
Uitgave 
van de Vereniging 

van Gepensioneerden 
ANWB

Lid van het NVOG

JAARGANG  33

VVGG -ANWB
––––––

Inhoud
najaar2014
Buitenband

ledensecretariaat      van de redactie      van het bestuur     annette’s allerlei      bram
blikt terug     excursie bergen op zoom       pensioen privé       excursie harderwijk   
mag ik mij even voorstellen     pensioen inzicht     puzzel



Nieuwe leden:                                                                                                                                      Regio
Dhr. J. Verhoef, Tijdigstraat 15, 6006 EL  Weert, tel: 0495-521462                                              74
Mw. C.M. van der Steeg-Braak, Schelfhoutplantsoen 5, 1701 NG  Heerhugowaard, 
tel: 072-5157501                                                                                                                                        14
Dhr. B.W.L. van Houten, Kon. Julianastraat 6, 1911 GR  Uitgeest, tel: 0251-313854               14
Dhr. M.J. Schouw, Oude Antwerpsepostbaan 58, 4741 TL  Hoeven, tel: 0165-502902          71 
Dhr. W.F. Franssen, Van Brederodestraat 6, 2681 JA  Monster, tel: 0174-245368                   38

Verhuisd:
Dhr. H.L. Til, naar: Loakendiek 1, 7255 NL  Hengelo Gld, tel: nog niet bekend                          83
Mw. A.T.S. Moerel-Stroo, naar: Freesiastraat 31, 2651 XL  Berkel en Rodenrijs                       23
Dhr. Y. Knier, naar: Jupiterstraat 3, 7782 RC  De Krim, tel: 0524-223654                                    86
Dhr. J. van Drunen, Einsteinweg 2, 2251 VG  Voorschoten, tel: 071-5828867                          17
Mw. F.C. Kooiman, Woon-zorgcomplex “Het Zamen”, Esperantostraat 12,                              
2518 LH  Den Haag                                                                                                                                    38
Dhr. Ing. B. Koens, naar Oxerweg 10, 7214 PM Epse, tel: 0575-472312                                     83

Overleden:
Mw. N. de Wit, echtgenote van Dhr. R.N. Kroon, Breukelen, 30 mei 2014                                59
Dhr. J.H. de Groot, Staphorst, 20 juni 2014                                                                                         86
Dhr. D.Th. Buys, Voorburg, 7 juli 2014                                                                                                 26

                                                                                                                                                                       Opgezegd:
Mw. J.H. Bouwmeester-Berkemeijer, Beeklaan 138, 2201 BH  Noordwijk                                 20 

                                                                                                                                                                       
Wijziging regio:
Dhr. Y. Knier, van regio 89 naar regio 86                                                                                             86  
Dhr. Ing. B. Koens, van regio 20 naar regio 83                                                                                    83

secretariaat

2 Buitenband |  najaar

LedenColofon

Personalia per 22 augustus 2014

Bestuur VG-ANWB
Adres bestuurssecretariaat
Sirius 3, 2743 ME Waddinxveen
secretariaat@vg-anwb.nl
tel. 0182-742592

Dick Kooman, voorzitter
voorzitter@vg-anwb.nl

Gerda Jozee, secretaris

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

Randolf de Leeuw, regiocontacten
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
Ria Peerdeman, hoofdredacteur
hoofdredacteur-bb@vg-anwb.nl

Henk van Loon, redactiesecretaris
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 20 oktober 2014
naar het redactiesecretariaat:
redactiesecretariaat-bb@vg-anwb.nl

Druk Buitenband
De Boer, Zoeterwoude

Van het ledensecretariaat
Hoewel wij, Rolf en Mieke, nog braaf iedere week maandag gezamenlijk de VG-administratie
voeren, valt er momenteel weinig nieuws te melden. Komkommertijd in de ruimste zin van
het VG-woord dus! Onder de noemer ‘geen nieuws - goed nieuws’ zouden we nu meteen
een streep onder dit stukje kunnen zetten, maar zo gemakkelijk willen we ons er toch niet
van af maken… er schiet ons vast wel iets te binnen! Zo kunnen wij u melden, dat wij van
mening zijn dat we een ‘topzomer’ hebben. Hoewel, soms een beetje te warm, soms een
beetje te droog, soms een beetje te veel water ineens, soms een beetje te veel wind…
Kortom, we zouden geen echte Nederlanders zijn als we toch niet wat over het weer te 
zeuren zouden hebben, maar het gevoel van een topzomer blijft overeind! 
Ook tijdens onze excursie naar Bergen op Zoom op 16 juli was het een prachtige zomers-
zonnige dag, die de stad Bergen op Zoom nog beter tot zijn -toch al prachtige- recht deed
komen waardoor het enthousiasme van de deelnemers nog meer toenam.
Maar ook het weer tijdens de excursie Harderwijk op 20 augustus  was -boven verwachting!-
droog en zonnig en het enthousiasme van de deelnemers was beslist niet minder dan van 
16 juli! Dus ons hoort u niet klagen!

Zo nu en dan ontvangen wij een telefoontje of een mailtje van een van  onze leden, met de
vraag op welke wijze men de (bijna) verlopen personeelspas kan laten vervangen. Gelukkig is
dit heel eenvoudig:  u kunt bellen met het Facilitair Service Center, tel. 088-2696666, of een
mailtje sturen naar: 6666@anwb.nl onder vermelding van uw personeelsnummer, naam en
adres met  het verzoek  om toezending van een nieuwe personeelspas. ‘Leuker kunnen we
het niet maken’…! Diegenen onder u die nog niet met vakantie zijn geweest wensen wij 
alsnog een fijne vakantie toe en diegenen die al geweest zijn, of gewoon lekker thuis blijven,
wensen wij een mooie herfst toe.

Met een hartelijke groet, Rolf en Mieke
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Van de
redactie

Tijdens een kampeerweekeind deze zomer met mijn kleinzoon
heb ik leren koppen. Iets wat ik nog nooit had gedaan. Aanvan-
kelijk deed het me zeer, totdat de kleine voetballer me leerde
dat je je naar de bal toe moet bewegen. En jawel, ik kreeg het
koppen een beetje onder de knie. Of beter gezegd: onder mijn
hoofd. 

Nu ik 65 ben, doe ik veel voor mij volstrekt nieuwe activiteiten.
Zo ben ik matchmaker geworden. Dat wil zeggen dat singles zich
bij mij (en mijn collega’s) aanmelden. Vervolgens zoeken wij po-
tentiële goede levenspartners voor hen. Ik ben trouwambtenaar
geworden (inderdaad het één lijkt een vervolg op het ander). 
Kortom de 65-jarige leeftijd blijkt een fantastische nieuwe peri-
ode in mijn leven. Ook nieuw is het hoofdredacteurschap van

deze Buitenband. Alhoewel… niet helemaal nieuw. Ik heb voor
de ANWB tussen 1984 en 2001 veel journalistiek werk mogen
doen. Met name heb ik veel reisverslagen geschreven voor de
KCK en de Kampioen. En over het wel en wee van de organisatie
in Inzicht. Hieraan denkend gaat gepaard met heel veel goede
herinneringen. Die komen weer terug nu ik werk voor dit
ANWB-magazine. Maar goede herinneringen zijn er ook al kam-
perend met mijn kleinzoon.

Ria Peerdeman

Bestuurs
praat

De vorige Bestuurspraat besloot ik met de belofte om terug te komen
op de weidedag tussen de weilanden van Rijpwetering. Daar hebben
we met het bestuur, de redactie van de Buitenband en een aantal
RCP-ers gebrainstormd over de stand van zaken en de toekomst van
onze vereniging. De uitkomsten van het ledenonderzoek van 2010 zijn
geëvalueerd om te bekijken of we aan de toen geuite wensen van de
leden hebben kunnen voldoen en of de verwezenlijking daarvan ook
inderdaad succesvol is geweest. Leidend blijven de doelstellingen van
onze vereniging: goede onderlinge contacten en behartiging van be-
langen van de leden.

In het algemeen lijken we op de goede weg te zitten, maar een aantal
activiteiten vraagt om aanpassing. Na een aantal goede afleveringen
blijkt een eigen jaarlijkse golfdag niet meer haalbaar, als alternatief
kunnen onze leden nu aansluiten bij de ANWB-golfdag. Voor de
nieuwjaarsreceptie in Den Haag en de voorjaarbijeenkomsten in het
land blijkt veel belangstelling, alleen in De Bilt was de opkomst gerin-
ger. Daarvoor gaan we op zoek naar een gunstiger locatie.

De excursies blijven een geliefde activiteit. Het bezoek aan het Avio-
drome in Lelystad was een groot succes. Bij de stadswandeling in Ber-
gen op Zoom konden de enthousiaste deelnemers genieten van
fantastisch weer in een prachtige omgeving. Op het moment van dit
schrijven kijken we uit naar de boottocht tussen Harderwijk en Elburg.
Hopelijk werkt het weer net zo goed mee, elders in dit blad leest u het
verslag. 

We blijven uw mening en wensen vragen, niet alleen over excursies,
ook over ontwikkelingen bij pensioenen en in de zorg. Samen met an-
dere verenigingen van gepensioneerden willen we meer aandacht
geven aan de ontwikkelingen in de ouderenzorg.

Conclusie van de weidedag is ook dat de Statuten aan aanpassing toe
zijn, doordat we oplopen tegen praktische problemen, onvolkomenhe-
den en wettelijke veranderingen. In de bijeenkomst met RCP-ers in no-
vember willen we daarover eerst van gedachten wisselen, in de ALV
van 2015 zullen we onze voorstellen ter goedkeuring aan de leden
voorleggen. 

Momenteel zoeken we nog een opvolger van onze penningmeester.
Zijn zwaarste klus was het jaarlijkse innen van de contributie. Met een
nieuw boekhoudprogramma en het invoeren van automatische in-
casso moet het veel gemakkelijker worden voor de opvolg(st)er. 
Komend jaar zullen we de leden een machtiging vragen voor de auto-
matische incasso van de contributie.

De crisis heeft ook de ANWB genoodzaakt tot zware kostenreducties
en reorganisaties. Voor de huidige ANWB-medewerkers was dat een
zware tijd. Aftredend hoofddirecteur Guido van Woerkom bedankt
hen daarom in september op een speciale feestavond voor hun inzet.
Ook onze faciliteitenregeling stond ter discussie en dreigde op een cru-
ciaal onderdeel te sneuvelen. In ons jaarlijkse overleg met de Hd en
Dir-HRM hebben we met succes sterk gepleit voor een andere keuze
en zijn alle essentiële onderdelen gehandhaafd.

Op de afscheidsreceptie van Guido van Woerkom als hoofddirecteur
van de ANWB heb ik hem bedankt voor de jarenlange prettige en con-
structieve samenwerking met onze vereniging.
Ik heb er alle vertrouwen in ook met de nieuwe Hd Frits van Bruggen
zo’n goede samenwerking te zullen hebben.

Dick Kooman
voorzitter VG-ANWB
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Annette’s
allerlei

Copieuze lustrum-
tentoonstelling 
Hermitage 
Amsterdam

Dining with the
Tsars 
Breekbare schoon-
heid uit de 
Hermitage

In het jaar dat de Hermitage Amsterdam
haar vijfjarig bestaan aan de Amstel
viert, opent op 6 september 2014 de lus-
trumtentoonstelling Dining with the
Tsars. Breekbare schoonheid uit de Her-
mitage. Aan de hand van acht porselei-
nen en creamware serviezen uit de
Hermitage St.Petersburg worden de bals
en banketten van het tsarenhof beleefd. 

Bezoekers wanen zich te gast, alsof ze in
bezit zijn van een keizerlijke uitnodiging,
de trappen van het Winterpaleis bestijgen,
de etiquetteregels leren, zich opmaken
voor het officiële bezoek. Vervolgens
maken zij hun entree in de grote zaal waar
de serviezen feestelijk staan opgesteld. De
schitterende  serviezen, maar liefst 1034
onderdelen op authentiek gedekte tafels
met gedecoreerde tafelstukken, tonen de
betoverende grandeur van de banketten
die de tsaren hielden. De tentoonstelling
vertelt het verhaal van de exorbitante bal-
en banketcultuur, die onder Catharina de
Grote (reg. 1762–96, ‘de koningin van de
feestelijkheden’) tot een hoogtepunt
kwam met honderden gerechten per ban-
ket en duizenden balbezoekers. De laatste
tsaar Nicolaas II (reg. 1894–1917) en zijn
vrouw Alexandra organiseerden de groot-
ste bals, maar waren daarbij zelf zo kort
mogelijk aanwezig. Met hun aftreden ver-
dween de bal- en banketcultuur die ooit
tot de verbeelding van alle Europese
hoven sprak.

Duizenddelig servies
Topstukken zijn de serviezen van Catha-
rina de Grote, zoals het groene Kikkerser-
vies (Wedgwood, Engeland), het ooit bijna
duizenddelige Cameeënservies (Sèvres-
porseleinfabriek, Parijs, voor het eerst ten-
toongesteld met verguld zilveren bestek)
en het Berlijnse Dessertservies (Königliche
Porzellan-Manufaktur Berlin). Maar ook
serviezen van latere tsaren zijn indrukwek-
kend mooi en betekenisvol vanwege de
Europese geschiedenis die er onlosmake-
lijk mee verbonden is. De serviezen zijn
conform de etiquette opgesteld, aange-
vuld met uitbundige tafeldecoraties, ver-
guld kristallen glaswerk, kandelaars, vazen,
gedetailleerd zilverwerk en wandversierin-
gen. Van de serviezen zijn veel uiteenlo-
pende onderdelen te bewonderen, van
koelers voor likeurflessen en ijscoupes tot
en met peper- en zoutstellen en tafelfi-
guurtjes aan toe.

Keizerlijke keuken
De tentoonstelling biedt ook een kijkje in
de keizerlijke keuken, waarbij diners met
300 gerechten geen uitzondering vorm-
den. Vooral het dessert was een hoogte-
punt en bij uitstek de gang die de rijkdom
en verfijnde smaak van de gastheer
toonde. Het werd met bijzondere vinding-
rijkheid geserveerd en rijkelijk versierd. Er
is aandacht voor de iconografie en voor de
diplomatieke rol van het geven van servie-
zen en staatsbanketten in de achttiende
en negentiende eeuw. De bals en voorstel-
lingen, de roddel en intriges ontbreken
niet. Mede aan de hand van citaten uit de
memoires van de Nederlandse Marie Cor-
nélie van Wassenaer Obdam worden de
uitspattingen aan het Russische hof be-
schreven. Zij was in het gevolg van Anna
Paulowna en de latere koning Willem II in
1824 te gast in het Winterpaleis.

Verrassend slot is het nooit eerder ge-
bruikte, noch tentoongestelde servies dat
door het Hongaarse volk in 1949 aan Stalin
werd geschonken. 
Het illustreert de diplomatieke rol die ser-
viezen ook in de twintigste eeuw speel-
den. 

Appels en peren
Nu onze Nederlandse fruittelers hun oogst
niet meer naar Rusland mogen exporte-
ren, kunnen wij die heerlijke appels en
peren natuurlijk ook zelf in Nederland op-
eten. 
Het is ook nog eens gezond om tenminste
twee stuks fruit per dag te eten. 
Fruit kan op ieder moment van de dag. 

Niet eerder is zo veel porseleinen serviesgoed uit de
Hermitage St. Petersburg in Nederland te zien ge-
weest. Haar rijke collectie Europees porselein telt
meer dan 15.000 delen, aangeschaft door of ge-
schonken aan de tsarenfamilie tussen 1745 en de
jaren voor de Eerste Wereldoorlog. De vaak unieke
stukken zijn geproduceerd door toonaangevende
porseleinfabrieken als Meissen, Sèvres, Gardner en
Wedgwood en gedecoreerd op het allerhoogste ar-
tistieke niveau.

    Tip om te bezoeken
  6 september 2014
  tot 1 maart 2015
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Als ontbijt, als tussendoortje, als dessert of
verwerkt in heerlijke taarten. 
Van herfstfruit, zoals bramen, kun je heer-
lijke jam maken. En van de appels een
frisse appelmoes of appelcompote. En
denk eens aan geurige stoofpeertjes bij
onze wintergerechten.
Appeltaart is wellicht het meest gegeten
gebak in Nederland. Maar ook van peren
is een heerlijke taart te maken. Weer eens
iets anders om uw gasten mee te verwen-
nen.
Apple crumble is een leuke variant op de
appeltaart en smaakt heerlijk als dessert.
Dit gerecht komt oorspronkelijk uit Enge-
land. Met een bolletje ijs erbij misstaat dit
dessert niet op uw kerstmenu. Als u ijs te
koud vindt kunt u ook een warme vanille-
saus over dit gerecht schenken.

Apple crumble

Ingrediënten
75 g suiker
50 g ongezouten roomboter
100 g bloem (gezeefd)
1 kg appel friszoet (geschild)
1 bakje hazelnoten (bakje à 95 g.)
2 tl gemalen kaneel
2 el poedersuiker
8 bollen vanilleroomijs

Verwarm de oven voor op 200 ºC. 
Kneed met de hand een samenhangend
deeg van de bloem, boter en 2/3 van de
suiker.
Snijd de appels in kwarten en verwijder de
klokhuizen. Snijd de appels boven de inge-
vette ovenschaal in blokjes. Strooi er de
rest van de suiker en de kaneel over.
Schep om. 
Verkruimel het deeg en strooi met de grof-
gehakte noten over de appel.

Bak de crumble in de oven in 25-30 min.
goudbruin en gaar. 
Bestrooi met poedersuiker.
Schep de appel-notencrumble aan tafel op
de borden en schep er een bol ijs bij.
Op dit standaard recept zijn diverse varia-
ties mogelijk. Zo kun je bij de appels wat
geraspte sinaasappelschil toevoegen. 
Tegen de kerstdagen kun je ook wat hoop-
jes cranberry compote tussen de appels
scheppen.  Dat geeft een feestelijk gezicht
en de appels zullen een beetje rood kleu-
ren.

Hebben we in
de winter extra
vitamines
nodig?
Als we de reclames zouden mogen gelo-
ven, dan zijn vitamine- en mineraalsupple-
menten in de winter onmisbaar voor ons.
Vitamines en mineralen zouden namelijk
onze weerstand opkrikken en ons bescher-
men tegen onder meer verkoudheden. Vi-
tamines die daarbij een rol spelen zijn
vitamine A, B6, C, D en E en de mineralen
zink (Zn) en selenium (Se). 

Vitaminepreparaten
Hadden vitaminesupplementen (denk bv.
aan de legendarische levertraan) vroeger
misschien zin door een eenzijdig dieet en
een gebrek aan verse groenten en fruit,
dan is dat nu niet meer het geval. Onze

voeding bevat normaal meer dan genoeg
vitamines en mineralen. Deze zitten in ver-
schillende voedingsmiddelen zoals marga-
rine (A, D, E), brood (B-6, Se, Zn), vis (D,
Se), vlees (Zn, Se, B-6), fruit en groente (C).
Alleen bij een ernstig tekort hiervan neemt
de weerstand af en wordt de kans op een
infectie groter. Voor gezonde  volwasse-
nen die evenwichtig eten en drinken zijn
vitaminepillen en andere preparaten
meestal niet nodig. Eet gevarieerd en
neem dagelijks 2 stuks fruit. Dan krijg je
voldoende vitamines en mineralen binnen.

Extra vitamine C in de winter?
Het is overigens een misverstand dat me-
gadosissen van bijvoorbeeld vitamine C
verkoudheden zou kunnen voorkomen. Al-
leen bij mensen die in korte tijd zeer zware
inspanningen verrichten of die in een
koude omgeving verblijven, zou de ernst
en duur van de verkoudheid door vitamine
C gunstig kunnen beïnvloed worden. 
Indien u toch een supplement wilt nemen,
kies dan voor supplementen waar de da-
gelijks aanbevolen hoeveelheden voe-
dingsstoffen (ADH) in zit. Megadosissen
van vitamine C of vitamine E kunnen bij-
voorbeeld vervelende nevenwerkingen
veroorzaken en het immuunsysteem zelfs
verzwakken in plaats van te verbeteren. 

Vitamine D door zonlicht.
In de winter is het wel goed te letten op de
hoeveelheid vitamine D in het eten. Deze
vitamine wordt namelijk onder invloed
van zonlicht in de huid aangemaakt.
Omdat dit in de winter minder is dan in de
zomer, is gevarieerd eten nodig om hier-
van voldoende binnen te krijgen. Ga dage-
lijks naar buiten, vooral als de zon schijnt.
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Eindelijk: 
de totale aanpak van 
kwaliteit!

De volgende fase van kwaliteitsaanpak bij de ANWB zo rond 1999  richtte zich vooral op de zoge-
naamde totale aanpak, waarbij álle activiteiten in de organisatie dienen bij te dragen aan het te-
vreden stellen van klanten op korte én op langere termijn. En dat gold dus voor iedereen, voor
iedere ANWB-er of het nu een wegenwacht is of een boekhouder of een magazijnbediende of een
directielid!

Afscheid van een bevlogen directeur
Nouwen had door zijn indringende stijl van leidinggeven een enorme impuls gegeven aan deze gedachte en
als hij merkte dat iemand slechte kwaliteit geleverd had, dan was deze persoon nog niet jarig. Maar hoe zou
het gaan als Nouwen met pensioen zou gaan, want nog zo’n bevlogen directeur vind je niet zo gauw. Tot op
zijn laatste werkdag, 23 juni 1999, wilde hij nog even zijn stempel drukken door nog even een belangrijke
boodschap aan ons mee te geven o.a. via een apart bord in de gang op de 5e etage (zie foto). Het begon
met “Kwaliteit…” de rest ben ik helaas vergeten. 

Ook Guido van Woerkom wil kwaliteitsverbetering, maar anders
Later dat jaar  gaf Sylvia den Ouden een einde-middag-borrel voor haar afdelingen op het dakterras van de 6e
etage om haar 25-jarig jubileum te vieren. We stonden gezellig met z’n allen met een hapje en een drankje toen er
een voor mij onbekende jonge man aan kwam wandelen om Sylvia te feliciteren. Dat bleek dus Guido van Woer-
kom te zijn, onze nieuwe hoofddirecteur. Toen besefte  ik opeens dat ik zelf al 53 jaar was en dat het dus logisch is
dat je nieuwe grote baas een stuk jonger is dan je zelf bent, maar het was toch even wennen.  Gelukkig bleek Van
Woerkom ook grote voorstander van een goede kwaliteitsaanpak, alleen hij had een iets andere insteek dan Nou-
wen. Hij wilde niet alleen actie, maar hij wilde ook graag weten wat de actie opleverde en hoe er structureel verbe-
terd kon worden. Ja, en laten we  (Joke Stevers en ik) daar nu net een leuk systeem voor ontwikkeld te hebben, de
PrismaScope. Daar waren we achter de schermen al een flinke tijd mee bezig en Guido was dan ook blij verrast
toen we hem ons plan toonden.

Hoe krijgen we steun bij invoering van de PrismaScope?
De opzet van de PrismaScope was vrij simpel, zie het aparte kader hiernaast. Wat lastiger was, was om vanuit onze
positie de hele organisatie mee te krijgen. Niet alleen de hoofddirectie moesten we overtuigen, maar ook alle clus-
tersdirecteuren en vooral ook de andere stafafdelingen, zoals Financien, P&O, ICT, Marketing e.d. Want het was
iets wat we zelf ontwikkeld hadden en nog niet was uitgeprobeerd, dus waarom zouden ze daar vertrouwen in
hebben? We hadden daar twee oplossingen voor bedacht: ten eerste een ervaren extern adviseur inhuren om de
invoering te begeleiden en ten tweede om het model zo te brengen alsof het al langer bestond en alsof er al 
goede ervaringen mee zijn opgedaan (verkooptruc). 

Directie bepaalt strategie in zes uitgangspunten
Met het inhuren van een externe adviseur troffen we het perfect bij bureau Pentascope
(de naam leek toevallig ook een beetje op PrismaScope), want daar werkte inmiddels mijn
grote voorbeeld Susanna Hietbrink, oud-kwaliteitsmanager van de PTT (met 40.000 me-
dewerkers). De eerste opdracht voor Susanna was om de hoofddirectie in relatief korte
tijd een nieuwe ANWB-strategie te laten formuleren, vastgelegd in de zes PrismaScope-
termen. Dat was geen makkelijke opdracht, maar toch kreeg ze het voor elkaar en daar-
mee lag er een belangrijke basis om verder de organisatie in te gaan. Lineke van der Maas,
inmiddels mijn baas geworden als manager Concern Kwaliteit, Susanna en ik vormden
samen het trio die het proces binnen de ANWB verder gingen helpen invoeren.

Een goede handleiding geeft houvast
Ikzelf was in die tijd vooral druk bezig om een PrismaScope-handleiding te schrijven en wel zodanig dat het er uit zag alsof het al een
lang bestaand systeem was, compleet met praktijkvoorbeelden van andere bedrijven! Het was toen het jaar 2000, internet was nog in
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opkomst, maar toch kreeg ik van Wop de Lange de vraag hoe het kon dat hij niets van de PrismaScope op internet kon vinden. Razend-
snel heb ik toen een website (door mijn zoon Pieter) laten bouwen en gevuld met al het beschikbare materiaal, inderdaad, www.pris-
mascope.nl, nu niet meer actief.

Overal aan de slag met een netwerk van kwaliteitsmensen
Lineke van der Maas was vooral bezig met het bouwen van een netwerk van PrismaScope-partners
binnen de ANWB, zowel bij de staf alsook bij de kwaliteitsmensen in de clusters. Al vrij snel hadden
we zo een soort projectteam, die we eerst allemaal opleidden en instructie gaven en waarmee we
regelmatig overleg hadden om af te stemmen of het ook bij de volgende stap richting clusters alle-
maal goed werkte. Het zijn teveel mensen om hier allemaal te noemen, maar belangrijk waren
vooral Wim de Graaf, Sytze Venema, Della Goossens, Elaine Roos-Carpenter, Irma Bennenk, Theo
van Veggel e.a.

Financiële mensen twijfelen aan het nut
Het lijkt allemaal heel logisch en soepel als ik het zo opschrijf, maar het was voor ons, met name 
voor Lineke en voor mij, een spannende tijd. Zomaar uit het niets een zelfbedacht systeem invoeren
dat voor de hele ANWB zou gaan gelden, dat was toch een behoorlijke uitdaging. Maar we hadden
het tij mee, Van Woerkom was enthousiast en steunde ons volledig, ook Wop de Lange stond erach-
ter, alleen financieel directeur René Verstraeten en in zijn kielzog de controller Jim Peters, lagen nog een beetje dwars. Met name de
controller ervoer het als een flinke aantasting van zijn werkgebied en daarnaast vond hij het plan ook veel te ambitieus. Dus daar moest
menig robbertje mee worden uitgevochten om toch verder te kunnen, want we hadden hem wel nodig. 

Kwartaalrapportages met stoplichten 
Een wezenlijk onderdeel van de aanpak was dat alle managementrapportages samengevat werden in één overkoepelende kwartaalrap-

portage, waarin per activiteit aangegeven werd of de vooraf gestelde norm gehaald werd en indien
niet waarom niet en wat er aan gedaan gaat worden. En dat alles met een duidelijke vormgeving met
waar mogelijk grafische weergave en trends, zodat je in feite al in één oogopslag een beeld hebt hoe
het er met jouw afdeling voor staat. Op de voorpagina direct een overzicht met gekleurde stoplicht-
jes, groen=gehaald, geel=krap aan rood=onder de norm. En dat iedere keer voor zo’n 20 à 30 meet-
punten. Langzamerhand begon het systeem te werken, eerst op directieniveau, daarna op
clusterniveau en vervolgens op afdelingsniveau en/of regioniveau. In het begin ontzettend veel werk
om het allemaal op te zetten en lastig om de juiste normen vast te stellen, maar na verloop van tijd
ging het steeds soepeler.
Mijn rol in dit hele proces werd steeds beperkter, de taken van het opstellen van de rapportages
werd steeds meer overgenomen door de verschillende controlafdelingen en de benodigde informatie
kwam uit alle hoeken en gaten.

Volgende keer vertel ik nog iets over de effecten van de PrismaScope en over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, maar ook de
opkomst van een echte concurrent voor de wegenwacht (of niet?).

Wat is de PrismaScope?

De PrismaScope is een management-besturingsmodel 
waarbij je op zes perspectieven  goed moet scoren om 
te kunnen overleven in een concurrerende markt.

Voor ieder van deze 6 perspectieven worden jaarlijks doe-
len gesteld, activiteiten benoemd, meetpunten en normen
bepaald.
Dit vormt het jaarplan. Op basis hiervan wordt gewerkt, 
gerapporteerd en bijgestuurd. Het begint vanuit de top en 
wordt vertaald naar alle clusters en afdelingen.
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Als ik opsta zie ik een strak blauwe hemel en
volop zon, en dat blijft zo de hele dag in Bergen
op Zoom als we horen over Jan met de dikke 
lippen die 43 kinderen verwekte. 
Over waarom deze stad De Maagd werd 
genoemd. Maar vooral is het weer een dag vol
gezelligheid met oud-collega’s en hun partners.

In Het Markiezenhof  in Bergen op Zoom staat in de Hofzaal het
koffiebuffet met de heerlijk Bastaert-cake al op ons te wachten.
Rond tien uur arriveren de eerste deelnemers. Gelukkig kunnen
we van het prachtige terras in de grote binnentuin gebruikma-
ken. Het weer is te zonnig om in de, weliswaar indrukwekkende,
Hofzaal, de koffie te gebruiken.

Bastaardkinderen
Om elf uur staan de gidsen klaar en geven ons een rondleiding
in het  immens grote en prachtige Markiezenhof. We horen ver-
halen over de historie van dit stadspaleis, over de adellijke be-
woners en de vele bastaartkinderen die de eigenaar, Jan met de
dikke lippen, heeft verwekt. Naast zijn eigen dertien kinderen
heeft hij, naar verluid, nog ruim dertig onechte kinderen ver-
wekt. We leren dat het gebouw diverse functies heeft gehad
waaronder gevangenis en  garnizoensplaats.

Huifkarrit
Een klein deel van ons gezelschap maakt met de huifkar een
rondrit door de stad. Twee stevige knollen trekken de kar en
hebben geen moeite om het voertuig ook tegen de oplopende
staten te trekken. Bergen op Zoom is gebouwd op heuvelachtig

terrein. Doordat de plaats in het verleden een belangrijke func-
tie had als garnizoensstad moest de bevolking het geld ophoes-
ten voor de kosten van het verblijf van de vele soldaten.
Daardoor bleef Bergen op Zoom lang een arme stad. Nieuw-
bouw kon men vaak niet betalen en daardoor kunnen we nu
nog genieten van de vele oorspronkelijke prachtige huizen. 

De Maagd
Restaurant La Pucelle is gevestigd in een historisch pand op het
terrein van het Markiezenhof.  La Pucelle betekent De Maagd.
Bijnaam voor de stad Bergen op Zoom die bekend stond als vrij-
wel niet in te nemen stad.De eigenaar dekt nog snel wat extra
tafels op het terras zodat we ook buiten de lunch kunnen ge-
bruiken. Eerst een kopje heerlijke verse tomatensoep en daarna
een buffet met verse broodjes en beleg en natuurlijk de traditio-
nele kroket. Vers fruit als dessert en de groep is klaar voor de
twee uur durende stadswandeling onder leiding van de VVV gid-
sen. Beide gidsen vertellen uiterst bekwaam aan onze groep
over de wetenswaardigheden uit de rijke historie van de stad.
Om half vier treffen we elkaar weer op het schitterende terras
in de binnentuin voor een koel drankje en heerlijke bitterballen.

Er wordt al gesproken over de volgende excursie: de boottocht
vanuit Harderwijk naar Elburg en terug. We hopen dat we dan
precies zulk mooi weer hebben als vandaag.

Annette Notenboom

Zonnige dag in
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Alle foto’s zijn te zien op onze website: www.vg-anwb.nl







12 Buitenband |  najaar

Pensioen
privé

op bezoek bij

De KCK-slogan ‘voor kampeer-
ders door kampeerders’ geldt
helemaal voor Joop Karsemeijer.
Jaren was hij onder andere
hoofdredacteur van de Kam-
peer- & Caravankampioen. 
Terugblikkend waren het zijn
mooiste jaren bij de ANWB. 
Samen met Tine kampeert hij
nog steeds.

Terwijl buiten het bewijs wordt geleverd
dat volgens de statistieken in augustus de
meeste regen valt, zitten fotograaf Leo
Scheffer en ik binnenshuis onder het
genot van een heerlijke espresso met Joop
en Tine Karsemeijer over kamperen te pra-
ten. 
Na een uiterst saaie baan bij een verzeke-
ringsmaatschappij en de welhaast onver-
mijdelijke militaire dienst begon Joop in
1960 op de afdeling Kamperen, toentertijd
nog gevestigd in de Sweelinckstraat in de
wijk Duinoord te Den Haag. In de jaren
voor de grote verhuizing in november
1960 naar het nieuwe hoofdkantoor  was
de ANWB namelijk gevestigd in zo’n twin-
tig panden in en rond de Parkstraat.

Kamperen in de sneeuw
De afdeling Kamperen was, anders dan de
redacties van de andere bladen, zowel een
redactie als een voorlichtingsafdeling. Ook
het mentorkorps – in 1944 opgericht door
de chef van de afdeling, de heer van der
Weijden – werd vanuit deze afdeling ge-
leid.
Voor Joop betekende zijn nieuwe baan het
begin van een leven lang kamperen, reizen
en het organiseren van activiteiten voor
zijn lezers. Zo ging hij in 1961 samen met
onze eigen fotograaf Leo en een dagblad-
journalist een praktijkonderzoek doen
naar ‘kamperen in de sneeuw’, een onder-
werp dat toen net in de belangstelling
kwam. 
Halverwege de jaren ‘60 kwam uiteindelijk
voor de afdeling Kamperen de splitsing
van de voorlichting en de redactie van de
Kampeerkampioen. De redactie werd ver-
volgens toegevoegd aan de afdeling Uitge-
verij en met Joop als hoofdredacteur
groeide de oplage tot boven de 150.000. 

Geen rijbewijs
Doordat Joop en Leo elkaar al een ANWB-
leven lang kennen, rollen we van de ene
anekdote in de andere. Zo komt de actie in
1980 ter sprake voor Polen, met de mede
door De Telegraaf ingezamelde voedsel-
pakketten die naar Polen gebracht moes-
ten worden. Toen bleek dat Joop volstrekt
vergeten was om tijdig zijn rijbewijs te ver-
lengen. Hij moest, alvorens naar Polen te
rijden, eerst opnieuw examen doen! Zijn
collega’s konden daarna niet de verleiding
weerstaan om dat feit voor de eeuwigheid
vast te leggen op een fraaie gedenktegel...

Mooiste jaren
Van 1970 tot 1985 was Joop nauw betrok-
ken bij het organiseren van de KCK Kam-
peerreizen. Dat begon ooit met een ralley
in Bretagne van de internationale camping

federatie FICC. Dat was met 80 caravans
en 200 deelnemers een groot succes dat
aan het begin stond van een oneindig aan-
tal kampeerreizen. Mede daardoor vindt
hij dat zijn mooiste jaren bij de KCK waren.

Werelduitvinding
Toen voor Joop de vut kwam en Tine ook
stopte met werken, kwam er tijd en
ruimte om nog meer aan hun reislust toe
te geven. Het verre oosten had daarbij
hun grote belangstelling. De prachtige fo-
to’s aan de wand getuigen daarvan. En tot
in Australië en Nieuw Zeeland gingen Joop
en Tine als vrijwilligers ANWB-camperrou-
tes verkennen en begeleiden. Maar de va-

Joop en Tine Karsemeijer
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kanties met hun eigen caravan hebben ze
zeker niet opgegeven. Ze gaan er minstens
tweemaal per jaar mee weg. ‘Gemak dient
de mens’, dus wordt er niet meer aan de
caravan geduwd en getrokken, maar
wordt het werk gedaan door een ‘caravan
mover’. Een geweldige oplossing en vol-
gens Joop een ‘werelduitvinding!’

We bladeren nog een tijdje door een groot
fotoalbum met allerlei oude bekenden en
Leo maakt nog wat foto’s. Maar Joop laat
ons niet vertrekken zonder eerst een lek-
ker vers belegd broodje te serveren, ver-
gezeld van een goed smakend
druivensapje.

Als voormalig hoofdredacteur kan Joop het niet laten bij fotograaf Leo te informeren hoe de foto’s zijn.
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Onze kapitein wil even overstappen
naar zijn collega…..en dan gaat het
mis! Hij valt tussen het ene en het 
andere  schip. Gelukkig kan hij met 
behulp van een touw weer aan boord
klimmen.
Dat vertelt Annette Notenboom over
een prachtige en gezellige dag in 
Harderwijk.

Al dagen voor de bewuste woensdag 20 augustus hield ik de
weersverwachting nauwlettend in de gaten. Het zag er somber
uit; veel bewolking en grote kans op regenbuien. Dat zou dan de
eerste keer sinds jaren zijn dat onze boottocht in het water zou
vallen. 
We stappen rond half negen in de auto richting Harderwijk. On-
derweg moest regelmatig de ruitenwisser aan, maar hoe dichter
we bij Harderwijk komen, hoe meer blauw we tussen de wolken
zien. En jawel, de traditie zet zich voort. Het is de hele dag stra-
lend weer met een temperatuur van rond de 20 graden en veel
zon.

Het schip
De eerste gasten melden zich rond 10 uur bij het schip Stad Har-
derwijk. Het gebak staat klaar en de koffie wordt geserveerd.
Velen zoeken een plekje in de zon op de riante loungebanken
op het bovendek. Een aantal gasten staat in de file richting Dol-
finarium en vrezen niet voor 11 uur aan boord te kunnen zijn. Ik
kan ze telefonisch geruststellen dat we echt niet wegvaren zon-
der dat ons gezelschap compleet is. In totaal 95 leden hebben
zich aangemeld voor deze excursie. 

De Stad Harderwijk is een mooi schip met een glazen dak waar-
door het ook binnen goed toeven is. We verlaten om 11.20 uur
de haven van  Harderwijk richting het aquaduct en het Veluwe-
meer. Zowel de voorzitter, Dick Kooman en de kapitein heten de
gasten officieel welkom. We hebben een tocht van 2 uur voor
de boeg voordat we in de historische haven van Elburg zullen
aanmeren. De dames van de catering verwennen ons heel
vriendelijk met koffie, drankjes en om 12.00 uur wordt het
lunchbuffet aangekondigd. Wat een heerlijkheden staan
daarop. Paling, zalm, stukjes haring, salades, meloen met ham,
paté, een warme visschotel, stokjes saté en een stoofschotel
van varkenshaas. Het is moeilijk om een keuze te maken en niet
te veel op je bord te scheppen.

Nat pak
Precies om 13.00 uur kunnen we vol bewondering ervaren hoe
de kapitein het lange schip in de historische haven van Elburg
laat draaien en keurig aanmeert aan de voor ons gereserveerde
steiger. De gidsen voor de stadswandeling staan ons al op te
wachten op de kade. Anderen gaan op eigen gelegenheid het
vestingstadje bekijken. Er is genoeg te zien en te beleven want
het is de laatste van de reeks vestingdagen in Elburg.
Een ander groot schip wil tegen onze boot als tweede aanme-
ren. Dat is niet ongebruikelijk in jachthavens als het erg druk is.
Onze kapitein wil even overstappen naar zijn collega…..en dan
gaat het mis! Hij valt tussen het ene en het andere  schip. Geluk-
kig kan hij met behulp van een touw weer aan boord klimmen
en heeft hij zelfs een droog uniform aan boord. Verder heeft hij
er geen verwondingen aan overgehouden.

Elburg
Elburg is een vestingstad met een recht middeleeuws straten-
plan. In het begin van de 13e eeuw moet er al een nederzetting
zijn geweest die zo belangrijk was dat een van de graven van
Gelre haar stadsrechten verleende. In 1367 werd de stad voor
het eerst als Hanzestad vermeld. In de 2e helft van de 14e eeuw

in Harderwijk
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is de stad in opdracht van de hertog Gelre verplaatst en om-
muurd. Toen kreeg het de huidige rechthoekige vorm en rechte
straten. Na de stadsmuur kwamen en ook grachten en wallen
om de stad heen. Sindsdien is er weinig veranderd. Daardoor
kunnen we nu genieten van de authentieke uitstraling en de
meer dan 250 historische panden. Elburg is altijd nauw verbon-
den geweest met de visserij. Met de inpoldering van de Zuider-
zee kwam daar een eind aan. In de haven herinneren de
gerestaureerde authentieke houten vissersschepen aan dit vis-
serijverleden.
In de nauwe straatjes is het gezellig druk met vele kraampjes
met koopwaar. Een parapluverkoper wil ons doen geloven dat
om 15.00 uur de hemel openbreekt en het heel hard gaat rege-
nen. Gelukkig kreeg hij ongelijk en blijft het droog en zonnig.

High Tea
Tussen half vier en vier uur komen de gasten weer aan boord
van ons schip en worden we verwend met een high tea. Diverse
zoete lekkernijen staan uitgestald op een lange tafel. Ook nu is
het belangrijk een keuze te maken, want om van alles te kunnen
proeven moet je wel een erg groot bord hebben.
De dames Amber en Marjolein lopen af en aan met koffie of an-
dere drankjes. Later komt de kok ons nog verwennen met een
schaal vol warme borrelhapjes.

Aan alles komt een eind
Precies volgens schema meren we om 18.00 uur weer aan aan
de kade in Harderwijk. Voorzitter Kooman bedankt eenieder
voor zijn komst en bedankt ook de bestuursleden voor hun or-
ganisatie van deze excursie. Een speciaal woord van dank gaat
uit naar de fantastische bemanning van het schip. Niets was te
veel en de dames en heren hebben ons de hele dag met een
grote glimlach verwend. Compliment!

Alle foto’s zijn te zien op onze website: www.vg-anwb.nl
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Alle foto’s zijn te zien op onze website: www.vg-anwb.nl
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Beste RCP-ers!

Mijn naam is Randolf de Leeuw, nog maar kort bij de vereniging
en tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering aangesteld als
Coördinator RCP. Omdat ik deze vanwege vakantie niet kon bij-
wonen wil ik mij graag via deze weg voorstellen.

Sinds 1977 was ik werkzaam bij de ANWB maar daar kwam in
verband met een reorganisatie eind vorig jaar vrij abrupt een
einde aan. Desondanks kijk ik met een goed gevoel terug op
mijn tijd bij de ANWB. En dat is logisch omdat ik meestal met
veel plezier allerlei uiteenlopende werkzaamheden heb mogen
verrichten. Dit varieerde van telefonische adviesverlening over
o.a. caravans, uitvoeren van technische onderzoeken op alle
mogelijke kampeermiddelen, behartigen van belangen, organi-
seren van caravan acties en beurzen voor de verkoop van ge-
bruikte caravans, manager functies, diversen lang lopende
projecten en in de laatste jaren het uitvoeren van onderzoeken
en tests voor o.a. de Kampioen en de KCK.

Privé gaat het ons (meestal) voor de wind. Ik ben inmiddels
meer dan 38 jaar getrouwd met Anneke. Bijzonder is dat we bei-
den nog in het bezit zijn van onze ouders. We hebben twee kin-
deren (nou ja kinderen….). Rick is 29 en Mike 26 jaar. Anneke in
van beroep schoonheidsspecialiste met een praktijk aan huis.
We houden van vakantie en zijn dan ook vaak weg, vooral met
de sleurhut in Nederland maar ook wintersport of een warme
bestemming met het vliegtuig staat regelmatig op ons lijstje.
Vorig jaar in het kader van het behalen van mijn 60 jarige leeftijd
23 dagen motor gereden in Peru, was waanzinnig! Motorrijden
is ook een van mijn grootste hobby’s (Anneke haakt dan wel af
maar gelukkig hebben mijn broertje en zoon Rick dezelfde pas-
sie) en ik mag o.a. ook graag klussen in huis (of dat van ande-
ren), repareer auto’s, motoren en scooters en doe graag aan
sport. Loop 2 a 3 keer per week hard (nou ja hard, de snelheid is
er met het toenemen van de leeftijd wel een beetje af), zit graag
op de mountainbike (in Zuid Limburg) en ga binnenkort ook
weer het windsurfen oppakken……. Kortom, meer dan genoeg
te doen!
Momenteel ben ik mij ook aan het oriënteren op het werk bin-
nen de vereniging. Uiteraard heb ik contact gehad met de be-
stuursleden en o.a. ook met Leen den Dulk, een voormalig
coördinator. Er gebeurt veel binnen de vereniging en zie deze
periode dan ook als een opstap naar het echte werk. Hoewel
het natuurlijk de bedoeling is dat ik jullie ga ondersteunen bij de
werkzaamheden hoop ik in deze beginfase, maar ook in de toe-
komst van jullie te horen hoe dat het beste kan plaatsvinden. Ik
kijk dan ook uit naar de eerstvolgende gelegenheid iedereen te
ontmoeten. Dat kan zijn tijdens een uitje (heb mij samen met
Anneke opgegeven voor de rondvaart in Harderwijk) en zeker
op de jaarlijkse vergadering van RCP-ers in november.

Dit schrijvende komen er allerlei vragen opborrelen zoals:
•   Om welke reden je destijds RCP-er geworden bent en hoe
     veel tijd je hieraan besteedt;
•   Wat voor werkzaamheden je zoal verricht en of het de 
     voldoening geeft die je had verwacht/gehoopt;
•   Hoeveel tijd ben je met het werk bezig en zou je meer of 
     juist minder willen doen;
•   Ontbreken er hulpmiddelen of informatie die het werk 
     kunnen vereenvoudigen;
•   Wat verwacht je in het kader van je werkzaamheden van 
     een RCP coördinator;
•   Hoe ervaar je de communicatie/medewerking/hulp van 
     het ledensecretariaat en wat verwacht je in het kader van 
     je werkzaamheden van het bestuur;
•   Vind je het zinvol als de vereniging een Facebook pagina 
     zou openen;
•   Hoe kunnen we de komende RCP vergadering interessan
     ter maken, zou je bijvoorbeeld bereid zijn iets over je er
     varingen als regiocontactpersoon te vertellen?

Hier wil ik het voor nu maar even bij laten en zie uit naar de echte
contacten die we in de toekomst zeker zullen hebben!
Heb je vragen, nu of in de toekomst of wil je reageren op het bo-
venstaande aarzel dan niet om contact op te nemen. Zeker in dit
stadium zal ik niet op alle vragen het antwoord paraat hebben
maar zal mijn best doen om er dan in ieder geval snel op terug te
komen!

Telefoon: 070-3202260 of  06-24712773
Mail: randolf.de.leeuw@gmail.com

Mag ikmij even
voorstellen?

Zorg vanaf 2015
‘Wat gaat er in 2015 veranderen voor mensen
die nu gebruikmaken van zorg uit de AWBZ of
de WMO?’
Hierover geeft de Nederlandse Vereniging van
Organisaties van Gepensioneerden informatie.
Deze is te lezen op de website van de Buiten-
band: www.vg-anwb.nl. Misschien ten over-
vloede: dit is de huidige stand van zaken, en de
politiek is nog niet helemaal uit deze materie.
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ınzıcht
Pensioen

Verrassingen. Positief en negatief. Te
midden tussen verhuisdozen probeer ik
deze bijdrage voor Pensioen Inzicht te
schrijven. Het voelt wat vreemd. Vooral
door de verrassingen. Ons huis is ver-
kocht en dat is positief. We zijn verhuisd
en dat was een zwaarder karwei dan
verwacht. Verhuisgroep Lagerberg ver-
trok met twee vrachtauto’s van Leiden
naar Epse. En dan begint het uitpakken
in een kleinere woning! Negatief is een
moedervlek op mijn rug die er al jaren zit
en daar in mijn ogen goed zat maar he-
laas begon te jeuken. Het negatieve is
dat er toch iets kwaadaardigs is gevon-
den en dat ik in de armen van het LUMC
terecht ben gekomen. Een gebeurtenis
waarbij er toch meer onzekerheid ont-
staat over de tijd dat je van het pensioen
kunt genieten. Bij pensioenen zelf krijg ik
een soortgelijk gevoel. Met het beheer
gaat het goed, maar door de zeer lage
rente balanceren we elke keer rond de
dekkingsgraad van ca. 105/107. Ook
daar dus een voortdurende kwelling. Een
kwelling die al een tijd duurt, want de
jong gepensioneerden zullen het begrip
indexeren van het pensioen niet meer
hebben meegemaakt in de vorm van
een toeslag op de pensioenuitkering.

Korting, wanneer opgeheven?
In de vorige bijdrage van Pensioen Inzicht
schreef ik dat ons niet duidelijk was wan-
neer de korting op het pensioen, die in
april vorig jaar is ingegaan zou worden
opgeheven. Ik schreef ons, want ik had
het nog even bij een ander – deskundig –
lid van de VG-ANWB gecheckt. Maar we
zochten het te moeilijk. Soms zijn dingen
eenvoudiger dan ze lijken. Inmiddels
weten we wel hoe het zit. Het was ook
een beetje dom, want ik had het kunnen
weten. Het is vastgelegd in het crisisplan.
Andere plannen en beleidsstukken
waren wel bekeken, maar dat plan niet. 

De korting bij het Pensioenfonds ANWB
wordt minder snel opgeheven dan bij
het ABP. Bij het ABP is dat in april 2014
al gerealiseerd. Bij het Pensioenfonds

ANWB moet de dekkingsgraad gedu-
rende de tweede helft van 2014 boven
de 104,4 blijven. In juli was het 105,9.
Dat ging dus goed, maar de rente is nog
nooit zo laag geweest en dat begint zor-
gen te baren. Kortgeleden ging de Ne-
derlandse staat 2,5 miljard lenen op de
kapitaalmarkt en kreeg nog 0,1 % rente
als beloning, in plaats van het moeten
betalen van rente. Voor de fiscus en de
kas van Nederland positief, maar zorge-
lijk voor de pensioenuitkering. Laten we
hopen dat het lukt om aan de positieve
kant van de dekkingsgraad te blijven. Als
dat lukt dan krijgen we per 1 januari
2015 weer het pensioen dat we hadden
in maart 2012. 

En inhalen van het bedrag dat is gekort
zult u vragen? Tja. Dan moet u wat ge-
duld hebben. Als de dekkingsgraad in
2014 gemiddeld hoger is dan 110 %, dan
gaat het fonds terugbetalen wat er sinds
2013 minder is uitbetaald. Van januari
t/m juli 2014 is het gemiddelde nu
106,4. De grens van 110% lijkt onder de
huidige omstandigheden een kwestie
van geduld. Veel geduld zelfs.

2013 gunstig afgesloten
Het Pensioenfonds ANWB heeft het jaar
2013 met een goed rendement afgeslo-
ten. De dekkingsgraad per eind decem-
ber 2013 is uiteindelijk uitgekomen op
104,7 %. Dus boven de grens van 104,4.
Zoals ik de vorige keer al schreef is dat
gunstig voor de ANWB BV omdat er niet
gestort behoeft te worden in het Pensi-
oenfonds. Voor de deelnemers en ge-
pensioneerden was een tweede korting
niet nodig. Maar de dekkingsgraad was
op het randje. Deze is mede positief
beïnvloed door een andere wijze van het
berekenen van de gelden die in de toe-
komst nodig zijn. 

Voor die toekomst is het van belang om
te weten hoe lang de deelnemers van
het pensioenfonds pensioen krijgen uit-
gekeerd. Oftewel hoe ouder je wordt
des te langer blijf je pensioen ontvan-

gen. Het is een speciaal vakgebied om
dat daar inzicht in te krijgen. Bij de
ANWB bestond in 2013 en daarvoor al
het gevoel dat de tot dusver gehan-
teerde uitgangspunten niet helemaal
klopten met de statistieken bij de
ANWB. In 2013 is op verzoek van het
Pensioenfonds ANWB door AZL een on-
derzoek uitgevoerd. AZL heeft hiervoor
een model dat ook gehanteerd wordt bij
andere pensioenfondsen die gebruik
maken van AZL. 

Op grond van dit model werd de conclu-
sie getrokken dat het bedrag voor de
verplichtingen verlaagd zou kunnen wor-
den. Het bestuur van het Pensioenfonds
heeft hier inderdaad toe besloten. In de
jaarcijfers van 2013 is die wijziging ook
verwerkt. De jaarcijfers van een pensi-
oenfonds moeten ook de goedkeuring
krijgen van De Nederlandsche Bank
(DNB). Bij DNB bestonden aarzelingen
rond de jaarcijfers en er is verder overleg
geweest over het gehanteerde model.
Uiteindelijk heeft DNB ingestemd met de
cijfers, waarna ook de accountant de
jaarcijfers heeft goedgekeurd en de
Deelnemersraad zijn fiat heeft gegeven.
De Deelnemersraad had namelijk een
voorbehoud gemaakt bij de goedkeuring
van het jaarverslag in afwachting van de
goedkeuring door DNB en de accountant. 

Verantwoordingsorgaan is van start
Op 1 juli 2014 heeft het Verantwoor-
dingsorgaan(VO) de vroegere Deelne-
mersraad en het oude Verantwoor-
dingsorgaan vervangen vanwege de
nieuwe wetgeving rondom het besturen
van pensioenfondsen. 
Het nieuwe verantwoordingsorgaan is
van start gegaan. 
Op dit moment is er vooral veel aan-
dacht voor de opleiding van de leden
van het verantwoording. Ook de Raad
van Toezicht, die bestaat uit drie externe
personen is begonnen. Daarover meer in
de volgende editie van de Buitenband.

Beno Koens



De oplossing van de kruiswoordpuzzel uit het zomernummer 2014 luidt:

De oplossing van deze puzzel inzenden vóór 20 oktober 2014 naar:
Hans Middelraad 
Stortemelk 22, 2401 BZ  Alphen a/d Rijn
of per e-mail naar: puzzel@vg-anwb.nl
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Horizontaal
1 Vis 6 bedrijf waar iets geteeld wordt 12 na-
tuur 14 koraaleiland 15 drank 17 als onder (afk.)
18 dunne 20 oude stad 21 schapengeluid 22
soort vink 25 insect 28 korte hengel 29 fel 31
Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens (afk.) 32 oosterlengte (afk.) 33 omroep 35
ijzerhoudende grond 36 Gibraltar (in internet-
adres) 37 persoonlijk voornaamwoord 38 paard
40 half 42 persoonlijk voornaamwoord 43 van
ruw vlas gemaakt 44 kobalt (symbool) 46
jammer 48 damesjapon 51 dwarsmast 53 daar
54 de mensen in het algemeen 56 titaan
(symbool) 57 geheel 58 eenheid 60 vogel 62
walvis 64 in het land zelf thuishorend 66 zacht
geluid van vogels 68 muzieknoot 69 luitenant
(afk.) 70 voorzetsel 72 en omstreken (afk.) 73
Ruth (Bijbelboek afk.) 74 tiran 76 oorsprong 78
tweede oogst 79 verkeerd gaan.

Verticaal
1 Soort mos 2 vogel 3 puzzel 4 om het ge-
noemde 5 jongensnaam 7 wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering (afk.) 8 koker 9
groene vink 10 oude lengtemaat 11 ijzergroeve
13 metaal (symbool) 16 ondiepe plas 18 koude
lekkernij 19 zwijn 21 strook groen langs de
weg 23 Bijbelboek (afk.) 24 Verenigde Staten (in
internetadres) 26 laatstleden (afk.) 27
dienstvaardig (afk.) 30 boomachtige struik 34 ri-
vierzoom 36 vreugde 38 vrucht 39
studielastuur (afk.) 40 milieueffectrapport (afk.)
41 tennisterm 45 specerijen 47 het prikken
van brandnetels 49 beoefenaar van de leer van
alle levende wezens 50 in aarde zetten om te
groeien 52 in het jaar 54 gier 55 vogelverblijf 57
putemmer 59 in handen (afk.) 60
afstandsmaat (afk.) 61 lopend jaar (afk.) 63 ant-
woord betaald (Franse afk.) 65 schepsel 67 van
Ierland 71 voorzetsel 74 naschrift 75 overdosis
(afk.) 76 Burundi (in internetadres) 77
voorzetsel.

Natuurbescherming
Wij hebben  51 inzendingen (4 per post en 47 per e-mail)  ontvangen.
De trekking door onze ‘huisnotaris’ heeft plaatsgevonden op 6 augustus jl.
De winnaar is geworden:
De heer H. Schooneveldt te Voorschoten. Van harte gefeliciteerd!
De felicitatiebrief en de prijs, een VVV-cadeaubon ter waarde van € 25,- zijn inmiddels naar de
winnaar verstuurd.


