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LedenColofon

Personalia per 
28 februari 2014

Nieuwe leden: 
Dhr. T. Klok, Waterleliekade 21, 2492 TJ  Den Haag, tel: 070-3278019                                   23
Dhr. C. Cramer, Rietveldplan 13, 2728 EM  Zoetermeer, tel: 06-14852815                           50
Dhr. R.G. de Regt, Veldweg 37, 4874 ML  Etten-Leur, tel: 06-46182371                                 71
Dhr. F.S.M. Coumans, Koperslagerstraat 19, 6101 GV  Echt, tel: 0475-483820                     77 
Dhr. R.J. van Aalderen, Sniedershof 1, 7627 MG  Bornerbroek, tel: 074-2914072               83
Dhr. M.L. van der Veen, Hoekerkade 163, 2725 AJ  Zoetermeer, tel: 079-3416266            50
Dhr. H. Kalma, Jacobastraat 19, 7543 TX  Enschede, tel: 0534-305052                                   83
Dhr. P. Draaijer, De Bleike 12, 8181 KC  Heerde, tel: 0578-695952                                          86 
Mw. M.N. Hille Ris Lambers-Hartkamp, Landréstraat 583, 2551 BA  Den Haag, 
tel: 070-3658032                                                                                                                                   38
Dhr. W.J. van Zeben, Wittejufferstraat 12, 7038 AD  Zeddam, tel: 0314-651051                 83
Dhr. W.J. Roos, Riek Kuiperssingel 1, 2642 DA  Pijnacker, tel: 015-3697741                          23
Mw. E.C. Eijgendaal-Volkerijk, Frederiklaan 30, 2281 XN  Rijswijk, tel: 070-3903061         29
Dhr. B.C.M. Derks, Pelikaan 6, 4791 SK  Klundert, tel: 0168-325063                                       71
Dhr. A. van der Vlist, Hugo Verrieststraat 33, 2524 CB  Den Haag, tel: 070-3932229          35
Dhr. P.J.M. van der Linden, Eikenhoven 75, 6225 GV  Maastricht, tel: 043-3621173          77
Dhr. R.A. de Leeuw, Willem Pijperlaan 25, 2264 VN  Leidschendam, tel: 070-3202260     23
Dhr. R. van den Oever, Meppelweg 390, 2544 BK  Den Haag, tel: 070-3291203                  35
Dhr. D. de Kler, Bunuelstrook 45, 2726 RX  Zoetermeer, tel: 079-3315828                           50
Dhr. R.C.J.M.  Op den Camp, Koeweg 9, 6602 CW  Wijchen, tel: 024-5050409                    80
Mw. C.M.G. van Helvoort, Denenburg 55 H, 2591 AA  Den Haag, tel: 070-3855028          26
Dhr. B. Post, Espenberg 51, 4708 EN  Roosendaal, tel: 0165-556907                                      71
Dhr. R.E. Horrocks, La Palma 100, 1505 VN  Zaandam, tel: 075-6351744                              1
Verhuisd:
Mw. Th.A.M.C. Dona-Verdonk, Woonzorgcentrum De IJpelaar, Overakkerstraat 111, 
kmr. 53, 4834 XK  Breda, tel: 076-5651950                                                                                    71
Dhr. H.J. Boot, Valeriusplein 290, 2402 TT  Alphen a/d Rijn, tel: ongewijzigd.                       32
Dhr. T.P.G. Brans, “De Landheer”, Rudolf van Diepholstraat 82, 7415 XZ  Deventer           83
Gewijzigde straatnaam:
Dhr. J.A.E. Hamers, Via Ai Moroni 6, CH-6866, Meride Zwitserland, tel: ongewijzigd         99
Overleden:
Mw. T.W. Korte-de Korte (Door), Voorschoten, 7 november 2013                                          17
Mw. H. Loman, Apeldoorn, 28 november 2013                                                                            83
Mw. R. Twiest, (partner van P. Rutgers), Assen, 6 december 2013                                          92
Dhr. J. Lauwers,  Scheveningen, 26 december 2013                                                                    41
Mw. M.S. van der Starre-Aerts, weduwe, Wateringen, december 2013                                29
Opgezegd:
Mw. J.H. van den Hoek-van Nugteren,  Rotterdamseweg 137b, 3332  AE  Zwijndrecht     53
Mw. M. Veltman-Slagboom, Isabellaland 1700-c, 2591 EM  Den Haag                                  26
Mw. M.C. Broekema-Enters, Nevenlandsehof 11, 7312 EX  Apeldoorn                                  83 
Mw. W.M. Colewij, Annerweg 5, 9467 PA  Anloo                                                                         92
Mw. L.J.J. van Rooden-Fransz, van Cranenburchlaan 20, 3341 PN  Wassenaa                      47
Mw. M.P.B. Kersten-Tijnagel, Ridder Anselmstraat 16, 6901 GA  Zevenaar                          80
Mw. J.J. Simons-v.d. Vliet, Lange achterweg 123, 3111 JJ  Schiedam                                      53
Uitgeschreven:
Mw. T.W. de Korte, i.v.m. overlijden.                                                                                               17
Wijziging telefoonnummer: 
Dhr. M.H. Slob, Leerbroek,nieuw tel. nr:  0345-599644.                                                             56
Mw. E.A. Jansen-Du Burck, nieuw tel. nr: 070-7506093                                                             38
Dhr. R. Neys, vaste tel.nr. is vervallen, mob.nr: 06-49913526                                                   14
Wijziging regio: 
Mw. Th.A.M.C. Dona-Verdonk, van regio 11 naar regio 71                                                        71

Op pagina 11 vindt u het artikel van  het Ledensecretariaat.

Bestuur VG-ANWB
Adres bestuurssecretariaat
Maurits de Brauwweg 20
2597 KD  ’s Gravenhage
secretariaat@vg-anwb.nl
tel. 070-354 71 55

Beno Koens, voorzitter
voorzitter@vg-anwb.nl

Dick Kooman, vice-voorzitter
vice-voorzitter@vg-anwb.nl

Helma Lippmann, secretaris
Gerda Jozee, secretaris a.i.

Dick van Werkhoven, penningmeester
penningmeester@vg-anwb.nl
girorekening NL47INGB0003816027
ten name van Vereniging van 
Gepensioneerden ANWB te Gouda

Mieke Geursen, ledensecretariaat
ledensecretariaat@vg-anwb.nl

Annette Notenboom, activiteiten
activiteiten@vg-anwb.nl

regiocontacten (vacature)
regiocontact@vg-anwb.nl

Ledensecretariaat/berichten
Adres ledensecretariaat
(voor alle mutaties en ledencontacten)
Ledensecretariaat VG-ANWB
Koninginnelaan 49
2281 HB  Rijswijk (ZH)
ledensecretariaat@vg-anwb.nl

Rolf van der Loo, tel. 070-399 20 77
Mieke Geursen, tel. 071-561 64 21

Website VG-ANWB
www.vg-anwb.nl
Chris Soudan, webmaster
vormgeving-bb@vg-anwb.nl

Pensioenfonds ANWB
www.pensioenfondsanwb.nl

NVOG
De VG-ANWB is lid van de NVOG
www.gepensioneerden.nl

Redactie Buitenband
Henk van Loon, hoofdredacteur
hoofdredacteur-bb@vg-anwb.nl
redactiesecretariaat-bb@vg-anwb.nl

Annette Notenboom, activiteiten
activiteiten@vg-anwb.nl

Leo Scheffer, fotografie
fotografie-bb@vg-anwb.nl

Chris Soudan, vormgeving
vormgeving-bb@vg-anwb.nl

Fotoverantwoording
Leo Scheffer en anderen
Kopij volgend nummer
uiterlijk voor 22 april 2014
naar het redactiesecretariaat:
redactiesecretariaat-bb@vg-anwb.nl

Druk Buitenband
De Boer, Zoeterwoude
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Van de
redactie

Een nieuw jaar, een nieuw geluid
Weer een directeur eruit!

Met deze woorden opende onze welbespraakte collega Dirk
Diepenhorst ruim 30 jaar geleden een voorstelling van Cabaret
Poeha. Ik moest er meteen aan denken toen op 23 januari het
bericht kwam dat Guido van Woerkom na 15 jaar stopt als
hoofddirecteur van de ANWB. 

In mijn 44 dienstjaren heb ik vanaf 1961 slechts vier hoofddirec-
teuren meegemaakt. Blankert, IJntema, Nouwen en Van Woer-
kom. U ziet: hoofddirecteuren zijn bepaald geen eendags-
vliegen. Allen kregen in verschillende tijden met verschillende

problemen te maken, maar van deze vier heeft Guido naar mijn
mening toch wel de zwaarste klus op z’n bordje gekregen. Denk
maar aan de toegenomen concurrentie en de financiële crisis,
met alle – vaak personele – gevolgen van dien. 
Desondanks nodigde hij met enige regelmaat groepjes perso-
neelsleden uit voor een informele bijeenkomst, zoals ik zelf ooit
mocht meemaken. En dan nam hij alle tijd om meer van hen te
weten te komen. 
Volgens mij heeft geen hoofddirecteur zo’n moeilijke tijd mee-
gemaakt als Guido. Maar er is licht aan het eind van de tunnel:
Hij kan nu lid worden van de VG-ANWB!
Beste Guido, kunnen we je inschrijven?

In deze Buitenband wordt aandacht besteed aan een interes-
sante excursie in april en is er een interview met iemand die
momenteel bij iedere ANWB-vestiging op de posters staat in het
kader van de ANWB-campagne ‘Bellen bij twijfel’.
Ook is er informatie over de nieuwjaarsrecepties in maart. Van-
wege de zware sneeuwval begin vorig jaar werd het verstandige
besluit genomen deze te verzetten. Maar terwijl ik dit schrijf
schijnt volop de zon... 
Zo zie je maar: Niets is zeker, en zelfs dát niet.

Henk van Loon

Bestuurs
praat
Veranderingen. Het jaar 2014 wordt een jaar van veranderin-
gen. Op 11 april is de Algemene Ledenvergadering (ALV) op het
hoofdkantoor van de ANWB. Met het invullen van de vacatures
in het bestuur vlot het nog niet zo als het bestuur graag zou
zien. De oproep in de Buitenband leverde helemaal geen reactie
op. Wel jammer. Natuurlijk doen we zelf pogingen. Tot dusver
klonk het ‘sorry’ en een ‘ja’ was er niet bij. Maar misschien heeft
dat ‘ja’ geklonken als u dit leest. We zullen zien. Natuurlijk kost
het bestuurswerk tijd en inspanning, maar ik kom in de media
ook regelmatig tegen dat zoiets je jong houdt. Dus: kom over de
drempel!

Zo rond de ALV (11 april 2014) moet ook de tekst voor de vol-
gende Buitenband worden aangeleverd. Het zal van de ontwik-
kelingen afhangen wie dan de tekst voor bestuurspraat gaat
opstellen. Ik zal daarom voorzichtigheidshalve nog niet schrijven
dat dit mijn laatste Bestuurspraat is. Wel wil ik alvast opmerken
dat ik zes plezierige jaren bij de VG-ANWB heb beleefd. Natuur-
lijk kost het ook tijd, maar met een plezierig bestuursteam is er
veel gebeurd. Een stijgend aantal leden en een stijgend aantal
bezoekers – met name bij de nieuwjaarsbijeenkomsten – geeft
aan dat de vereniging leeft. Ook de belangstelling bij de infor-
matiemiddagen was verheugend groot.

In de vorige Buitenband hield ik een pleidooi voor een naams-
verandering, met de bedoeling om meer het accent te leggen

op oud-medewerkers dan op gepensioneerden. Op de nieuw-
jaarsbijeenkomst in Den Haag heb ik dat idee herhaald en geen
protesten ontvangen. Integendeel. Sterker nog, er werd al op
aangedrongen om die naamsverandering al dit jaar in te voeren.
Maar dat lukt niet. Het herschrijven van statuten doe je niet op
een achternamiddag. Bovendien moeten de leden ruim de tijd
krijgen om er hun oordeel over te geven. We werken nu aan
een tijdschema om bij de ALV in 2015 alles ter goedkeuring voor
te leggen.

U heeft inmiddels het ledenboekje 2014 ontvangen. Altijd leuk
om te zien of uw oud-collega lid is. Is het misschien een idee om
deze zomer eens bij hem of haar langs te gaan?. Even een belle-
tje vooraf en de kans is groot dat de koffie klaar staat. Of heeft u
een oud-collega gemist? Ik zou zeggen ga dan ook even langs.
Dan heeft u direct een gespreksonderwerp. Want ja, waarom
geen lid van de VG-ANWB? 

In de vorige Buitenband stond een artikel van Loek Schouten,
die dacht afscheid te nemen van de Deelnemersraad van het
Pensioenfonds ANWB. Zo was het ook gepland. Het afscheid is
echter uitgesteld. Loek blijft namelijk nog een half jaar lid – en
secretaris – van de Deelnemersraad. Daar zal hij het einde van
de Deelnemersraad mee gaan maken. Op 1 juli 2014 vervalt die
raad. Ook vervalt het huidige Verantwoordingsorgaan. Per 1 juli
komt er een nieuw bestuursmodel. Dit is een gevolg van nieuwe
wetgeving. Meer informatie daarover in de rubriek Pensioen In-
zicht.

Tot slot. Een vraagje. Heeft u de contributie al betaald?

Beno Koens
voorzitter@vg-anwb.nl
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Nieuwjaars-
receptie
in Den Haag
10 januari 2014

126 personen

Alle foto’s kunt u zien op onze website: www.vg-anwb.nl Foto’s: Leo Scheffer
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Alle foto’s kunt u zien op onze website: www.vg-anwb.nl

Voorjaars-
bijeenkomst
in Assen
25 februari 2014
53 personen

Foto’s: Mieke Geursen



6 Buitenband |  voorjaar

Voorjaars-
bijeenkomst 
in Gilze
27 februari 2014

71 personen

Alle foto’s kunt u zien op onze website: www.vg-anwb.nl Foto’s: Mieke Geursen



Voorjaars-
bijeenkomst
in De Bilt
4 maart 2014
21 personen
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Alle foto’s kunt u zien op onze website: www.vg-anwb.nl Foto’s: Mieke Geursen
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Voorjaars-
bijeenkomst
in Apeldoorn
6 maart 2014
42 personen

Alle foto’s kunt u zien op onze website: www.vg-anwb.nl Foto’s: Mieke Geursen
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Een stukje
technische 
historie
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Annette’s
allerlei

Vaak is echter het taalgebruik niet vlekke-
loos en dat moet bij u al argwaan oproe-
pen. 
Als u dit herkent, gooi deze e-mails direct
weg zonder ze te openen! Ga nooit in op
suggesties om via een klik door te schake-
len naar uw rekening. Een bank zal u nim-
mer per e-mail of via de telefoon om uw
pincode vragen! En reageer ook niet op
mails die beweren dat u moet doorklikken
om zo toegang tot uw nieuwe IBAN reke-
ning te krijgen.

Voorbodes van
de lente
De narcis die in het voorjaar in potten bij
veel bloemisten en supermarkten wordt
verkocht is de “Tête à Tête”. Dit knalgele
narcisje schreeuwt met twee bloemen per
stengel om de aandacht van de koper. Na
de bloei wordt dit plantje door veel men-
sen in de vuilnisbak gegooid maar deze
narcis is heel geschikt voor verwildering.
Dus als u een tuin heeft: plant de uitge-
bloeide plant in de aarde en het volgend
voorjaar heeft u er weer plezier van.

Bollen planten in maart
Bij bloembollen denken we vaak aan voor-
jaarsbloeiers als tulpen en hyacinten, maar
er zijn ook zomerbollen.
Denk eens aan de gladiool. En dan niet die
lange en zware snijbloemen die je krijgt als
je de Vierdaagse hebt uitgelopen. De Gladi-
olus callianthus de Abessijnse gladiool, is
een ranke plant vol elegante witte bloemen
met een rood hart. Bovendien heeft deze
bloem een zoete geur. Plant deze bollen in
het vroege voorjaar zodat u in de zomer
van de bloemen kunt genieten.
Ook de knolbegonia kunt u vanaf eind
maart in potten en bloembakken planten.
Deze rijk bloeiende plant is ook geschikt
voor een schaduwrijk balkon of plekje op
het terras. Na de zomer kunnen de bollen
in een donkere vorstvrije schuur of kelder
worden bewaard tot het volgende voorjaar.

Nu we het toch over schoonmaken heb-
ben; kijk ook eens kritisch naar uw voor-
raad schoonmaakmiddelen. Soda, groene
zeep en schoonmaakazijn maken vaak
beter schoon dan de dure middelen die
veel beloven.

Tweedehands
Iets aan vervanging toe? Kijk eens op
Marktplaats of op een andere site met
tweedehands producten. Er zijn nog
steeds veel mensen die gaan samenwonen
en dus hun overbodige apparatuur te koop
zetten. 

Veiligheid en 
reizen
Het ministerie van Binnenlandse Zaken is
opnieuw een campagne begonnen tegen
identiteitsfraude. Als u het boek “Cel” van
Charles den Tex heeft gelezen dan weet u
dat je door het stelen van je identiteit in
grote problemen kunt komen. Doordat
een crimineel zich voor u uitgeeft krijgt u
bijvoorbeeld op Schiphol last bij de douane.
Denk na voordat u een kopie van uw pas-
poort geeft bij een hotel of camping. Beter
is het om van te voren een paar kopieën te
maken en daarop schrijven waarvoor het
bedoeld is. Zorg ook dat het Burgerservice-
nummer onleesbaar is gemaakt.
Op www.burgerservicenummer.nl staat
welke instellingen wettelijk mogen vragen
om uw BSN. Autoverhuurbedrijven, hotels
en telefoonbedrijven mogen dit officieel
niet.
Het is handig om naast uw paspoort steeds
nog een ander identiteitsbewijs bij u te
dragen zoals bijvoorbeeld uw rijbewijs.

Bankpasjes, internet en pincode
Krijgt u de laatste tijd ook vaak allerlei e-
mails van “banken”, die u vragen uw gege-
vens te “updaten” zodat u weer toegang
tot uw rekening kunt krijgen? Doe je dat
niet, dan loopt u het risico dat uw rekening
wordt geblokkeerd, zo dreigt men in deze
e-mails. Het ziet er soms verraderlijk echt
uit. Met logo van de bank en wel. 

Bespaartips
Snij zelf uw groenten
Ongeveer alle soorten groenten en fruit
worden tegenwoordig voorgesneden en
verpakt aangeboden in de supermarkt.
Vaak worden ze onder hoge druk in plastic
verpakt. En weten we precies welke con-
serveringsmiddelen worden toegevoegd?
Voorgesneden groenten en fruit zijn vele
malen duurder.  U bespaart veel geld en
bovendien is het verser en dus lekkerder
als u zelf snijdt.

Maak een hartige taart
Heeft u restjes groenten over, maak dan
eens een hartige taart. Als bodem kunt u
brood gebruiken of een pak  Hartige Taart
van Koopmans.
Met een uitje, een stuk paprika, champig-
nons en restjes ham maakt u al snel een
heerlijk lunchgerecht. Deze taart smaakt
ook heerlijk als warm borrelhapje als u er
kleine puntjes van snijdt.

Kattenvoer
Uit een onderzoek van de Consumenten-
bond is gebleken dat de duurste blikken
kattenvoer vaak onvoldoende voedings-
stoffen bevatten. De allergoedkoopste
brokjes van C1000 kwamen als beste uit
de test en kosten maar 11 cent per dag.

Wasmiddel
Het vloeibare wasmiddel Formil van Lidl
blijkt uit een test van TROS Radar stralend
schoon te wassen en liet dure merken ver
achter zich. Was ook niet te warm, dit kost
onnodig energie. 



Hoe het
“heurt”

volgens de etiquette

Vraagt u zich ook wel eens af wat aan te trekken bij een speciale
gelegenheid? Dan bent u niet de enige. Zelf had ik het geluk een
halve eeuw geleden dansles te krijgen bij een instituut van 'de
oude stempel', t.w. Dansschool van der Meulen aan de Laan van
Meerdervoort in Den Haag.

We kregen daar les alsof we werden klaargestoomd voor een
debutantenbal en we leerden daar duidelijk meer dan dansen
alleen. De complete etiquette werd daar doorgewerkt en als we
nog geen goede manieren hadden, dan kregen we ze daar wel.
Niet alleen hoe een heer – want dat werden we verondersteld
te zijn – een dame ten dans moet vragen, maar ook moesten de
heren zo mogelijk een witte zakdoek in de linkerhand hebben
om de dames geen zweethand te bieden...

Dit alles vond plaats onder leiding 
van mevrouw van der Meulen, die 
tijdens de bal-avonden vanaf het 
podium de zaal overzag en intens 
gelukkig stond te stralen als we het
goed deden. Tegenwoordig lijkt het
wel of er van de etiquette weinig
over is, maar schijn bedriegt. In de
pers zie ik steeds vaker berichtjes
over een herleving van de etiquette.
Want wat is er mis met goede om-
gangsvormen en een beetje eerbied 
voor een ander?

Wie meer wil weten over omgangsvormen zou eens kunnen kij-
ken op de website  www.etiquette.nl waar de geschiedenis van
de etiquette wordt verteld en nog veel meer.

Henk van Loon

Boompje opzetten
Boompje kappen
Veel stedelijke gebieden zijn vaak groener dan je zou verwach-
ten. Kijk maar eens naar de satellietfoto's die te zien zijn via o.a.
Google Maps. In vrijwel iedere laan of straat staan bomen in al-
lerlei soorten en maten en deze bomen vallen onder verant-
woordelijkheid van de gemeente. Maar ook veel bomen staan
in tuinen en voor die bomen en heesters zijn de betreffende be-
woners verantwoordelijk. Zonder bomen zou het maar een
saaie bedoening zijn. Want behalve dat ze het landschap ver-
fraaien zijn ze ook een toevluchtsoord voor de vogels met hun
gezang en gekwetter. 

Maar "wat groeit en bloeit en ons altijd weer boeit", groeit ons
ook wel eens boven het hoofd. Dan kunnen problemen ont-
staan zoals teveel schaduw, overhangende takken en andere
ongenoegens. Buren kunnen daarover gaan klagen, of de eige-
naren willen de klachten voor zijn en willen dan gaan snoeien of
kappen. Dan hangt het af van de afmetingen van de boom of
daar wel of niet een vergunning voor nodig is. 

Wie wil weten wanneer wel of niet een vergunning vereist is
kan daarvoor terecht op de website www.omgevingsloket.nl
waar u de Vergunningcheck omgevingsvergunning aantreft.
De omgevingsvergunning is sinds 2010 een verzamelnaam voor
allerlei vergunningen, waaronder ook de kapvergunning. 
U kunt deze vergunningcheck gebruiken om te controleren of u 
voor het kappen van een boom een omgevingsvergunning
nodig hebt.

De vergunningcheck lijkt wel erg uitvoering om in te vullen,
maar het meeste kunt u overslaan. Na het invullen geeft de ver-
gunningcheck op grond van uw informatie aan of u wel of geen
vergunning nodig heeft. Maar ook voor andere zaken, zoals het
plaatsen van een schuurtje, een afdak of een tuinafscheiding is 
het omgvingsloket een handig instument, zodat u weet waar u
aan toe bent.

Henk van Loon

De winter ...
lijkt in de verste verte niet op een winter zoals wij ons een winter voorstelllen ...
De winter weet gewoon niet wat hij wil ...
Dat was toch voorbehouden aan april?  En soms lijkt deze winter qua temperatuur wel
april ... om vervolgens weer een november-gedaante aan te nemen.
De Elfstedentocht kunnen we – haast zeker – wel vergeten…denken we ...
Tijdens de Olympische Spelen hebben we genoeg sneeuw en ijs gezien ... dus laat de lente
nu maar komen en daarmee de groei en bloei van de natuur met het daarbij behorende
voorjaars-zonnetje! . 
Heel voorzichtig lijkt ons ledenaantal ook weer te groeien! 
Daarvoor hebben we de laatste maanden dan ook veel oud-collega’s aangeschreven. Ge-
lukkig reageren velen daar positief op en melden zich als lid aan. Wij blij, onze voorzitter
blij en waarschijnlijk ook het nieuw geworven lid blij. 
Er staat per slot van rekening weer veel op onze verenigingsactiviteiten-rol zoals de 
3 geplande excursies, te beginnen op 23 april met een bezoek aan het Aviodrome in Lely-
stad! 
Wij hopen velen van u daar weer te zien!
Tot dan! Rolf van der Loo en Mieke Geursen
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Vervolg van pagina 2.
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het alsof u werkelijk door de wolken vliegt.
Soms voelt u regendruppeltjes, dan weer
mist en koude golfstromen. En af en toe
ervaart u ook rook. Dat maakt het kijken
naar de historische films extra spannend!
In de film I can fly komen de topstukken
uit de collectie van Aviodrome aan bod.
Denk aan de Fokker Spin, de Uiver en de
Connie. Na het zien van deze legendari-
sche toestellen in het museum stijgt u als
het ware met ze op naar grote hoogten.
De film Helden van de Nederlandse lucht-
vaart vertelt het verhaal over beroemde
vliegeniers en pioniers in de luchtvaart,
zoals Anthony Fokker, Albert Plesman en
Frits Koolhoven. Ook daarin spelen de
vliegtuigen een hoofdrol.
De belevingsvolle films duren ongeveer
een half uur en worden diverse keren per
dag vertoond. Op het dagprogramma
staat wanneer ze beginnen. De aanvang
wordt ook omgeroepen.

Rondleiding door Aviodrome met alle ins
& outs
U kunt Aviodrome natuurlijk op eigen
houtje bekijken, maar voor alle verhalen
achter de vliegtuigen en leuke anekdotes
is het beter een gids van Aviodrome in-
schakelen. Deze bewandelt samen met u
de route van het themapark en licht aller-
lei bezienswaardigheden toe. Hiermee
haalt u echt alles uit uw bezoek aan Avio-
drome. De rondleiding duurt 1½ uur en
natuurlijk kunt u daarna nog zelf een
vlucht nemen naar alle attractiezones. Het
leuke aan een rondleiding door Aviodrome
is onder andere dat u leuke en interes-
sante weetjes te horen krijgt, ook die niet
op de bordjes staan. 

Woensdag 23 april hebben we een excur-
sie naar het Aviodrome georganiseerd.
U heeft daarvoor de uitnodiging en het
aanmeldingsformulier per post ontvangen.
Ook is het mogelijk om u via de website of
per e-mail aan te melden voor deze excur-
sie.

Aviodrome
6000 m² aan vlieghistorie van 1785 tot
heden

In een oppervlakte van 6000 m² doorloopt
u in chronologische volgorde de gehele
fascinerende geschiedenis van de lucht-
vaart. Zo begaf de mensheid zich voor het
eerst tussen de wolken met een luchtbal-
lon. Vogels waren een inspiratiebron om
te kunnen vliegen, waarmee in de zeven-
tiende eeuw grappige en ongelukkige po-
gingen werden gedaan. In het museum
van Aviodrome Lelystad Airport vliegt u
door deze gehele vlieghistorie heen. In het
museum, maar ook in de T2 Hangar en bij
de buitenexpositie kunt u vele exemplaren
bekijken. Van luchtballon tot driedekker
en van aluminium vliegtuig tot straaljager.
Aviodrome doet alle ontwikkelingen uit de
doeken!

Ontdek de ‘Schatkamers’ van Schiphol
1928
Aviodrome heeft enorm veel waardevolle
objecten die iets vertellen over de geschie-
denis van de luchtvaart. Denk aan oude
boeken, technische handleidingen, porse-
lein, herinneringsborden, relatiegeschen-
ken, kleding van piloten en stewardessen
en ga zo maar door. 

Een deel van die collectie is nu uit het on-
dergrondse archief gehaald en wordt ge-
toond in de nieuwe ‘Schatkamers’ in het
historische gebouw Schiphol 1928.
U kunt in het gebouw allerlei historische
luchtvaartfilms zien. De luchtpostkamer
biedt een schat aan allerhande postzaken
en informatie over beroemde postvluch-
ten, want de post ging ook vroeger al via
het luchtruim. U kunt er tevens oude an-
sichtkaarten kopen en die laten verzen-
den.
In elke kamer ontdekt u andere luchtvaart-
schatten. In de ene kamer ziet u het bu-
reau van de eerste havenmeester van
Schiphol en verderop weer oude weer-
kaarten en foto’s van legendarische vliege-
niers. De speciale Fokker & Plesman-
kamer vertelt over Anthony Fokker en 
Albert Plesman, twee belangrijke pioniers
van de luchtvaart. 

Het filmtheater
Zien en horen, maar vooral ook voelen en
ruiken. Het 4D-filmtheater zet werkelijk
alle zintuigen op scherp. Vliegtuigfilms be-
kijken betekent hier echt een spannende
vlucht beleven. Zet die 3D-bril maar vast
op. Dat geeft het kijken naar de avontuur-
lijke vliegtuigfilms al een extra dimensie.
Maar in het filmtheater van Aviodrome is

Excursie
naar het Aviodrome
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Als u een ANWB-winkel binnengaat kunt u
haar niet missen, op die megaposters van
de ANWB-campagne 'Bellen bij twijfel'. En
bij die vertwijfeld kijkende dame gaan fo-
tograaf Leo Scheffer en ondergetekende
nu op bezoek.
Als we aanbellen worden we begroet door
een jeugdig ogende Antoinette van der
Velde, een veelzijdige freelance actrice die
enthousiast meewerkte aan de opnamen
voor 'Bellen bij twijfel'. Die filmopnamen
voor de ANWB heeft ze als heel prettig er-
varen, vertelt ze. Er werd de hele dag goed
voor de acteurs gezorgd en dat is wel eens
anders.

Een beetje verlegen zegt Antoinette dat ze
het toch wel vreemd vindt om zichzelf op
zoveel plaatsen tegen te komen. Dat zou
je toch niet verwachten bij iemand die een
ruime acteerervaring heeft bij diverse
theatergroepen en in vrije toneelproduc-
ties. Maar ja, daar wordt ze afgebeeld als
een (geschminkt) personage en niet als
zichzelf. Dat schijnt toch verschil te maken.
Een van de opmerkelijke kenmerken van
Antoinette is dat ze 'vele gezichten' en act-
eerstijlen heeft. Ze kan daarin gaan van in-
getogen tot uitbundig en van poeslief tot
uiterst vilein. Een vergelijking met Conny
Stuart dringt zich bij mij op, en dat is toch
geen slechte vergelijking, dacht ik.
Zelf heb ik Antoinette op het toneel gezien
in Spotgeesten (Blithe Spirit) van Noel Co-
ward, waar ze een prachtig spook neer-

zette. En ook haar rollen in Hoofdstuk
Twee (Chapter Two) van Neil Simon en in
Gebroken IJs van Haye van der Heyden
waren prachtig. Daarvoor kreeg ze kort ge-
leden nog lovende recensies.
Antoinette maakt onder andere deel uit 
van Theatergroep Vrij (www.theater-
groepvrij.nl) waar ze de vaste actrice is. 
Ze speelt in alle eenakters die Theater-
groep Vrij op alle mogelijke locaties speelt,
ook in huiskamers. 

Daarnaast speelt zij rollen in korte films,
commercials en tv-producties, zoals Het
Schaep , Peter R de Vries, De Meeuw van
Tsjechov en een videoclip met Ali B. 
Veelzijdig als ze is deed ze het afgelopen
jaar de regie bij een toneelvereniging in
het Westland en momenteel doet ze de
choreografie voor een muzikaal optreden
van een theatergroep bij haar in de buurt.
Maar dat is eigenlijk niet zo vreemd voor

iemand 'die al haar hele leven danst'.
Een leuke ervaring voor Antoinette was
het meermaals optreden als presentatrice
van het Varend Corso. 
Ook dit jaar trekken deze versierde sche-
pen op 1, 2 en 3 augustus weer door de
Westlandse en Delftse wateren.

We praten nog wat door en jawel, ook An-
toinette blijkt schilderen en boetseren als
hobby te hebben en dus gaan Leo en zij
even lekker los terwijl ik nog wat foto's be-
kijk. Maar ook hier vliegt de tijd en moe-
ten we weer op huis aan. We hopen
Antoinette weer snel op de planken te
zien! Maar op een nieuwe serie ANWB-
posters mag ook...

Henk van Loon

Op bezoek bij
Antoinette 
van der Velde



Antoinette ”jong” en ”oud”.
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In het vorige nummer heb ik een stukje
theorie over de kwaliteitszorg uit die be-
ginjaren 90 verteld en ik voelde me bij het
schrijven weer enthousiast worden. Ik
werkte al sinds 1961 aan het efficiënter en
professioneler maken van het bedrijf waar
ik voor werkte en merkte dat het met die
nieuwe kwaliteitsaanpak opeens een stuk
beter ging. Het is net of je al tijden op een
bepaald muziek stuk zit te studeren op de
piano en opeens heb je het, dan loopt het
en dan krijg je een soort euforisch geluks-
gevoel. En dat had ik toen ook, alles lukte
en opeens kon ook alles. 
De activiteiten van KANS speelden zich in
die periode vooral op het hoofdkantoor af,
ook omdat het daar het meest nodig was.
Ik noem er weer een paar op: 

”Blijf bereikbaar, dan
bereik je meer!”
Een speciale campagne om de telefoni-
sche bereikbaarheid te verbeteren. Het
was toen mijn gewoonte om de telefoon
op te nemen met “Visser”, niks geen
“Goedemorgen” of “waarmee kan ik u van
dienst zijn?”. Via een gerichte campagne
hebben we dat wel aardig weten bij te
stellen, ook bij mijzelf... Veel erger was dat
als ik niet op mijn plaats zat dat dan die te-
lefoon gewoon niet opgenomen werd,
doorschakelen gebeurde nog niet. En als
iemand anders wel mijn telefoon opnam

of het telefoontje kwam bij de telefoon-
centrale of secretaresse terecht en men
vroeg naar mij, dan was het antwoord:
“Nee, die is er niet”. Ook dat is aangepakt
onder het motto: jij bent verantwoordelijk
voor jouw telefoon en als jij er niet bent
dan zorg jij dat er geregeld is dat je tele-
foon toch wordt opgenomen en dat er
aangeboden wordt dat je terugbelt. En zo
geschiede, al ging het allemaal niet zo
makkelijk. Een verbeterteam samenge-
steld uit afdelingssecretaresses en tele-
fooncentrale heeft een aantal
verbeteringen opgesteld die direct werden
ingevoerd (zie groepsfoto in de rotonde). 
Na een aantal maanden actie voeren heb-
ben we een telefoontestbureau (Quentel)
laten meten hoe het nu ging en het resul-
taat was best goed. We hebben toen als
bedankje bij een bakker 1.500 kleine ge-
bakjes besteld en ’s-ochtends vóór dat ie-
dereen er was op alle bureaus en
werkplekken door een groep enthousiaste
collega’s (zie foto)  neergezet met een be-
dankje. Ja, dat is inderdaad Della met het
korte rokje…
De jaren daarna zijn de telefoonmetingen
regelmatig herhaald en wanneer er bij een
bepaalde afdeling iets nog niet helemaal
goed ging werd er via het werkoverleg di-
rect aandacht aan besteed. Hoe het nu
gaat weet ik natuurlijk niet, de telefoonap-
paratuur is behoorlijk veranderd en ieder-

een is, als het moet, zelfs op het toilet be-
reikbaar. En email heeft natuurlijk een
groot deel van het telefoonverkeer over-
bodig gemaakt.

Broodje Kwaliteit
Een tweede actie om de moderne kwali-
teitsbegrippen dwars door de ANWB
onder de aandacht te brengen vond plaats
onder de naam “Broodje Kwaliteit”. We
nodigden een aantal mensen, van verschil-
lende afdelingen, uit om samen te gaan
lunchen. We draaiden dan een speciale 

“kwaliteitsvideo”, waarin een concrete
klacht bij een reisbureau helemaal werd
geanalyseerd en uitgeplozen. De klacht bij
het reisbureau ging er over dat een jong
stel door een dubbele boeking niet naar
het geplande resort kon en toen een duur-
der appartement kreeg aangeboden. En
daar was voor hun niets te beleven, zo
saai, geen pub, geen disco, niets. Dus een
bedorven vakantie en toch maar geklaagd.
Vervolgens bespraken we dit dan en trok-
ken vergelijkingen met hoe het bij de
ANWB toe ging.
Al vrij snel kwamen we erachter dat er vier
niveaus van reageren op de video waren: 

1. Het lag aan de klant, die had onvol-
doende doorgevraagd. 

2. De fout ligt bij de leverancier, die had
het verkeerde product geleverd. 

3. De oorzaak ligt binnen het reisbureau
zelf, er waren gewoon slordige fouten
gemaakt. 

4. De fout ligt bij het management, die
geen goed kwaliteitssysteem hanteerde. 

Aan het antwoord dat de deelnemers
gaven kon je opmaken op welk niveau van
kwaliteitsbewustzijn ze dachten. Het laag-
ste niveau is natuurlijk als je de klant de
schuld gaat geven, wat we toch nog wel
eens tegenkwamen. Gelukkig kwam dat
ook in de onderlinge discussies op tafel en

Bram
blikt
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De KANS kwaliteitsacties deel 2
1992 tot 1995



kon er gericht aan gewerkt gaan worden.
Ik had het idee dat we mede door dat
Broodje Kwaliteit een positieve bijdrage
geleverd hebben aan het kwaliteitsbe-
wustzijn van veel ANWB-managers en me-
dewerkers. Ook bij het ANWB MT met
Nouwen aan het hoofd hebben we de
video gebruikt. Hij zag dat eerst niet zo zit-
ten, zo’n stomme video. Maar zodra hij
het begin van de video zag, waarin de di-
recteur achter in de grote directie-auto zat
en luisterde naar de klacht die op de radio
behandeld werd zei Nouwen: “Dat ben
ik!” en hij heeft verder vol interesse zitten
kijken. Zelf heb ik die kwaliteitsvideo zó
vaak gezien dat ik hem wel kon dromen en
af en toe schieten me nu, na 20 jaar, nog
steeds de (Engelse) teksten door mijn
hoofd!
Overigens kregen wij van het bedrijfsres-
taurant tijdens die lunches heerlijke
“broodjes Kwaliteit”, die ze daarna ook
onder die naam in hun assortiment opna-
men. Dus ook daar werd actief aan kwali-
teitsverbetering gedaan!

KANS naar IEC
Inmiddels was KANS, de kleine kwaliteits-
afdeling, speelbal geworden in een reorga-
nisatie en werd nu ondergebracht bij de
afdeling IEC (In- en Externe Communicatie) 
van Henk Berkenbosch met o.a. Anton
Melchior, Roel Kok en Bart van Iersel. 

Ik zag dat eerst niet zo zitten, want ik vond
het toch een beetje een “buitenkant”-af-
deling, die met de persdienst, studio, re-
clame-afdeling, representatie &
voorlichting e.d. zorgde dat de ANWB er
altijd gelikt uitzag, terwijl wij als “binnen-
kant”-afdeling wel wisten hoe het er echt
aan toe ging. Maar het waren wel daad-
krachtige lui en ik denk dat we er met
onze campagnes best profijt van hebben
gehad.

Monique Kruse bleef mijn zeer gedreven
klantgerichte medewerkster en we had-
den vrijwel altijd een  stagiaire, zoals hier
op de foto met Miranda van Beek met op
de achterond de posters van de campagne
“Een goede afspraak” werkt beter. 

ISO 9002-certificaat
Veel bedrijven gingen in die periode aan
een gecertificeerd kwaliteitssysteem wer-
ken, waarbij alle processen goed beschre-
ven werden volgens de internationale ISO
9002 norm. Zelf zag ik daar niet zoveel in
voor de ANWB. Onze klanten hebben ver-
trouwen in de naam ANWB (mede dankzij
het werk van IEC). Maar voor sommige
ANWB-onderdelen, die voor andere be-
drijven werken, zoals de wegenwacht,
alarmcentrale, bewegwijzering en ver-
keersinformatie kon het wel eens nood-
zaak worden, omdat die andere bedrijven
zo’n certificaat gingen eisen. Ook Cees van
der Vlekkert, Hoofd Wegenwacht, was
geen voorstander, want het kost nogal
wat om dat voor elkaar te krijgen. Onze
kersverse stagiare Carmen Schmitz zag het

echter wel zitten om dat bij de wegen-
wacht in te voeren. Zij ging bij de ANWB-
controller, Anton van Hees, langs en wist
een budget van f 100.000,- los te peuteren
om bij een deel van de wegenwacht (de
zakelijke markt in Assen) het ISO-certifi-
caat te behalen. In opdracht van Michel de
Korte ging Carmen dat zelf doen en omdat
haar stage-opdracht afgerond was huur-
den wij haar in via haar eigen bureau-

tje! Ja, die Rotterdammers zijn onderne-
mers! Een paar maanden later was zij in
dienst getreden bij een echt groot advies-
bureau en heeft zij de opdracht met goed
gevolg afgerond: de wegenwacht had als
eerste onderdeel van de ANWB ISO 9002!

En zo waren we met kwaliteit op verschil-
lende fronten aan de slag, volgende keer
meer o.a. over het Kwaliteitskompas en de
AKON-projecten (ANWB-Kwaliteit-Op-Ni-
veau).

Henk Berkenbosch

Anton Melchior

Bart van Iersel

Roel Kok

Carmen Schmitz

v.l.n.r. Bram Visser, Miranda van Beek 
en Monique Kruse
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het bestuur van het Pensioenfonds geko-
zen voor: 

1. het paritaire bestuursmodel;
2. het instellen van een Raad van Toezicht

(RvT) met 3 onafhankelijke leden;
3. een verantwoordingsorgaan (VO-

nieuw) met 5 werknemersvertegen-
woordigers, 2
pensioengerechtigdenvertegenwoordi-
gers en 2 vertegenwoordigers namens
de werkgever.

De Deelnemersraad heeft het concept-
voorstel van het bestuur in december
2013 besproken. Het paritaire model
houdt in feite in dat het huidige bestuur
kan blijven bestaan. Daarin zitten al een of
meer vertegenwoordigers van werkge-
vers, werknemers en de pensioengerech-
tigden. De Deelnemersraad en het
Verantwoordingsorgaan hebben inge-
stemd met de voorstellen met enkele
kanttekeningen:

•   Aan het bestuur kunnen maximaal
twee externe deskundigen worden toe-
gevoegd. In de nieuwe wet worden
eisen gesteld aan de hoeveelheid tijd
die bestuurders beschikbaar moeten
hebben om te besteden aan het Pensi-
oenfonds. Bij vacatures of als op een
bepaald gebied kennis onvoldoende
aanwezig is, kan het bestuur van deze
optie gebruik maken. Dat zal ook in de
nog op te stellen statuten worden vast-
gelegd.

•   Van de 5 werknemersvertegenwoordi-
gers zal één vertegenwoordiger van
Unigarant of Logicx in het Verantwoor-
dingsorgaan worden opgenomen. In de
huidige Deelnemersraad zit ook een
vertegenwoordiger van Unigarant.

•    Aan de leden van het nieuwe Verant-
woordingsorgaan worden zwaardere
eisen gesteld dan bij de Deelnemers-
raad. 

     Het nieuwe Verantwoordingsorgaan
heeft op grond van de nieuwe regels
duidelijk ruimere taken en bevoegdhe-
den dan het oude DR/VO. Daarom is
aandacht gevraagd voor een goed op-
leidingsprogramma.

Dekkingsgraad schuurt
langs het randje

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds
ANWB heeft op 31 december 2013, de mi-
nimum grens van 104,4 gehaald. De dek-
kingsgraad is uitgekomen op 104,9%. Eind
november bedroeg de dekkingsgraad nog
105,7%. In december is de rente gestegen.
Dat is op zich gunstig, maar het Pensioen-
fonds heeft zich ingedekt tegen lagere ren-
tes. Daardoor kon het niet ten volle
profiteren van die hogere rente. 
Voor de verplichtingen van het fonds,
waaronder verstaan wordt dat men op
termijn de pensioenen van alle deelne-
mers moet kunnen betalen, is een hogere
rente ook gunstig, maar voor het bereke-
nen van die verplichtingen wordt gere-
kend met een driemaandgemiddelde.
Door dat gemiddelde werd de rekenrente,
die door De Nederlandsche Bank wordt
voorgeschreven, naar beneden gedrukt.
Gelukkig deden de beleggingen in aande-
len het wel goed. 
Al met al bleven we aan de goede kant van
de limiet.

In feite hebben we geluk gehad met de
dekkingsgraad van 31 december 2013.
Begin februari 2014 ziet het rekenplaatje
er al weer anders uit. De beleggingen
dalen. Om een voorbeeld te geven; de AEX
zweefde eind december rondom de 400
en begin februari dook deze graadmeter
soms al beneden de 380. 
Voor de rente geldt min of meer hetzelfde.
Rond de jaarwisseling lag het rentepercen-
tage voor de 10 jaars kapitaalmarktrente
nog iets boven de 2,2% en begin februari
lag het percentage soms al beneden de
1,9%.

In dit licht bezien kun je vraagtekens zet-
ten bij het beleid van sommige pensioen-
fondsen die al iets extra’s aan de
deelnemers gaan geven. 
Meer geld uitgeven klinkt leuk maar – net
als thuis – door teveel te besteden kan het
lastig worden om aan het einde van het
jaar toch voldoende in kas te hebben ofte-
wel dan wederom de vereiste dekkings-
graad te halen. 

Op grond van de door het Pensioenfonds
ANWB behaalde dekkingsgraad hoeft er
niet te worden gekort op de pensioenuit-
keringen per 1 april 2014. 
Maar meer zit er ook niet in. Voorlopig
blijft het dus bij de korting van 1,1% die
vorig jaar vanaf 1april werd ingehouden.
Of die korting ooit kan worden terugge-
draaid en of een begin kan worden ge-
maakt met het weer verhogen van het
pensioen blijft in de toekomst verscholen.
Maar ik zou er de komende tijd maar niet
op rekenen.

Nieuw bestuursmodel
voor het Pensioenfonds
ANWB

Op 10 juli 2013 is de Wet versterking be-
stuur pensioenfondsen van kracht gewor-
den. Op grond van deze nieuwe wet moet
het bestuur en intern toezicht van het
Pensioenfonds opnieuw worden ingericht.
De nieuwe wet is er gekomen om alle ge-
ledingen in de bestuurlijke organisatie
beter te laten vertegenwoordigen en om
overlappingen te voorkomen. Zo zijn er op
dit moment nog een Deelnemersraad (DR)
en een Verantwoordigingsorgaan (VO-
oud). In het Verantwoordingsorgaan zitten
nu enkele leden van de Deelnemersraad,
maar er zitten ook vertegenwoordigers
van de werkgever in. De werkgever heeft
weer geen vertegenwoordiger in de Deel-
nemersraad. Tot voor kort hadden de pen-
sioengerechtigden geen zetel in het
bestuur. Nu overigens wel. Maar ook dat is
nu in de wet vastgelegd.

De overgang van het oude model naar het
nieuwe model is redelijk omvangrijk. De
Stichting Pensioenfonds ANWB voert niet
alleen de pensioenregelingen uit voor de
medewerkers van de ANWB BV, maar ook
voor enkele dochters, zoals Unigarant en
Logicx. Deze werkgevers hebben daartoe
met het Pensioenfonds ANWB een over-
eenkomst gesloten.

Voor de nieuwe structuur van het Pensi-
oenfonds ANWB kon worden gekozen uit
enkele modellen. In december 2013 heeft

ınzıcht
Pensioen



De nieuwe structuur gaat per 1 juli 2014
in. Dit betekent dat het huidige VO, Audit-
commissie en Deelnemersraad per 1 juli
2014 verdwijnen. In de komende tijd moe-
ten de nieuwe RvT en het VO-nieuw sa-
mengesteld worden om per 1 juli 2014 van
start te kunnen gaan. Op 1 januari 2014
hadden enkele leden van de Deelnemers-
raad moeten aftreden omdat hun zittings-
duur statutair beëindigd was. Gezien de
korte periode tot 1 juli is besloten dat de
Deelnemersraad in de oude samenstelling
blijft functioneren. Dit is ook de reden dat
Loek Schouten namens de gepensioneer-
den nog even blijft.

De nieuwe organisatie betekent een in-
krimping van de vertegenwoordigers van
de kant van de werknemers en gepensio-
neerden. De gepensioneerden gaan terug
van 3 naar 2. De VG-ANWB is gevraagd om
twee VO-kandidaten voor te dragen aan
het bestuur. Dit is conform de oude proce-
dure voor de Deelnemersraad. Voor de
werknemers wordt er een verkiezing geor-
ganiseerd als er meer kandidaten dan va-
catures zijn. Zowel voor de RvT als voor
het Verantwoordingsorgaan worden
nieuw reglementen en profielschetsen op-
gesteld. Nieuw daarbij is dat er aan indivi-
duele leden, maar ook aan de VO als
geheel eisen worden gesteld. Dat wil zeg-
gen dat minimaal twee leden van het
nieuwe VO moeten beschikken over des-
kundigheid op één van een achttal gebie-
den. In gezamenlijkheid moet er kennis
zijn op alle gebieden.

Nieuwjaarsbijeenkomst
10 januari 2014

Op 10 januari werd de traditionele nieuw-
jaarsbijeenkomst van de VG-ANWB op het
hoofdkantoor gehouden. Voor dit jaar ook
de enige echte nieuwjaarsbijeenkomst.
Gezien de slechte weersomstandigheden
in 2013 en de zeer gunstige opkomst bij de
voorjaarsbijeenkomst in Gilze, hebben de
nieuwjaarsbijeenkomsten in de regio
plaatsgemaakt voor voorjaarsbijeenkom-
sten. Maar op 10 januari zat ik me wel af
te vragen of dat wel een goed besluit was
geweest. Het was mooi weer en van win-
terse omstandigheden was geen sprake.
Het mooie weer was voor veel leden in de
Haagse regio aanleiding om naar het
ANWB hoofdkantoor te komen. 

ANWB BV positief en
negatief

Op de bijeenkomst gaf hoofddirecteur
Guido van Woerkom een overzicht van de
gang van zaken in 2013. De tendens van
zijn verhaal was duidelijk positief. Er is in
2013 hard gewerkt om de kosten te be-
perken en dat is gelukt. Er was 25 miljoen
minder aan kosten kosten gemaakt. Het
ziet er dan ook naar uit dat de resultaten
van de bedrijfsvoering positief zullen eindi-
gen. Ook met de beleggingen ging het in
2013 goed. De beleggingen scoorden
beter dan de benchmark. Dus beter dan
het gemiddelde van vergelijkbare beleg-
gingen. Ook voor het Pensioenfonds was
hij optimistisch al moest hij daar een slag
om de arm houden omdat de cijfers nog
niet helemaal bekend waren. Veel wees er
echter op dat er niet gekort hoeft te wor-
den. Voor werknemers en gepensioneer-
den een goed geluid. 

Met het aantal leden van de ANWB ging
het slechter. Er waren aan het einde van
het jaar 25.000 leden minder. Maar er was

een hogere daling begroot. Alle inspannin-
gen om leden te behouden hebben hun
vruchten afgeworpen. Het aantal Wegen-
wachtleden is echter met 40.000 leden ge-
daald. Dat maakt het wat negatiever. De
ANWB is in 2013 geen zakelijke contracten
kwijt geraakt en dat stemt tot vertrouwen
in de toekomst. Die toekomst ligt groten-
deels bij internet. De ANWB heeft al veel
projecten op internet en in 2014 zullen er
nog 140 projecten bij komen. De app’s
doen het goed. En heeft u geen idee wat
een app is? Apps zijn kleine programmaat-
jes die je op je telefoon kunt installeren. Er
zijn er honderdduizenden. De toepassin-
gen zijn eindeloos: een reis met het OV
plannen, internetradio luisteren, e-books
lezen of bijvoorbeeld een goed restaurant
in de buurt zoeken. Bij de ANWB doet
vooral de app voor de waterkaart het
goed.

VG-ANWB in de min of
toch niet

Ook bij de VG-ANWB is het ledental ge-
daald. Eind 2012 waren er 788 en eind
vorig jaar was het aantal gedaald naar 773.
Er was bij mij een stille wens om dit jaar de
800 te bereiken. Misschien zit dat er toch
nog in. Het ledensecretariaat is druk aan
het werven geslagen. Ook is nog eens naar
de werving in het verleden gekeken. Op
het moment dat ik dit schrijf is de stand
787. We zijn dus op de goede weg. Zeker
als u als lid een extra lid gaat werven. Voor
het overige heeft de VG-ANWB een prima
jaar achter de rug. Er was veel belangstel-
ling bij de activiteiten.

Guido van Woerkom
stopt 
per 1 augustus 2014 
als Hoofddirecteur
ANWB

“Bestuurspraat” in deze Buitenband begon
ik met het woord veranderingen. Dat had
betrekking op de bestuursmutaties bij de
VG-ANWB. Die waren statutair in aan-
tocht. Maar eind januari 2014 bleek dat er
ook veranderingen bij de ANWB komen.
Guido van Woerkom heeft toen laten
weten dat hij op 1 augustus 2014 stopt als
hoofddirecteur van de ANWB. 

In een persoonlijke noot licht hij dat be-
sluit onder meer als volgt toe. ‘Op vrijdag 
1 augustus 2014 is het precies vijftien jaar

Een
nieuw jaar,
nieuwe
geluiden
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geleden dat ik aan de slag ging als hoofddi-
recteur van de ANWB, volgens velen – en
zeker ook volgens mij – de mooiste vereni-
ging van Nederland. Vanaf dat moment is
voor mij geen dag hetzelfde geweest en
nog dagelijks werk ik met hart en ziel aan
de belangen van onze organisatie en haar
leden. Ik voel me onverminderd verbon-
den met de ANWB en ik bespeur bij mezelf
geen spoor van routine of gebrek aan in-
spiratie. Toch heeft het naderen van de
mijlpaal van vijftien jaar me aangezet tot
een moment van reflectie.

Dat vijftien jaar leidinggeven aan een orga-
nisatie tegenwoordig wordt gezien als een
vrij lange periode, zegt mij op zichzelf niet
zo veel. In onze veelzijdige en complexe
organisatie met haar unieke samenhang
tussen vereniging en bedrijf draagt langdu-
rig leiderschap wezenlijk bij aan de conti-
nuïteit. Maar er zijn voor mij andere,
belangrijker overwegingen om het toch bij
deze vijftien jaar te laten.

Op tal van plekken in de ANWB wordt mo-
menteel namelijk gewerkt aan kostenre-
ductie en aan andere organisatievormen.
Om daar ook als hoofddirectie een bij-
drage aan te leveren hebben we in no-
vember aangekondigd ons te gaan buigen
over een nieuwe besturingsstructuur. En ik
denk dat het niet voor hand ligt om in dat
proces een hoofdrol te spelen om vervol-
gens één of enkele jaren daarna weg te
gaan. Vooral op grond hiervan heb ik be-
sloten dit jaar ruimte te maken en mijn
collega’s in de hoofddirectie en de raad
van commissarissen de gelegenheid te
geven de besturing van de ANWB opnieuw
in te richten. Door dit besluit bied ik mijzelf
bovendien de mogelijkheid om in de peri-
ode tussen nu en het einde van mijn werk-
zame leven nog een nieuwe uitdaging aan
te gaan.

In overleg met de commissarissen is beslo-
ten dat ik mijn functie op 1 augustus 2014

zal neerleggen. Na die dag zal ik nog enige
tijd voor Frits en voor de raad beschikbaar
zijn en mij onder meer bezighouden met
taken op internationaal niveau.’

Frits van Bruggen 
beoogd opvolger van
Guido

De raad van commissarissen is voorne-
mens Frits van Bruggen, nu verantwoorde-
lijk voor Hulpverlening en Verzekeren, te
benoemen als zijn opvolger. De Bondsraad
van de ANWB heeft op de procedure rond
de opvolging in haar vergadering van za-
terdag 25 januari kritiek geuit. 

De statuten van de ANWB schrijven voor
dat de raad van advies betrokken wordt bij
de benoeming van een hoofddirecteur.
Rond de medezeggenschap binnen de
ANWB is de procedure ook niet vlekkeloos
verlopen. Procedures blijken lastig als je
met volle overtuiging denkt een goede op-
volger te hebben gevonden. Maar proce-
dures zijn er wel om doorlopen te worden. 

Jaap Groen volgt Frits
van Bruggen op 
als voorzitter 
van het 
Pensioenfonds ANWB

Op donderdag 6 februari werd bekend dat
met ingang van die datum Frits van Brug-
gen de voorzittershamer van het bestuur
van het Pensioenfonds ANWB per direct
overdraagt aan Jaap Groen. Dit vanwege
zijn voorgenomen benoeming tot hoofddi-
recteur. Jaap was tot zijn pensionering,
eind 2010, directeur van het fonds en is
sindsdien actief gebleven als bestuurslid
en als voorzitter van de Balans Risico Ad-
vies Commissie (BRAC) van het pensioen-
fonds. Ook bij deze procedure kun je
vraagtekens zetten. 

En dat geldt zeker voor de commu-
nicatie. Via het interne communicatiecir-
cuit werden alle werknemers op de
hoogte gebracht. De leden van de Deelne-
mersraad die niet tot dat circuit behoren,
mochten het via de tam-tam opvangen.
Dat oude systeem werkte gelukkig nog,
maar het is wel een smetje. 

Vacature bestuurslid
Pensioenfonds ANWB

Het bestuur van het pensioenfonds be-
staat uit 6 leden. Nu Jaap Groen door-
schuift naar de positie van voorzitter
ontstaat er dus een vacature. Voor de in-
vulling hiervan start binnenkort de proce-
dure. Jaap zat in het bestuur namens de
werkgever. Zijn opvolger zal derhalve ook
uit die hoek moeten komen. Op 1 juli 2014
treedt de ‘Wet versterking bestuur pensi-
oenfondsen’ in werking. Ook het Pensi-
oenfonds ANWB moet dan voldoen aan
nieuwe regels voor bestuur, toezicht en
medezeggenschap binnen pensioenfond-
sen. Er gelden dan diverse strengere eisen.

Nieuwe directeur Pensi-
oenfonds ANWB

De huidige directeur van het Pensioen-
fonds ANWB, Bert Nollen bereikt in de
loop van 2014 de pensioenleeftijd en heeft
laten weten dit jaar met zijn activiteiten te
zullen stoppen. Op 1 februari is Henk van
Drunen, voorheen directeur ANWB-
Media, als zijn opvolger benoemd. Henk
zal eerst enige opleidingen gaan volgen en
zal in de loop van het jaar de taken van
Bert overnemen.
Deze vacature is in december 2013 ge-
meld bij de Deelnemersraad en nadat een
delegatie van de Deelnemersraad een ge-
sprek met Henk heeft gehad, heeft de
Deelnemersraad een positief advies aan
het bestuur gegeven.

Beno Koens



De oplossing van de kruiswoordpuzzel uit het winternummer 2013 luidt:
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Hans Middelraad 
Stortemelk 22, 2401 BZ  Alphen a/d Rijn
of per e-mail naar: puzzel@vg-anwb.nl
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singen als beukennootmes en  borrelnootjes.
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De heer D.L.  Barthen te Zoetermeer. Van harte gefeliciteerd!
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Horizontaal
1 Soort vogel 6 jeuk 12 Bijbelse figuur 14 bijl
met lange steel 15 waarnemend (afk.)17 bij-
woord 18 Japanse munt 20 spil 21 begane
grond (afk.) 22 bezoek 25 etter afscheiden 28
afgelopen! 29 schoenvorm 21 vervelende 32
eminentie (afk.) 33 antimoon (symbool ) 35 ko-
lenbak 36 voor Christus (afk.) 37 tijdschrift (afk.)
38 namaakleer 40 fragiel 42 circa (afk.) 43
sterke drank 44 persoonlijk voornaamwoord 46
modderplas 48 dierbaar 51 idem (afk.) 53 vier-
voeter 54 vrucht 56 maanstand (afk.) 57 dat is
(afk.) 58 deel van de mond 60 briefaanhef 62
oudst toneelspel in de Nederlandse taal 64 ui-
ting van verzet 66 handelswaar 68 klein kind 69
negenenzestig cm 70 gelofte 72 intelligentie-
leeftijd (afk.) 73 persoonlijk voornaamwoord 74
zwaardwalvis 76 wielrand 78 sein dat een be-
paalde tijd precies aangeeft 79 voorhistorische
begraafplaats.

Verticaal
1 Koude lekkernij 2 vader 3 spits toelopende
vierkante zuil 4 betaalwijze 5 en andere (afk.) 7
dwarsmast 8 weefsel met patronen die verkre-
gen zijn door de scheringdraden vooraf plaatse-
lijk te kleuren 9 sterk aftreksel van aromatische
stoffen, vruchten enz. 10 bruto (afk.) 11 ruimte
waar kippen hun eieren leggen 13 Helium (sym-
bool) 16 hertenleer 18 vetlaag bij varkens 19
broedplaats 21 jongensnaam 23 de onbekende
(afk.) 24 aardrijkskundige term (afk.) 26 motor-
race (afk.) 27 radium (symbool) 30 iemand die
voor het gerecht eist 34 gevangenis 36 vrouwe-
lijke beer 38 vruchtvocht 39 dun 40 seconde 41
klip 45 punt dat men wil treffen 47 uit oostelijke
streken 49 glasachtige brandverf 50 bevend 52
jongensnaam 54 hap 55 grote plaats 57 bak-
mengsel 59 evangelische omroep (afk.) 60 bur-
gerlijke stand (afk.) 61 erbium (symbool) 63
berkelium (symbool) 65 iedere 67 getal 71 land-
bouwwerktuig 74 ordedienst (afk.) 75 luiaard
76 vrije universiteit (afk.) 77 autoteken voor En-
geland.
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