheid opti-
maal kan maken. 
Nu ik bij deze uitgave voor het laatst de eindredactie uitvoer, wil ik zoals ik begonnen
ben opnieuw een onderzoek houden om te weten te komen of we aan de uitgesproken
wensen van toen hebben voldaan en welke wensen er zijn overgebleven. Onze nieuwe
eindredacteur kan hiermee haar voordeel doen. Het bestuur heeft daarnaast ook een
aantal vragen en het is de bedoeling dat dit onderzoek daarmee uitgebreid wordt. Het enquêteformulier zal u
apart toegestuurd worden, maar is dan ook te vinden op de website www.pensioenfonds.nl. 

Blijft de vraag over, wie volgt mij op als eindredacteur van de Buitenband?

Dat zal zijn: Marijke Jansen, die hieronder zichzelf introduceert
“Sinds 1 november vorig jaar (2009) ben ik met pensioen. Van mijn werkzame bestaan
(vanaf mijn 18e) heb ik de laatste 20 jaar bij de ANWB gewerkt als eindredacteur/redac-
tiesecretaris van een juridisch maandblad (Verkeersrecht). Dit is een vakblad voor juris-
ten, dus eigenlijk een beetje ANWB-vreemd, omdat het niet voor de leden is. 
Over wat ik de andere ongeveer 27 jaar heb gedaan, zal ik nu niet ingaan, wellicht dat ik
een keer een stukje hierover schrijf voor de Buitenband. Een tipje van de sluier: ik ben
een 15-tal jaren toptennisster geweest (eind zestiger en de zeventiger jaren), spelend
onder de naam Marijke Schaar (Google maar eens op die naam).
Vanwege mijn grote ervaring in het uitgeven van bladen, ben ik door onze secretaris,
Helma Lippmann, min of meer gestrikt om Wim de Graaf als hoofd-/eindredacteur op te
volgen. Ik zal mijn best doen een waardig opvolger te zijn.”

Ik heb gegoogled en stond perplex over hoe vaak de naam Marijke Schaar genoemd wordt, maar ook die van
Marijke Jansen. 
Ik wens Marijke veel plezier, sterkte maar vooral ambitie toe om samen met het redactieteam de Buitenband
nog aantrekkelijker te maken. Het bestuur bedank ik voor het feit dat zij de  redactie altijd de ruimte heeft gege-
ven om de Buitenband te maken tot wat het nu is.

Wim

In de Buitenband voorjaar 2009 kondigden we een puzzelmarathon aan
gedurende het lustrumjaar met als doel het puzzelen te stimuleren en
uit te zoeken welke puzzelvorm u het meest aantrekkelijk vindt. In to-

taal ontving Rolf van der Loo 160 inzendingen met daarin 145 keer een oplossing van de reguliere puzzel en 125 keer
van de extra puzzel. Opvallend was het resultaat van de deelname aan de puzzels van de laatst verschenen Buiten-
band. Er kwamen hiervan 59 inzendingen binnen, waarvan 19 met de goede oplossing van één puzzel en 40 met de
oplossing van twee. Ook opvallend is dat voor deze inzendingen 45 keer van e-mail gebruik gemaakt werd. Ook hier
lijken we de digitale weg te zijn ingeslagen.

Uitslagen trekkingen 8 Marathon Jubileumpuzzels 2009

Onze huisnotaris heeft de trekkingen verricht en dat leverde de volgende winnaars op:

1e prijs € 100,- : Dhr. J. Vink uit Geldrop.

2e prijs €  75,- :  Mw. H. van Spronsen-Spaans uit Den Haag.

3e prijs €  50,- :  Dhr. J. van der Starre uit Den Haag.

De felicitaties en prijzen zijn aan de winnaars verstuurd.

Puzzelmarathon
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Van het ledensecretariaat

Personalia per 14 februari 2010

J.T. Fraterman, Hoefweg 25, 2665
CB  Bleiswijk, tel: 010-5215166 5a
Mw. A.C.H. de Vries, Prins Bernhard-
laan 115, 2252 GT  Voorschoten, 
tel: 071-5619054                   4
Mw. M. de Vet, Prins Bernhardlaan
107, 2252 GT  Voorschoten, tel: 071-
5618579 4
Dhr. S.J. Pattimukaij, Kruizemunt-
straat 819, 7322 MH  Apeldoorn, tel:
055-3669326 22a
Mw. H.J. Soumang, Hondsdraf 26,
3191 RH  Hoogvliet, tel: 06-21471424 14
Mw. Mr. M. Jansen, Helmstraat 22,
2584 AT  Den Haag, tel: 070-
3554872 11
Dhr. L.L. van der Woude, Zum Esch
2, 
D-49828 Esche, tel: 0049-5941-
920716 xxx
Mw. P.G.H.M. Wijering, Merelhof
135, 2251 DC  Voorschoten, tel: 071-
5619725 3
Dhr. E.H.J. Weebers, Beukenrode
367, 2215 JJ  Voorhout, tel: 0252-
214509 2
Dhr. J.C.M. van Veldhoven, Plataan-
straat 17, 2803 ST  Gouda, tel: 0182-
531317 5a
Dhr. A.L. Groenewege, Bernhard-
weg 2, 3253 BC  Ouddorp, tel: 0187-
687232 14
Dhr. D. Molenaar, Zwenkgras 7, 2851
ZV  Haastrecht, tel: 0182-503073 16
Dhr. L.J. Carsten, Weelhoekstraat 8.
4698 BN  Oud-Vossemeer, tel: 0166-
720389        17
Dhr. L. de Rek, Limbahout 27, 2719
JK Zoetgermeer, tel: 06-30393862 13
Dhr. A.C.M. van den Berg, Frans
Halshof 2, 1394 ES  Nederhorst  den
Berg, tel: 0294-254201 18
Mw. E.G.J. van der Zwan-Kottelaar,
Prins Bernhardlaan 325, 2273 DP
Voorburg, tel: 070-3872765     5b
Dhr. M. Tuurenhout, Koetlaan 10,
2625 KS  Delft, tel: 015-2566927 6

Mw. M. Tuurenhout, Koetlaan 10,
2625 KS  Delft, tel: 015-2566927 6 
Dhr. F.J. Meerens, Rijsaert 7, 8081 JG
Elburg, tel: 0525-682181 23
Dhr. M.C. van den Beemt, Bruinink-
huizen 34, 4875 AG  Etten-Leur, tel:
076-5016256                19b
Mw. M.W. Derksen, Akkerdreef 313,
2723 XX  Zoetermeer, tel: 079-
3411368 13
Dhr. C.J.H. Moens, Valkenboskade
155, 2563 HA  Den Haag, tel: 070-
3633507 9
Dhr. M.J. Jansen, Lorentzstraat 419,
2041 RP  Zandvoort, tel: 023-5716503
1
Dhr. L. Nolen, Puccinidreef 62, 2253
SP  Voorschoten, tel: 06-24187210 3

H. Weerman, Sarastraat 32, 9641 HS
Veendam 25
Mw. G. Duinsbergen-van Lunteren,
Geertrudishof 17, 3833 BT  Leusden,
tel: ongew. 15
Dhr. P.G. Battem,  Koningspark 6,
3481 VS  Harmelen, tel: ongew. 16
Dhr. W.F.K. Bosch, Tulpenstrasse 6,
46446 Emmerich-Praest, Duitsland, 
tel: 0049-2822-9145673            xxx
Dhr. A.W.J. Crijnen, Via Regia 34D,
6217 JT  Maastricht, tel: ongew. 21
Dhr. J. vander Beek, Berkelsezoom
172, 2652 AM  Berkel en Rodenrijs,
tel: 010-5116295 5a

Mw. F. Holterman-Schotanus, Voor-
schoten, 2 september 2009 4
Mw. S. van Rijnberk-van Kleef,
Buren, 9 september 2009 15
Dhr. J.S. Koornneef, Vuren, 31 okto-
ber 2009 15                                      
Dhr. T. Ram, Den Haag, 18 november
2009 10
Dhr. Th. Habets, Amersfoort, 27 de-
cember 2009 15
Mw. E.J.M. de Bruijn-Bakker, Self-
kant (Duitsland),  31 december 
2009                   xxx

Dhr. A.C. Dona, Hoofddorp, 2 januari
2010 1
Mw. G. de Jongh-Konijnenberg,
Waalre, 28 januari 2010 20

H. Braam, Brinkstukken 1, 7933 RK
Pesse 23
Mw. H. Velthuys-de Groot, Zeven
Heuvels 14, 8091 AD  Wezep 23
Dhr. J.A. Gierlings, Bronnegerstraat
7, 9531 TG  Borger 25
Dhr. D. de Bruijn, (weduwnaar van
Mw. E.J.M. de Bruijn-Bakker) Self-
kant, Dld.      xxx

M.H. Slob, huisnummer moet zijn:
28 (i.p.v. 828) 15
P.G. Battum moet zijn P.G. Battem 16
Mw. E. Spikker-Reinderhof moet
zijn: Mw. E. Spikker-Reinderhoff 8

H. Kila, Wolvega, nieuw nummer:
0561-475947 24                                                                                               
L.A. Middendorp, Beilen,: nieuw
nummer: 0593-850648 25 
Y. Twijnstra, Sneek, nieuw nummer:
0515-789932 24

J. van der Beek, van regio 6 naar
regio 5a 5a

Nieuwe leden                            Regio

Verhuisd                                      Regio

Overleden                                   Regio

Opzegging                                 Regio

Correctie ledenlijst                  Regio

Nieuw telefoonnummer        Regio

Wijziging regio                          Regio

Excursies voor
leden in 2010

Op woensdag 11 augustus maken
we een boottocht over het
Veerse Meer vanuit de historische
plaats Middelburg.

Op donderdag 23 september
gaan we naar Apeldoorn.

Op  woensdag 6 oktober wordt
de golfdag georganiseerd.
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De VG-ANWB wàs een noodzaak. Dat schreef mr. J.H.
Harmsen, de eerste voorzitter van de VG-ANWB in de
Klapband van maart 1980. Daarvoor stonden nog twee
korte zinnen. “Wel eens van inflatie gehoord?”en “Nou
dan”. Inmiddels zijn we dertig jaar verder. Sindsdien zijn
41 bestuursleden actief of actief geweest voor de vereni-
ging. Sommigen kort en sommigen lang. Het gemiddelde
is 5,5 jaar. De kortste zittingsduur was op de oprichtings-
vergadering, waarbij een reeds benoemd bestuurslid zijn
zetel ter beschikking stelde van een vrouw, nadat de ver-
gadering besefte dat er toch wel erg veel mannen in het
bestuur waren gekomen. Het langstzittende bestuurslid
is echter een vrouw en heeft 11 jaar een actieve bestuurs-
functie vervuld. Zo’n lange periode kan nu niet meer
omdat bestuursleden maar 3 keer gekozen kunnen wor-
den voor een termijn van twee jaar. En voor de statistiek,
van de 41 bestuursleden is 65% man en 35% vrouw.
De VG-ANWB is een noodzaak. Dat durf ik nu met twee
jaar ervaring als voorzitter wel op papier te zetten. En het
begrip inflatie, waar de heer Harmsen al over sprak is nog
steeds actueel. Het gaat vaak ongemerkt, maar elk jaar
als de inflatie weer iets is gestegen krijgt u er de laatste
jaren geen pensioen bij. De AOW stijgt nog wel iets, maar
bij het Pensioenfonds ANWB blijven de bruto bedragen
hetzelfde. Dat geldt ook voor het jaar 2010. Of het in 2011
veel beter wordt blijft een vraag. Het gaat weliswaar
goed met de dekkingsgraad van het ANWB Pensioen-
fonds, maar het duurt – bij de huidige stand van zaken –
nog een kleine 15 procent, voordat de indexatiemotor

weer op gang komt. Dat is pech waar de Wegenwacht
weinig aan kan doen. Wel is de ANWB hulpverlenend op-
getreden. Niet uit het ANWB Pensioenfonds, maar wel uit
de pot van de ANWB BV wordt 1% van het bruto jaarpensi-
oen – eenmalig – op de rekening van de deelnemers van
het Pensioenfonds ANWB gestort. Dat wil zeggen aan de
oud-werknemers die in aanmerking komen voor de toe-
slag op de inkomensafhankelijke premie zorgverzekering.
Dat klinkt ingewikkeld en is het ook wel een beetje. Want
daarin ligt weer een koppeling naar de faciliteitenrege-
ling. En in die regeling is in 2005 besloten dat er beperkin-
gen gelden voor weduwen na 1 mei 2005. Voor weduwen
die sindsdien langer dan 3 jaar weduwe zijn gelden de fa-
ciliteiten niet meer. Geen kortingen meer, geen toeslag
meer, geen ANWB lidmaatschapskaart meer en – zo
bleek – ook geen kerstpakket meer. Dat laatste was een
negatieve verrassing. De VG-ANWB heeft inmiddels ge-
vraagd om in elk geval voor weduwen na 1 mei 2005 en
ouder dan 60 jaar de ANWB lidmaatschapskaart én het
kerstpakket weer in ere te laten herstellen. 
De VG-ANWB is een noodzaak. Niet alleen vanwege de
pecunia. Het sociale contact is ook belangrijk. De nieuw-
jaarsrecepties toonden een groeiende belangstelling. We
gaan dit jaar twee excursies organiseren en we hopen op
veel belangstelling bij de Algemene Ledenvergadering op
16 april. 

Beno Koens
bkoens@hetnet.nl

Bestuurspraat

fe
b

ru
a

ri tussen januari en maart

ingebed grillig tussen

blauwe blinkende dagen

of ijs grauw-grijs in de vaart

tussen louwmaand en lentemaand in

sprokkelmaand februari

bijtende vorst of zwangere dagen

onstuitbaar groeit een nieuw begin.

Tine den Boer
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Vrij .... en tijd voor ....

Een keerpunt in je leven heb je allemaal wel eens. Zo’n moment waarop je tegen je zelf zegt: “pak eens wat
nieuws op en ga wat doen”. Oorzaak kan van alles zijn: je komt alleen te staan of de kinderen zijn de deur uit,
of je lichaam wil niet meer zoals je altijd gewend was of alles wat je tot nu toe deed verveelt je. Ik spreek hier
niet over ernstige zaken als het zoeken van een nieuwe baan, maar over het invullen van je vrije tijd.
Bij mij kwam een dergelijk moment toen de kinderen de deur uitgingen, ik al jaren daarvoor afscheid had ge-
nomen van de wedstrijdzwemsport en het waterpolo, de damesgym me een beetje de keel uithing en ik iets
zocht wat ik samen met mijn man kon doen. De keuze was niet zo groot
voor ons beiden wegens een lichamelijke beperking: niet meer schaatsen of
skiën en ander gevaarlijk vermaak. We fietsten al veel en zeilden in de
zomer, maar we zochten een sportieve activiteit die je het hele jaar door
zou kunnen doen. Omdat bij mij in de “achtertuin” een kleine golfbaan
werd aangelegd zijn we naar de dag van de opening gegaan. Wat er te bie-
den was stond ons beiden zo erg aan dat we direct proeflessen afgespro-
ken hebben. Het resultaat is dat we vanaf 1994 op de golfbaan “Het
Wedde” in Voorschoten golfen. 
Het is geen grote baan: 9 holes par 3, maar zo moeilijk dat we van veel
goede spelers altijd nog opmerkingen krijgen of we de inrichting niet kun-
nen veranderen, zodat bepaalde holes beter aanspeelbaar worden. Ja, we zullen het iedereen gemakkelijk
maken! 
Want dat is het leuke van het spel: iedereen speelt op zijn eigen niveau èn met elkaar. Dat betekent dat er
door verrekening van je “handicap” in de puntentelling bij een wedstrijd een soort egalisering plaats vindt,
zodat zelfs de beste speler van een veel slechtere kan verliezen. Het hangt namelijk helemaal van je goede
spel op jouw niveau op die bepaalde dag af.
Dit gezegd zijnde voor zover je van wedstrijdsport houdt. Maar je kunt het spelletje ook zo heel goed recrea-
tief beleven. We gaan samen vaak de baan op met het gevoel: we zien wel
wat het ons allemaal brengt. We proberen goede slagen te maken en het
ritme van onze swing te behouden. Alleen als dat al lukt, kan het een mooi
aantal uurtjes zijn. Want dat is het wel: je speelt bijna nooit voor korte tijd,
maar bent zeker tussen de 2 en 4 uur kwijt voor een ronde over de baan.
Afhankelijk van het aantal holes: 2 uur bij een 9-holes baan en 4 uur bij een
18-holes baan. Dat betekent dat je tijdens een ronde van 18 holes gemid-
deld 5 keer per hole een swing maakt of put (= de bal in de hole slaan –
schuiven). Dus 90 keer veel actie. En bij die swing beweeg je je lichaam als
een veer: je draait de veer op – en draait om je wervelkolom een kwart slag
– en op de terugweg draai je de veer een halve slag weer af. Halverwege is
het de bedoeling om de bal te raken en door die beweging vliegt de bal weg. Van de stand van het blad van
je club (of stok) hangt het af waar die bal dan terecht komt. 
Al met al is het een technische sport, waarbij je de techniek aangepast aan je eigen lichaam kunt leren, en
waarbij de fouten altijd aan jezelf te wijten zijn. En toch speel je met een ander samen. Kan het niet beter! 
Het golfen heeft ons zo gegrepen dat we het overal in Europa doen. In de caravan is altijd wel een plaatsje vrij
voor onze tas met stokken en de trolleys. We speelden onder andere in
Zweden in de fjellen op een baan op hoogveen aangelegd: je liep heel ve-
rend en de ballen stuiterden ongekend hoog. Dat laatste gebeurt ook wan-
neer je met de vorst speelt en de ondergrond zo hard is dat de bal hoog
stuitert. Je spel moet je daar zeker aan aanpassen. Weer andere techniek
hadden we nodig bij een rondje op een Italiaanse baan in het Aostadal
hoog in de bergen. De baan was aangelegd tegen de helling aan, dat bete-
kende dat we een soort klimgeiten werden. De fairways lagen naast elkaar
als luciferhoutjes - kop naar kont- , maar telkens hoger op de berg. De laat-
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ste afslag moest weer helemaal naar beneden over een weg heen naar de hole.
Je moest wachten tot er geen verkeer was (het was gelukkig rustig). Met de
Mont Blanc haast aan te raken was ook dit een onvergetelijke ervaring.
Om ons plezier nog completer te maken zijn we sinds 2002 lid van een 18-holes
baan in Overijssel waar we een buitenhuisje hebben. Ook daar is een groot deel
van onze tijd ingevuld met het mooie van oorsprong Hollandse spel. Ooit 400
jaar geleden kolfden we op het ijs en op het moment dat ik dit schrijf kijk ik naar
buiten en zie ons land weer in winters kleed en de jeugd op het ijs met een puk
in de weer.
Denk nu niet dat we alleen nog maar golfen: nee ook fietsen en zeilen komen

nog steeds aan bod. En met alle drie is het: eens geleerd voor altijd. Wanneer ik op onze Overijsselse baan de oude
huisarts van 85 zie krummelen en sommige andere ouderen nog een heel goed rondje zie lopen denk ik aan mijn
eigen voorland: veel blijven bewegen houdt je gezond.
Wat heeft deze nieuwe hobby ons gebracht? Ten eerste veel nieuwe vrienden om mee te spelen en op de 19de hole
een drankje te drinken. Daarnaast doen we veel vrijwilligerswerk binnen onze verenigingen en houden daarbij ook
nog eens een soepel lijf.
De foto’s die u bij dit stukje ziet zijn allen genomen tijdens de eerste golfwedstrijd van de VG-ANWB in oktober jl.

Ook dit jaar zal op 6 oktober weer een wedstrijd worden gehouden voor de golfers van
onze vereniging met een GVB. Ik beloof u dat er in de toekomst zal worden gekeken
naar de mogelijkheid om op de dag van de wedstrijd ook een clinic te houden voor de-
genen die geen of bijna geen ervaring hebben met het golfen en zo eens kunnen kijken
of ze op hun oude dag nog een nieuwe weg in kunnen slaan.

Loes Edzes
CV ANWB: als juriste 12 jaar werkzaam op de afdeling Rechtshulp en daarna 6 ½ jaar internationaal voor de ANWB o.a. in Brussel.

Lijst van regiocontactpersonen

1 Dhr. J. (Joop) Schindeler Hoofddorp 023-563 51 22
2 Dhr. P.A. (Piet) Bakker Egmond-Binnen 072-506 22 26
3 Dhr. A.J. (Ab) Houtzager Voorschoten 071-561 69 74
4 Dhr. P. (Piet) Prins Leiden 071-531 16 17
5a Dhr. D. (Dirk) Diepenhorst Den Haag 015-214 01 18
5b Mevr. E. (Ellen) Natzijl-Haverkorn van Rijsewijk Voorburg 070-387 21 13
6 Mevr. H. Brehler Rijswijk 070-393 87 19
7 Dhr. H. (Hans) Middelraad Alphen a/d Rijn 0172-44 32 63
8 Dhr. D.P. (Dick) van den Bosch Den Haag 070-363 33 66
9 Dhr. A. (Aad) de Bloois Monster 0174-24 21 65
10 Dhr. W. (Wim) Budding Voorburg 070-387 47 13
11 Dhr. W. (Wim) Mensink Den Haag 070-347 57 33
12 Dhr. N.J. (Nico) Paardekooper Wassenaar 070-511 28 02
13 Mevr. J.R. (Jos) Eijsackers Zoetermeer 079-351 86 55
14 Dhr. W. (Wim) Philips Ridderkerk 0180-41 63 80
15 Dhr. D. (Dick) Schrijvers Nieuwegein 030-606 23 89
16 Dhr. J. (Jan) ter Wengel Maarssen 0346-55 41 58
17 Dhr. H. (Henk) Dubelaar Nieuwerkerk 0111-64 22 71
18 (vac. Joop Vroomans) (Soest)
19a Dhr. Harrie Smulders Geldrop 040-285 60 64
19b Dhr. P.G.A. (Peter) Horvers Kaatsheuvel 0416-28 13 88
20 Dhr. H. (Harrie) Smulders Geldrop 040-285 60 64
21 Dhr. F.H. (Frans) Snackers Nuth 045-524 14 98
22a Dhr. G.J. (Gerrit) de Weerd Ede 0318-61 48 05
22b Dhr. K.J. (Klaas) Wolf Velp 026-361 32 97
23 Dhr. B. (Ben) Boswinkel Zuidwolde 0528-37 27 66
24 Dhr. T.J. (Tom) Nool Heerenveen 0513-63 11 40
25 Dhr. H. (Henk) van der Velde Groningen 050-541 58 45

regio regiocontactpersoon woonplaats telefoon
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Hulp aan huis
Velen van ons hebben thuis een computer. We e-
mailen naar elkaar, hebben wellicht een webcam
om zo onze kinderen en kleinkinderen op afstand
toch te kunnen zien en sturen ook foto’s via het di-
gitale netwerk. Daarnaast hebben we een mobiele
telefoon, een digitale camera en een televisie met

vele kanalen waaruit
we kunnen kiezen.
Die moderne appara-
tuur is vaak ingewik-
keld om te bedienen.
Vaak komen de kinde-
ren of kleinkinderen
helpen als oma even
hulp nodig heeft, maar
niet iedereen heeft
zo’n hulpje vlakbij huis
wonen.
In ruim 60 steden zijn
studenten van een ho-

geschool of universiteit aangesloten bij bureau Stu-
dent aan Huis. 
Deze organisatie heeft vorig jaar al ruim 4000 maal
hulp aan huis geboden bij mensen die er even niet
alleen uitkwamen. Men kan lid worden van deze
organisatie door te bellen naar telefoonnummer
0900 200 1212. Je kunt ook even kijken op de site:
www.studentaanhuis.nl
Het lidmaatschap kost € 9,– voor het 1e jaar. Daar-
naast wordt € 9,– “voorfietskosten”  berekent en
vervolgens  € 9,– per half uur. De student lost het
probleem op maar kan ook uitleg geven over hoe
men met een bepaald apparaat moet omgaan. Het
is de bedoeling dat in de toekomst de aanvraag
ook via het internet gedaan kan worden.

Stap in!
In het Stedelijk Museum Alkmaar is tot 12 april een
tentoonstelling te zien waarbij je alles te weten komt
over het vervoer in de tijd van de trekschuit en de
postkoets. 
Ook over de stoomtrein en het gemotoriseerd ver-
voer. Hoe snel was je op de plaats van bestemming
en hoe veilig en comfortabel was de reis?
Door middel van kaarten, schaalmodellen, foto’s,
films, reisverhalen, levensgrote objecten en interac-

tieve onderdelen reis je door vier eeuwen Noord Hol-
land.
Leuk voor opa’s en oma’s die met hun kleinkinderen in
een nagebouwde trekschuit of treinwagon kunnen
stappen en kunnen verhalen over hoe het vroeger
was. Kinderen hebben gratis toegang tot het museum.
Voor jong en oud zijn er activiteiten georganiseerd: 
lezingen, workshops modelbouwen en rondleidingen.

Visitekaartjes van het
platteland 
De Veluwe is een nationaal landschap 

Elke keer als ik naar Friesland rijd zie ik onderweg een
paar bruine ANWB borden langs de autosnelweg staan
met daarop een schets van het landschap en daarbij de
naam van dit landschap. Vlakbij huis lees ik zodoende
dat ik door Het Groene Hart rijd en tussen Drachten en
Leeuwarden zie ik borden met de tekst Noardlike
Fryske Wâlden en daarop een Friese koe bij een water-
plas in een grasland.
In 2004 zijn door de overheid twintig Nationale Land-
schappen aangewezen als visitekaartje van het lande-
lijk gebied. Het zijn gebieden met zeldzame of unieke
kwaliteiten. Toch zijn ze bij velen nog onbekend. De
status ‘Nationaal Landschap’ houdt in dat het rijk en
andere overheden extra aandacht geven aan deze ge-
bieden en dat er extra financiële middelen voor wor-
den vrijgemaakt. Nationale Landschappen zijn geen
musea - wat hen onderscheidt van de twintig Natio-
nale Parken - maar gebieden waar mensen gewoon
wonen, werken, ondernemen en recreëren. 
De landschappen zijn ingesteld om het landschap te
‘behouden en te ontwikkelen’. Het platteland staat
onder druk, vooral door verstedelijking. Dit maakt het
voor stedelingen steeds moeilijker om hun ‘achtertuin’
te bereiken. Maar ook de uittocht van boeren vormt
een bedreiging omdat belangrijke beheerders van het
landschap wegvallen.

@nnette’s @llerlei
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Dit zijn de Nationale Landschappen:
Arkemheen-Eemland, Drentsche Aa, Gelderse Poort,
Graafschap, Groene Hart, Het Groene Woud, Zuid-Lim-
burg , Hoeksche Waard, IJsseldelta, Laag Holland, Mid-
dag-Humsterland, Nieuwe Hollandse Waterlinie,
Noardlike  Fryske Wâlden, Noordoost-Twente, Rivie-
rengebied, Stelling van Amsterdam, Veluwe, Winters-
wijk en Zuidwest-Friesland.

De eerste vrouw die
meesterschilder werd
Judith Leyster is de eerste vrouw die “ meesterschil-
der” werd. Ze volgde een opleiding bij een erkend
schilder, waarschijnlijk Frans Pietersz de Grebber, die
een  grote werkplaats in Haarlem runde. Daar schil-
derde ze ook haar zelfportret als  “meesterwerk”,  als
proeve van bekwaamheid waarmee ze lid werd van het
17e eeuwse schildersgilde. In de kleding van een promi-
nent burger zit ze aan haar schildersezel en lijkt zich la-
chend om te draaien naar de kijker. Judith signeerde al
toen ze pas 19 jaar oud was. Nog voor haar meester-
proef, op 26 jarige leeftijd, was ze al een bekend schil-
der met dezelfde hoge prijzen als Frans Hals. Leyster
was het meest volleerd en allround van alle twaalf
vrouwelijke schilders in de Gouden Eeuw.
Ze ging de concurrentie aan met de dertig jaar oudere
Frans Hals door te kiezen voor dezelfde thema’s; le-
vendige, dynamische composities van tijdgenoten.
In 1936 trouwde ze met schilder Jan Miense Molenaar,
wiens zaken ze kundig zou behartigen. 
Het huwelijk betekende helaas wel het einde van haar
eigen carrière als schilder. Waarschijnlijk runde ze een
bloeiende kunsthandel, want het echtpaar werd wel-
gesteld.

Ter ere van haar 400-ste geboortedag organiseert het
Frans Hals Museum te Haarlem samen met de National
Gallery of Art te Washington een kleine tentoonstelling
van haar beste werken. Deze tentoonstelling is tot 10
mei te bezichtigen. 
Het Frans Hals museum is geopend van dinsdag t/m
zaterdag van 11 tot 17 uur. 
Op zon- en feestdagen van 12 tot 17 uur. 

Musea in de steigers

Een aantal belangrijke musea in Nederland worden op
dit moment verbouwd en gerenoveerd. 
Het Nederlands Scheepvaartmuseum in Amsterdam  is
daardoor gesloten. Dit museum zal medio 2011 haar
poorten weer openen voor het publiek.
In Den Haag zijn Museum Mesdag en Museum Gevan-
genpoort tot het najaar van 2010 gesloten wegens ver-
bouwing. Ook het Dordrechts Museum zal tegen het
einde van dit jaar weer worden geopend na een ver-
bouwing. In Leerdam gaat het glasmuseum vlak voor
de zomer weer open. Het Stedelijk Museum in Roer-
mond zal tot medio volgend jaar nog zijn gesloten. In
Zierikzee zal men nog tot eind 2012 moeten wachten
tot het Stadsmuseum weer bezocht kan worden.
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Goed boek gelezen?

Tijdens een bezoek bij oud collega Gerard de Regt (Mana-
ger Algemeen Ledenbelang) zag ik dit interessante boek
op zijn salontafel liggen. Ik vroeg hem of hij een korte om-
schrijving wilde maken voor onze boekenrubriek. 
Tevens was hij zo vriendelijk mij dit boek even mee te
geven zodat onze fotograaf Leo Scheffer er een goede foto
van kon maken.

Het Land van Aankomst

Een stevige pil van meer dan
500 bladzijden is het boek van
Paul Scheffer met de mooie
titel “Het Land van Aankomst”.
Een boek waar deze Amster-
damse wetenschapper 7 jaar
aan geschreven heeft, nadat hij
in 2000 het essay “Het multicul-
turele drama” had gepubli-
ceerd. Het nieuwe boek, dat
inmiddels zijn 12e druk heeft
beleefd, is een interessante uit-
werking van de problematiek

van de immigratie van grote groepen in de Nederlandse
samenleving. Het gaat met name om mensen uit moslim-
landen, omdat deze zich in zulke grote aantallen hier ge-
vestigd hebben.
Het boek bevat uitvoerige analyses van de immigratie
door de eeuwen heen in landen als de USA, Canada of
Australië, maar ook beschrijvingen van landen als Enge-
land, Duitsland en Frankrijk. Vooral de problemen in de
grote steden, zoals New York, Berlijn, of Parijs, komen
ter sprake waarbij de schrijver, zoals de echte weten-
schapper betaamt, tientallen meest buitenlandse publi-
caties met tegenstrijdige meningen aanhaalt. Het wordt
overigens wel duidelijk dat “veel  in korte tijd” wel altijd
tot problemen heeft geleid.
De schrijver houdt ons een spiegel voor waardoor we
ernstig kunnen gaan nadenken over onze meningen, op-
vattingen, historisch besef, of innerlijk tegenstrijdige vi-
sies en denkbeelden. Voor zover Paul Scheffer zelf
meningen ventileert, en dat doet hij veelvuldig, hoeft
men ’t niet altijd met hem eens te zijn om toch de kern
van zijn verhaal te kunnen volgen.
De integratie van de immigranten van moslimsignatuur
in onze samenleving is een problematiek die iedereen te-
recht voelt. Hoe aan oplossingen te komen is ook een
zaak van iedereen. Het boek biedt een hoopvol – doch
niet gemakkelijk – perspectief, waarin iedereen kan bij-
dragen aan onze, zich steeds vernieuwende, Neder-
landse samenleving.

Paul Scheffer: Het Land van Aankomst
12e herziene druk 2009 – De Bezige Bij
ISBN 978 90 234 5462 5

Het verloren symbool

Dan Brown 
Uitgeverij Luitingh - € 22,90
ISBN 9789024553280 

Robert Langdon wordt onder
valse voorwendselen naar Was-
hington gelokt: het epicentrum
van de wereldmacht en de stad
met de grootste verborgen ge-
heimen uit de geschiedenis. Na
aankomst in het Capitool krijgt
hij een telefoontje. Peter Solo-
mon, vooraanstaand lid van de

vrijmetselarij, filantroop en goede vriend van Langdon, is
ontvoerd en verkeert in levensgevaar. Solomons kidnap-
per wil maar één ding: dat Langdon de codes van het
mysterieuze genootschap ontcijfert en de legendarische
macht die daardoor vrijkomt aan de kidnapper over-
draagt. Langdon kan niet anders dan het spel meespe-
len. Hij krijgt hulp van Katherine, Solomons zus, een
vooraanstaand wetenschapper die de kracht van het
menselijk denken bestudeert. Lukt het hen om op hun
duizelingwekkende tocht de geheimen van Washington
te ontraadselen? Want wat hadden de idealen van de
geestelijke vaders van de Verenigde Staten gemeen met
de denkbeelden van de vrijmetselarij? En kan die kennis
het leven van Solomon en het lot van de wereld redden?

Met dit boek had Brown de niet geringe taak om zijn
mammoethit De DaVinci Code te evenaren. De auteur
heeft er zes jaar over gedaan om zijn winning team in
een nieuwe verpakking te stoppen.
Deze thriller biedt dus wederom enkele erudiete mensen
rondom kennisjukebox Robert Langdon, geheimen en
geheime genootschappen, een megalomane malloot, en
Washington D.C. in plaats van Rome.
Een cliffhanger aan het eind van elk hoofdstuk maakt dat
je het boek in een adem wilt uitlezen.

Het boek gaat veelbelovend van start als Langdons oude
vriend en hooggeplaatste vrijmetselaar Peter Solomon
hem uitnodigt om naar Washington D.C. te komen. Een-
maal aangekomen kan Robert zijn vriend de hand schud-
den, alleen is de rest van Peter in geen velden of wegen
te bekennen. Oeps.
Vanaf daar explodeert het boek in een onafgebroken
stroom van tekens, verwijzingen, codes, symbolen en
verborgen mysteriën die Langdon allemaal geduldig uit-
legt. Daartoe hanteert Brown zijn beproefde formule
door Langdon te voorzien van een gezel die steevast ‘O
ja, waarom?’ zegt of ‘Hoe zit dat dan?’ en dan mag de
weetjesencyclopedie weer pagina’s vullen met zijn uitge-
breide kennis.
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ons pensioenfonds helaas veel slechter gepresteerd. Terwijl de
gehele markt zware verliezen leed op de beurs, deed ons
fonds het nog 5,9% slechter. 

De BAC speelt een belangrijke rol als intermediair tussen de
stichting Beheer ANWB en het bestuur van het pensioenfonds.
Zij adviseert ondermeer het bestuur over het strategisch be-
leid en gaat na of de uitvoering van de beleggingen spoort
met de door het bestuur gekozen uitgangspunten. De nieuwe
beleggingsstructuur was voor de BAC aanleiding haar taken en
verantwoordelijkheden opnieuw af te bakenen. Ook gaf de
BAC aan behoefte te hebben aan ondersteuning van externe
deskundigen. Pas in 2009 is dit gerealiseerd. Twee externe
deskundigen, de heren Jaap Koelewijn en Martin Sanders,
maken thans deel uit van de BAC. 

Het bestuur laat zich bij de opstelling van het beleggingsplan
adviseren door deskundigen. Het beleggingsplan is gebaseerd
op een in de ALM (Asset Liability Management)-studie uitge-
voerde berekening van de toekomstige verplichtingen uit-
gaande van de financiële positie van het fonds ten tijde van
het uitvoeren van de studie. De ALM-studie wordt uitgevoerd
door Mercer, een gespecialiseerd actuaris- en adviesbureau in-
zake pensioenen. In de ALM-studie wordt bekeken wat de
ideale beleggingsmix is voor het pensioenfonds van de ANWB,
gezien de doelstellingen van het bestuur. 

In het algemeen geldt: om een hoger rendement te behalen
moet een hoger risico worden gelopen. Die risico’s worden be-
rekend op basis van langjarige gemiddelden in het verleden.
Helaas is de laatste jaren gebleken dat dergelijke gemiddelden
zeer betrekkelijk zijn. Zeer slechte scenario’s waarvan men
dacht dat deze zich sporadisch zouden voordoen, bleken kort
na elkaar in 2002 (de “internetzeepbel”) en 2008 (de krediet-
crisis) voor te komen. Kiezen voor niet riskante beleggingen,
zoals staatsobligaties, levert zo weinig rendement op dat daar-
door de pensioenregeling onbetaalbaar wordt. Men heeft dan
de keuze tussen of torenhoge premies betalen of de pensioen-
regeling versoberen. 
De pensioensector heeft het zwaar te verduren. Gepensio-
neerden worden steeds ouder, de samenstelling van veel
fondsen “vergrijst”, de rente op staatsleningen is langdurig
zeer laag en de eisen die de toezichthouder stelt worden
steeds hoger. Daarbij komen dan nog de verliezen op de
beurs. Dit alles is voor DNB aanleiding geweest een viertal
commissies aan te stellen om over diverse onderwerpen aan-
gaande de pensioenfondsen in Nederland te adviseren. Inmid-
dels zijn die adviezen uitgebracht. Ook het beleggingsbeleid
van pensioenfondsen werd onder de loep genomen. DNB
trekt hieruit de volgende conclusie:” Meerdere pensioenfond-
sen hebben de risico’s van hun beleggingsbeleid onderschat
en hebben onvoldoende aandacht voor de governance en be-
heersing van beleggingsrisico’s”. DNB wil daarom beter risico-
beheer bij pensioenfondsen bewerkstelligen.

Het laatste ALM-rapport inzake het pensioenfonds van de
ANWB dateert van 2006. Aangezien iedere drie jaar een
nieuwe studie moet plaatsvinden, zal er in 2010 een nieuwe
ALM-studie worden uitgevoerd. Ik kijk met grote belangstel-
ling uit naar de nieuwe ALM-studie waarin het bestuur wellicht
een aantal moeilijke keuzes zal moeten maken. 

M. Philippus

PENSIOENPRAAT 

De dekkingsgraad was eind december 2009 tengevolge van
goede beleggingsresultaten en een iets hogere rente geste-
gen tot 104.9%, waarmee het fonds dus bijna de minimaal ver-
eiste dekkingsgraad van 105% had bereikt. Echter, inmiddels
zijn nieuwe gegevens bekend over de levensverwachting van
65-jarigen. De levensduur neemt nog steeds toe. Uiteraard
verzwaart dat de verplichtingen van pensioenfondsen. Het be-
stuur heeft een extra voorziening moeten treffen ten behoeve
van het langlevenrisico. Tengevolge hiervan is de dekkings-
graad per 31 december 2009 gedaald tot circa 101,3%. Het
exacte percentage moet nog worden berekend. Het herstel
van het fonds vordert dus ondanks herstel van de beurs zeer
langzaam. 

Op 17 december heeft het Verantwoordingsorgaan (VO) ad-
vies uitgebracht aan het bestuur over het handelen van het be-
stuur in 2008. Gezien de kredietcrisis die zich vanaf medio
2008 begon af te tekenen en die grote invloed heeft gehad op
de dekkingsgraad, is de focus van het VO dit jaar gericht op
het beleggingsbeleid. Nadat het bestuur een reactie heeft ge-
geven op het advies, zal ik meer hierover vertellen. 

Beleggingsbeleid
Aangezien het financiële beleid van pensioenfondsen de laat-
ste jaren onder grote druk staat, zal ik in grote lijnen beschrij-
ven hoe dit bij het pensioenfonds van de ANWB georganiseerd
is. Het pensioenfonds van de ANWB heeft sinds 2007 haar uit-
voerende beleggingsverantwoordelijkheid gedelegeerd. Voor
die tijd stuurde het bestuur zelf een aantal vermogensbeheer-
ders aan, daarbij bijgestaan door de Beleggingsadvies Commis-
sie (BAC). Met de toenemende complexiteit van het beleggen
meende het bestuur dat de beleggingsportefeuille onvol-
doende van omvang is om eigen deskundigheid met vol-
doende continuïteitswaarborgen in huis te halen. Vandaar dat
is gekozen voor uitbesteding. 

Het pensioenfonds doet dit door te participeren in besloten
beleggingsfondsen waarvan Stichting Bewaar ANWB de eigen-
aar is. In de Stichting Bewaar is niet alleen het kapitaal van het
pensioenfonds ondergebracht, maar ook dat van de ANWB
zelf,  het Sociaal Fonds, Unigarant en een aantal andere doch-
terondernemingen van de ANWB. Het vermogensbeheer is
door de Stichting Bewaar ANWB uitbesteed aan de Stichting
Beheer ANWB. De feitelijke uitvoering van de beleggingen
wordt gedaan door externe vermogensbeheerders in op-
dracht van Stichting Beheer.

De stichting Beheer beheert drie beleggingsfondsen in resp.
aandelen, vastrentende waarden en complementaire waar-
den. Recent is daaraan nog een geldmarktfonds ten behoeve
van het pensioenfonds toegevoegd. 
Het bestuur blijft eindverantwoordelijk. Zij bepaalt met welk
deel van het vermogen van het pensioenfonds wordt deelge-
nomen aan deze vier fondsen. Men noemt dit de strategische
verdeling. De Stichting Beheer ANWB moet zich houden aan
de door het bestuur vastgelegde beleggingsrichtlijnen en res-
tricties per besloten fonds. De strategische verdeling en de be-
leggingsrichtlijnen zijn uitgewerkt in het beleggingsplan. 

In de beleggingsrichtlijnen zijn ook de zgn. benchmarks opge-
nomen. De benchmarks geven aan de hand van een aantal pa-
rameters aan wat het gemiddelde rendement is in de markt.
De vermogensbeheerders hebben de opdracht te proberen
beter te presteren dan het marktgemiddelde. In 2008 heeft
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De winter is verganghen
De melodie zingt als een canon in mijn hoofd. Compleet met een riedeltje van de sopraan er tus-
sendoor. Of dat verganghen nu met of zonder h geschreven wordt weet ik niet meer, maar hoe
dan ook van deze winter heb ik enorm genoten. 
De witte vlakte voor mijn huis. De bomen vol onder de sneeuw. Kinderen op sleetjes glijden on-
vermoeibaar van een heuveltje. Volwassenen op langlauf ski’s en ik zit dit alles te bekijken van-
achter mijn raam in een verwarmde, zonovergoten huiskamer. Ik voel me op wintersportvakantie
met chocolademelk en een mij door een vriendin gebrachte apfelstrudel. 
En dan is er ineens dat prille gevoel van de lente. Het wit heeft plaats gemaakt voor het groen. Er
hangt al een waas over de boomtoppen. Op de kinderboerderij, naast de flat heerst bedrijvig-
heid. Schapen en geitjes die de Q-koorts vernietiging hebben overleefd, mekkeren er vrolijk op
los. Een haan kraait de winter van zich af, maar we zijn er nog niet. Er zit een verpieterde
spreeuw in de berk. Ook hij verlangt naar mei.

De winter is verganghen
Ik zie des meien schijn

Heerlijk gezwollen taal van de zeventiende eeuw
in tegenstelling tot de snelle, ongearticuleerde,
halve zinnen inslikkende, met “zeg maar”door-
spekte van de eenentwintigste.
Taal is in beweging, maar de onze is nog even
mooi. Luister maar eens naar Ellen Vogel of Adri-
aan van Dis. Toch springen wij er al jaren slordig
mee om, strooien er “nonchalant”het nodige
Frans door. Al of niet verbasterd zoals mijn buur-
vrouw die “impersant”(en passant) wel even de
boodschap meebrengt om maar te zwijgen van
het Engels. Ik maak me daar ook veelvuldig schul-
dig aan en aan de andere kant erger ik me. Dan
loopt het de spuigaten uit. 
Een vriend van mij is “patron cuisinier”. In België
heet dat gewoon meester-kok. Wat zou het leuk
zijn als een Belg eens ons personeelsblad ging ver-
talen.
Computertaal begrijp ik ook niet. Downloaden.
Ik dacht dat het opladen was. Van benedenladen
heb ik nog nooit gehoord en ik hoop maar dat het “flopje”geen mislukking is.
Zuid-Afrikanen zijn net als de Belgen. Die barbecueën niet, nee die houden van een “braaie”.
En iemand met een bakkebaard heeft een “wangbesem”.
Ik denk wel eens, hoe zou het zijn wanneer ik over honderd jaar terug zou komen? Ik zou nie-
mand meer verstaan. Er zou een soort tweede Esperanto worden gesproken. Een mengelmoes
van Germaanse en Slavische talen plus Turks, Marokkaans, Papiamento doorspekt met Afri-
kaanse uitdrukkingen. En dat afgekort in Turbotaal.
Dat zou ik wel mee willen maken. Ik zou dan een oubollige, gezwollen, langdradige en onbegre-
pen taal spreken, dat net zo voor het Verenigd Europa van dan klinkt als de ‘Winter is vergang-
hen” met of zonder h. 
Ik wil nu wel weer eens graag op een terrasje zitten onder het “lover”met een koele sorbet en
om alvast in de stemming te komen ga ik nu mijn tuinmeubelen uit de kelder halen.

Puck 
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Rondje Nederland in winterweer

Den Haag, Assen, De Bilt en Eindhoven. Dat waren wederom de plaatsen waar een nieuwjaarsbijeenkomst werd ge-
houden. In totaal waren er 203 aanwezigen. Iets meer dan in 2009. In Den Haag werd de meeste hinder ondervon-
den van de winterse weersomstandigheden. De wegen waren redelijk begaanbaar, maar de voetpaden waren
slecht. Voor gebruikers van het openbaar vervoer bepaald geen gunstige omstandigheden. Er waren op het Hoofd-
kantoor dan ook iets van 20 personen minder. Maar in Assen waren er juist weer 20 personen meer. Daar was dit
jaar rekening gehouden met de vakdag van de Vakantiebeurs en werd de receptie nu op de woensdag gehouden. 
De nieuwjaarsbijeenkomsten worden nu al weer enkele jaren op dezelfde locaties gehouden. Dat lijkt op een lande-
lijke dekking, maar van een regiocontactpersoon die een deel van Oost-Nederland tot zijn regio heeft kwam de sug-
gestie om ook een bijeenkomst in Oost-Nederland te gaan organiseren. Het bestuur kreeg zogezegd huiswerk mee
en gaat nu studeren op de haalbaarheid. Overigens zijn de bijeenkomsten ook een mogelijkheid om eens oude colle-
ga’s uit andere windstreken te ontmoeten. Zo was een echtpaar uit Noord-Holland naar Eindhoven getogen, want
‘ze waren er toch in de buurt’. 
De bijeenkomsten waren weer zeer geanimeerd. Voor het eerst werd in de regio een Powerpoint-presentatie gege-
ven. Dat maakte het geheel levendiger en sommige onderwerpen kregen daardoor ook meer aandacht. Zeker voor
degenen, waarvoor de reis naar Den Haag wat ver is om de Algemene Ledenvergadering te bezoeken zijn de nieuw-
jaarsbijeenkomsten goede momenten om vragen te stellen aan de delegatie van het bestuur.

Ledengroei

Van de VG-ANWB was er het goede bericht dat het aantal leden is gegroeid. Op 1 januari 2010 waren er 762 en dat is
een groei van 29 leden. In 2008 was er een aanwinst van 3 leden, zodat de animo om lid te worden toeneemt. Overi-
gens leverde het organiseren van de pensioenmiddag op 28 oktober 2009 te Utrecht, 13 nieuwe leden op. In Den
Haag bracht onze ANWB Hoofddirecteur Guido van Woerkom aan de aanwezigen de nieuwjaarswensen van de
ANWB Hoofddirectie over. Hij had het goede nieuws dat het aantal leden bij de ANWB met 30.000 was toegeno-
men.

Zwarte cijfers

In 2008 was er ook sprake van een ledengroei – toen 38.000 – , maar waren er rode cijfers voor wat betreft het be-
drijfsresultaat. Nu waren de geluiden positiever. Alle cijfers waren nog niet opgeteld en afgetrokken, maar er werd
een gering positief saldo verwacht. Voorts ging het met de beleggingen ook weer de goede kant op, na de dramati-
sche ontwikkelingen in 2008. 
Ook bij de VG-ANWB ziet het er naar uit dat er een licht positief resultaat is geboekt. Er was uitgegaan van een nega-
tief resultaat vanwege het lustrumfeest op 8 september 2009 in het Openluchtmuseum te Arnhem. Daar waren min-
der deelnemers dan begroot, waardoor er minder aanspraak op de kas van de penningmeester kon worden gedaan. 

Hulpverlening

Het winterse weer vergde veel inzicht van de Wegenwacht. In de periode voor kerst 2009, waren er al dagen met
meer dan 6000 hulpverleningen. Op maandag 4 januari 2010 is de dagteller geëindigd op 7200 hulpverleningen.
Daarmee was het één van de drukste maandagen van de afgelopen zeven jaar. De hulpverleningen onder winterse
omstandigheden trokken ook van de pers veel belangstelling. Het geeft duidelijk aan dat hulpverleningen onder
winterse omstandigheden relevant zijn voor de maatschappij en even onmisbaar als strooizout voor de gladheidsbe-
strijding. De hoeveelheid strooizout blijkt in 2010 ook zijn beperkingen te kennen. Bij de Wegenwacht is het echter
gelukt om met grote saamhorigheid alles te kunnen opvangen, althans tot aan de nieuwjaarsreceptie op 8 januari zo
vertelde Guido. 

Blik in de toekomst

De ANWB heeft begin 2009 een Visie 2011 opgesteld. De economische ontwikkelingen vragen een grote alertheid.
Voor de consument is de recessie nog niet voorbij. Dat zal gevolgen hebben voor de omzet. Er zal opnieuw sprake
zijn van het beheersen van de kosten en niet van het verhogen van de prijzen om rendement te kunnen halen. Er

Nieuwjaarsreceptie
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Den Haag

wordt gestreefd naar een rendement van 2%.  Als voorzitter van het be-
stuur van het Pensioenfonds ANWB ging Guido van Woerkom ook in op
de ontwikkelingen rondom dat fonds. Daarmee gaat het wel goed,
maar niet goed genoeg om in 2010 te kunnen overgaan tot een gedeel-
telijke indexatie van de pensioenen. Maar – zo bleek – was de ANWB
ook niet ongevoelig voor de signalen van de VG-ANWB dat de pensioe-
nen intussen toch wel erg uit de pas liepen met de inflatie. Mede daar-
door is besloten om vanuit het budget van de ANWB eenmalig een
tegemoetkoming van 1% van het jaarpensioen te geven.
Ook stak de hoofddirecteur een helpende hand toe om te bezien in hoe-
verre de VG-ANWB een deel van het nieuws van Extranet op de website
van het Pensioenfonds ANWB kan krijgen. De eerste afspraken daar-
voor zijn inmiddels gemaakt.
Tot slot kwam Guido met het verheugende nieuws dat de subsidie van
de ANWB aan de VG-ANWB verhoogd zal worden. Voor de VG-ANWB en
haar leden dus een goede start van 2010.                                                      Bk
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Wisselingen van de 
wacht bij 
regiocontactpersonen

Contact met de leden is een belangrijk aspect van de VG-ANWB. De afstanden zijn door de landelijke spreiding erg groot.
Om op korte afstand toch contacten te kunnen leggen is het netwerk van regiocontactpersonen (rcp’ers) opgebouwd.
De praktijk heeft geleerd dat dergelijke contacten erg gewaardeerd worden. Wel is het lastig om te weten wanneer er
behoefte is aan contact. Daarom de oproep aan de leden om aan de rcp’er even te laten weten dat een oud-collega lang-
durig ziek is of extra aandacht nodig zou kunnen hebben.

Regioindeling en wisseling van rcp’ers
Elk lid is bij een regio ingedeeld. In de ledenlijst – die tweejaarlijks wordt uitgegeven – staat voor de naam een nummer.
Dat nummer correspondeert met het nummer waarachter op pagina 3 de regiocontactpersonen staan. Op die manier
kunt u zien wie in uw regio als contactpersoon optreedt.
Sinds het uitgeven van de ledenlijst in het voorjaar van 2009 zijn er enkele mutaties geweest.
regio 5b de heer en mevrouw C. Spaans nu Ellen Natzijl-Haverkorn van Rijsewijk
regio 15 de heer en mevrouw J.H. Kuper nu Dick Schrijvers
regio 19a was de vacature mevr. Dankers nu Harrie Smulders (was al rcp regio 20)
regio 21 de heer en mevrouw H.J. Henskens nu Frans Snackers
regio 25 de heer en mevr. M. van den Akker nu Frans en Emmy van der Velde.

Er rest nog een vacature voor regio 18. Voor de heer Vroomans is nog geen vervanger gevonden en als het echt nodig is
dan is hij nog stand-by. Hij heeft dus nog geen definitief afscheid genomen. 
De telefoonnummers van deze nieuwe rcp’ers staan in de ledenlijst, met uitzondering van Dick Schrijvers. Hij is bereik-
baar op tel. 030-606 23 89. 
De volledige lijst van rcp’ers is te vinden op pagina 7 en op de website www.pensioenfondsanwb.nl. 

Volhouders en afscheid
Bij de in totaal 28 regio’s is er bij 9 vanaf de oprichting per 1 januari 1999 nog geen wisseling geweest. De rcp’ers in die
gebieden zijn inmiddels al elf jaar actief. Vijf rcp’ers zijn tien jaar actief geweest en zijn toen gestopt. Er is dus een grote
mate van trouw. Vaak zijn het gezondheidredenen die er toe leiden om aan de rcp-coördinator binnen het VG-ANWB be-
stuur – thans Leen den Dulk – te vragen om naar een opvolger te zoeken. De acht rcp’ers die sinds het aantreden van
Leen definitief met hun taak als rcp’er zijn gestopt, hebben inmiddels van het bestuur een bedankbrief gekregen met
daarbij een cadeaubon. Niet dat die bon tegenwicht kan bieden tegen het werk dat ze vele jaren – in redelijke anonimi-
teit – hebben verricht, maar het moet vooral worden gezien als een blijk voor waardering voor al dat werk.

Er was één rcp’er – Mart van den Akker – waarbij het gevoel ontstond dat er bij dat afscheid een persoonlijk accent niet
mocht ontbreken. Samen met zijn echtgenote Franca heeft Mart vanaf het begin Groningen en een deel van Drenthe als
‘zijn’ gebied gehad en daar vele bezoekjes aan de leden gebracht. Uit alle positieve reacties bleek dat er bij Franca en
Mart sprake was van een intensief ledencontact. 

Door ziekte van Mart – inmiddels gaat het na vele maanden tobben weer beter – hebben ze moeten besluiten om de
rcp-fakkel over te dragen. Die opvolger hebben ze zelf aangedragen. Henk van der Velde heeft samen met zijn echtge-
note Emmy de rcp-taak voor regio 25 op zich genomen. De overdracht en de grote waardering voor het werk dat Mart
en Franca hebben verzet, was aanleiding voor het bestuur om in december 2009 met een delegatie naar Paterswolde te
gaan. Bij dat afscheid waren Henk en Emmy van der Velde ook aanwezig. Zij hebben hun taak intussen opgepakt en heb-
ben al de nodige afspraken gemaakt. 

Op de foto boven staan de nieuwe rcp’ers (Henk en Emmy) links en Franca en Mart staan rechts.



Puzzelpagina Horizontaal
1 Al de bloemen van een vruchtboom
6 geurige en kleurige delen van een
bloeiende plant 12 soort bloem 14 ver-
maak 15 oosterlengte (afk.) 17 muziek-
noot 18 seconde 20 etage (afk.) 21 ka-
raat (afk.) 22 loflied 25 het aanschou-
wen 28 intrest (afk.) 29 fier 31 vervoer-
middel 32 en anderen (afk.) 33 inge-
zonden mededeling (afk.) 35 een ze-
kere 36 opbergruimte 37 Europese
Unie (in internetadres) 38 jongens-
naam 40 vak in een tuin dat met (ge-
lijksoortige) bloemen en planten
bezet wordt 42 persoonlijk voornaam-
woord 43 omhelzen 44 spil 46 zang-
stuk 48 gast 51 bij dat woord (Lat.
afk.) 53 water in Friesland 54 moeras-
plant 56 vogelproduct 57 inhoudsmaat
(afk.) 58 het knijpen 60 veldfles 62
koker 64 broedsel 66 vrijblijvende hof-
makerij 68 titel 69 titel 70 sportterm
72 ex dividend (afk.) 73 tijdelijk (afk.)
74 netwerk van telefoonlijnen waar-
mee tegelijkertijd spraak, beelden en
data kunnen worden doorgegeven
(afk.) 76 schaakstuk 78 dartelen 79 pe-
daal.

Verticaal
1 Bloesem dragen 2 Bijbelboek (afk.) 
3 jubelstemming 4 golving 5 Europees
Parlement (afk.) 7 briefaanhef 8 toe-
gankelijk 9 geschikt om gegeten te
worden 10 inhoudsmaat (afk.) 11 soort
beenbedekking 13 persoonlijk voor-
naamwoord 16 Maangodin 18 fragiele
19 niet vroege 21 matrasvlieger 23 lui-
tenant (afk.) 24 Italië (in internet-
adressen) 26 verbrandingsrest 27
Luxemburg (in internetadressen) 30
nutteloos of schadelijk geacht kruid
34 prachtige 36 seizoen 38 Bijbelse fi-
guur 39 organisatie die erop toeziet
dat er eerlijke concurrentie is (afk.) 40
penarie 41 tweewielig voertuig 45
soort mus 47 heropvoering 49 deel
van een servies 50 insect 52 deel van
een vogelhuid 54 zandstrand of bad-
gelegenheid 55 zacht of rustig 57
tweestemmig gezang 59 getij 60 scha-
pengeluid 61 Europees land (afk.) 63
Teletekst (afk.) 65 vulgair (verkorte
vorm) 67 Engelse zwaardlelie 71 Oud-
ste stad 74 vreugderoep 75 edelgas
(symbool) 76 prijs (afk.) 77 Nepal (in
internetadressen).

Oplossingen inzenden voor 10 april 2010 naar:

Rolf van der Loo
Koninginnelaan 49, 2281 HB  Rijswijk
of per e-mail naar: rolfenloesvanderloo@ziggo.nl

De trekking heeft plaatsgevonden en als winnaar voor de reguliere puzzel
opgeleverd: Dhr. R. Oosterbos uit Den Haag.
Van harte gefeliciteerd! 

Deze trouwe puzzelaar viel dit jaar al eerder in de prijzen. Hij was ook win-
naar van de BB zomer puzzel. 
De prijs, een VVV-Irischeque ter waarde van € 25, - is naar hem verzonden.


