Nieuwsbrief juli 2014
Van de Voorzitter
Nieuwe pensioenregeling in 2015
Na 3 jaar discussie en voorbereiding krijgt RoyalhaskoningDHV in 2015 dus echt een
nieuwe pensioenregeling. De contouren van de nieuwe pensioenregeling en de
bijhorende organisatiestructuur worden langzaam zichtbaar, zoals ook gepresenteerd
op de laatste ALV van 8 april jl. Lees het verslag hiervan verderop in deze nieuwsbrief.
De basiselementen van het nieuwe pensioenplan zijn kort weergegeven als volgt:
• Een basis collectieve beschikbare premie (CDC) middelloon regeling en een
individuele aanvullende regeling op vrijwillige basis.
• De SPH en het DHV pensioenfonds blijven voorlopig zelfstandig naast elkaar
functioneren. Nieuwe deelnemers komen vanaf 2015 in het DHV PF.
• Beide fondsen worden ondergebracht en beheerd in een nieuw op te richten MultiOnderneming Pensioenfonds (M-OPF). Het M-OPF krijgt één gezamenlijk bestuur,
maar de vermogens van beide fondsen worden juridisch van elkaar gescheiden
(“ringfenced”) binnen de M-OPF.
• Volledige fusie van beide fondsen voorzien in 2018, op voorwaarde dat de financiële
positie van beide fondsen dan gelijkwaardig zullen zijn.
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Parallel aan de invoering van een nieuwe regeling en het M-OPF speelt voor de SPH
ook nog de beëindiging van het garantiecontract met Nationale Nederlanden (NN) per
ultimo 2014. De SPH heeft 2 basisopties, te weten
(1) het contract premievrij achterlaten of
(2) een buy-out, d.w.z. het belegde vermogen (depot) weghalen bij NN (en afstand
doen van de nominale rechten) en in eigen beheer zelf beleggen.
Een beslissing is op dit moment nog niet genomen en hangt o.a. af van de (verwachte)
waarde van het depot bij NN en het eigen vermogen van de SPH op de einddatum van
het garantiecontract. Nadat alle beoordelings- en instemmingsprocedures zijn doorlopen
(o.a. OR, RvB,VO, Nederlandse Bank) zullen de definitieve pensioenplannen naar
verwachting eind september a.s. aan alle stakeholders van RoyalhaskoningDHV
worden voorgelegd voor consultatie, evenals voor instemming van de actieve
deelnemers.
De gevolgen van de pensioenplannen voor de gepensioneerden van de SPH zijn op dit
moment nog niet volledig bekend en hangen met name af hoe het NN-exit proces zal
verlopen. Wel is duidelijk dat de combinatie van zowel een volledig behoud van
nominale rechten als ook een volledige prijscompensatie (indexering) niet haalbaar zal
zijn. Op basis van de huidige gegevens is de verwachting dat een levenslange
indexering van gemiddeld 60 à 70 % van de prijsstijging (inflatie) mogelijk zal zijn.
Naarmate het eigen vermogen van de SPH hoger zal zijn dan de huidige verwachting
van € 70 mln., zal ook de indexatie verwachting toenemen.
Het BGH bestuur probeert door regelmatig overleg met de SPH de ontwikkelingen van de
pensioenplannen zo goed mogelijk te volgen en zal de definitieve plannen in september en
oktober a.s. beoordelen, met steun van onze eigen adviseurs, in het bijzonder vanuit het
belang van de SPH gepensioneerden. In het geval de plannen daar aanleiding toe zouden
geven, vertrouwen wij er op dat de gepensioneerden van de SPH ook daadwerkelijk de
kans krijgen om eventuele bezwaren en verbeteringsvoorstellen in te dienen
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Medezeggenschap van de gepensioneerden
Al sinds 1968 staat landelijk de medezeggenschap van gepensioneerden in het
pensioenbestuur op de maatschappelijke agenda. Sinds 2013, na 45 jaar politieke strijd,
is de medezeggenschap eindelijk wettelijk vastgelegd en kunnen gepensioneerden
formeel deelnemen in pensioenbesturen en andere vertegenwoordigingen, zoals
deelnemersraden en Verantwoordingsorganen. Ook de BGH heeft vanaf de oprichting
gestreefd naar een evenredige vertegenwoordiging van de gepensioneerden in het
pensioenbestuur. Mede door de goede verhouding tussen de BGH en Haskoning,
mocht één van de gepensioneerden eind jaren 90 van de vorige eeuw als toehoorder
toe treden tot het bestuur van de SPH. Deze functie werd als eerste vervuld door Hans
van Duivendijk, gevolgd door FrankRobbert Kalff en Henk Haas. In 2008, ruim voordat
dit wettelijk was geregeld, kregen de gepensioneerden statutair het recht op één zetel in
het bestuur van de SPH. Henk Haas was het eerste bestuurslid namens de
gepensioneerden en vervulde deze functie met veel succes gedurende 6 jaar. In 2008
werd ook het Verantwoordingsorgaan (VO) ingesteld bij de SPH en werd FrankRobbert
Kalff het eerste lid van de VO namens de gepensioneerden.
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De directe medezeggenschap bij de SPH is dus goed geregeld via deelname in het
bestuur en de VO en ook in de op te richten M-OPF zullen de gepensioneerden paritair
vertegenwoordigd zijn. Maar aan de vooravond van een belangrijke stelselwijziging
dient de vraag zich aan welke (formele) invloed de gepensioneerden daarop hebben.
Via deelname in het bestuur en de VO hebben onze vertegenwoordigers invloed, zij het
beperkt, op de tot stand koming van de wijzigingen. Maar opvallend is dat in de statuten
van de SPH geregeld is dat de deelnemers (d.w.z. werknemers die deelnemen in de
SPH) moeten instemmen met een statuut of reglementwijziging die tot een
verslechtering van rechten of lasten zal leiden. Aan pensioengerechtigden hoeft echter
geen instemming te worden gevraagd! Welke rechten hebben gepensioneerden dan
wel ? Krachtens de statuten van de SPH hebben gepensioneerden wel het recht om
een (niet-bindend) advies uit te brengen aan het bestuur ( via een meerderheidsbesluit
van de algemene vergadering van pensioengerechtigden). Daarnaast blijft natuurlijk de
wettelijke mogelijkheid van kracht om verlaging van pensioenaanspraken ten gevolge
van slecht bestuur, wanprestatie of het “invaren” van bestaande rechten in een nieuw
stelsel, aan te vechten bij de rechter of arbiter.
In de praktijk betekent dit dat gepensioneerden geen of nauwelijks invloed kunnen
hebben op een stelsel wijziging. Het is duidelijk dat een stelselwijziging voor actieve
deelnemers vaak meer directe gevolgen heeft dan voor gepensioneerden en daarom
ook hun instemmingsrecht gerechtvaardigd is. Maar een stelselwijziging kan bv. ook
negatieve gevolgen hebben voor de hoogte van de toeslagen (indexatie), wat door
gepensioneerden als belangrijker kan worden beoordeeld dan door de actieve
deelnemers. In het kader van het streven naar volledige medezeggenschap van
gepensioneerden, lijkt het gerechtvaardigd om ook de pensioengerechtigden het
instemmingsrecht te geven in het geval een stelselwijziging zou leiden tot vermindering
van rechten en uitkeringen. Ik pleit er daarom voor om de statuten en het reglement van
de SPH bij de komende wijziging dienovereenkomstig aan te passen. Bij de oprichting
van een M-OPF zou dit eveneens in de statuten moeten worden opgenomen.
Maarten Vierhout
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5de lustrumbijeenkomst van de BGH op 23 september 2014
Wij herinneren u nogmaals aan het 25-jarig bestaan van de BGH, dat wij op bescheiden
wijze zullen vieren op 23 september 2014 in het kantoor van RoyalhaskoningDHV aan
de Barbarossastraat 35 te Nijmegen. Informatie over dit jubileum heeft u al per email of
post ontvangen.

Het eerste bestuur van de BGH (foto
genomen in 1991 t.g.v. het 110-jarig
bestaan van Haskoning). Vlnr. Gerard
Kleber (voorzitter), Bram Vis, Frits
Hoekveld, Dien Reytenbagh (sociale
zaken), Maarten Verboom en Bouke
Klijnstra (pensioen en verzekeringen).
Met uitzondering van Frits Hoekveld,
zijn helaas alle bestuursleden van het
eerste uur overleden.
.

Ondanks de huidige magere jaren bij RoyalhaskoningDHV is laatste toch bereid om
wederom dit jubileumfeest te sponsoren. Dankzij deze sponsoring zijn wij in staat om u
en uw partner op 23 september a.s. een heerlijk aangeklede borrel en lopend buffet aan
te bieden.

3

Het programma ziet er als volgt uit:
15.00 – 17.00 uur:
Bijzondere ledenvergadering , met o.a. voordrachten van een van
de oprichters van de BGH (Frits Hoekveld), de voorzitter van de
KNVG en het bestuur van de SPH.
Aangeklede borrel met muziek
17.00 – 18.30 uur:
18.30 – 21.00 uur:
Lopend warm en koud buffet, muziek en fotopresentaties
AANMELDING A.U.B. VÓÓR 30 AUGUSTUS 2014.
In verband met de catering verzoeken wij u om uiterlijk 30 augustus a.s. het
secretariaat van de BGH te laten weten of u (en uw partner) op deze dag aanwezig zal
(zullen) zijn. Uw aanmelding graag sturen
naar:
of naar:
secretariaat@bghaskoning.nl
Secretariaat BGH, Tiberiusplein 3
6522 LC Nijmegen
LAATSTE BIJEENKOMST VAN BGH OP BARBAROSSASTRAAT 35 !
RoyalhaskoningDHV zal in november 2014 verhuizen van het voormalige Estelgebouw
aan de Barbarossastraat naar de 52 Degrees kantoortoren in Nijmegen. De
lustrumbijeenkomst is dus tevens de laatste kans voor u om in uw oude kantoorgebouw
rond te lopen en gepast afscheid van deze bijzondere plek te nemen. Laat deze kans
dus niet voorbij gaan.
uw lustrumcommissie
Henk Haas, Herman Loonen, Hans Peters en Maarten Vierhout
ziet u graag op 23 september a.s.
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Lustrum fotowedstrijd
Ter gelegenheid van het lustrum nodigen wij u uit om ons de mooiste foto’s van één van
uw eigen Haskoningprojecten toe te sturen. Uw mooiste foto(‘s) zullen we tijdens de
borrel en het dinerbuffet op 23 september a.s. projecteren in het Barbarossa kantoor.
De drie mooiste foto’s zullen worden beloond met een prijs.
Uw foto moet aan de volgende eisen voldoen:
Uzelf en/of een andere Haskoningmedewerker moet zichtbaar op de foto staan;
Het moet een foto zijn van een Haskoningproject;
De naam van de Haskoningmedewerker, uw eigen naam, jaar, locatie en naam
van het project moet u ons doorgeven.
Als uw foto’s digitaal zijn (ook gescande afdrukken zijn welkom) kunt u ze sturen per email naar: secretariaat@bghaskoning.nl
Als u papieren foto’s heeft en zelf niet kunt scannen, dan de papieren foto’s per post
sturen naar: Secretariaat BGH, Tiberiusplein 3, 6522 LC Nijmegen.
U krijgt de papieren foto’s weer terug van ons.
UW MOOISTE FOTO’S MOETEN UITERLIJK 10 AUGUSTUS A.S. IN BEZIT ZIJN
VAN HET SECRETARIAAT !
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Het secretariaat heeft al
foto’s ontvangen, zoals deze
van de opening van de
Guggisberg-bridge
Accra
Ghana
met
Tutein
Nolthenius.

Collectieve ziektekostenverzekering via Menzis
Bij het afsluiten van het contract ”collectieve ziektekostenverzekering Menzis“ is de
afspraak gemaakt, dat medewerkers en actief gepensioneerden de zorgdesk van
Schouten Zekerheid kunnen inschakelen, wanneer een medewerker/gepensioneerde
van oordeel is, dat Menzis ten onrechte een declaratie/behandeling geheel/gedeeltelijk
heeft geweigerd te vergoeden, dan wel niet die dienstverlening geeft, die volgens de
polisvoorwaarden verwacht mag worden. Schouten Zekerheid beoordeelt dan deze
klacht en neemt indien zij
de klacht gegrond acht namens de
medewerker/gepensioneerde contact op met Menzis. Leonieke Zwennes is de
medewerkster van de zorgdesk, die het collectieve ziektekostencontract van
RoyalhaskoningDHV met Menzis beheert.
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Schouten Zekerheid heeft als grote Assurantiebemiddelaar meer grip op de Menzis
organisatie en kan in een aantal gevallen meer bereiken dan een verzekerde, naar de
ervaring heeft geleerd. Schouten Zekerheid koppelt haar bevindingen terug aan de
betreffende medewerker/gepensioneerde.
Marcel Brussee

Ontwikkelingen pensioenregeling
Voorafgaand aan de officiële Algemene Ledenvergadering van 8 april jl. is door de
heren Besseling (Raad van Bestuur RHDHV en Faber (SPH) een voordracht gehouden
over de nieuwe pensioenregeling RHDHV en de positie van de SPH.
In de voordracht komen diverse afkortingen voor, zoals:
CDC
= collectieve defined contribution;
OPF
= ondernemingspensioenfonds;
VPV
= voorziening pensioenverplichting.
SPH
= stichting pensioenfonds haskoning
RHDHV = RoyalhaskoningDHV
NN
= Nationale Nederlanden
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Stand van zaken nieuwe regeling
De nieuwe pensioenregeling is op hoofdlijnen bekend:
• CDC middelloonregeling met premieniveau van 25,9% PG
• Pensioenrekenlijftijd 67 jaar, ingang per 1 januari 2015
• Witteveenkader 2015 nog niet geformaliseerd maar al wel duidelijk, maximale
opbouw 1,875% in middelloonregeling bij 67 jaar, fiscale opbouw pensioen tot
maximaal € 100.000,-- per jaar
De nieuwe regeling ligt ter instemming bij de OR. Er is nog geen definitieve reactie.
Instemming is uiterlijk 1 juli dit jaar voorzien.
Voortgang in de stuurgroep
Vanaf begin dit jaar vergaderen beide dagelijkse besturen gezamenlijk met als doel zich
voor te bereiden op een gezamenlijk bestuur. Het voornemen is een Multi-OPF op te
richting waarbij in eerste instantie de opbouw van beide fondsen in aparte ringen
juridisch gescheiden blijft. Op termijn kan alle opbouw worden voorzien in één ring
waarbij het vrije vermogen van voormalig SPH in een andere ring juridisch gescheiden
blijft van de nieuwe opbouw. Streven is alle opbouw vanaf 2018 in één ring te doen
laten plaatsvinden. De Task force ter voorbereiding van de Multi-OPF is gestart.
De risicobereidheidsmeting heeft plaats gevonden met vooralsnog een hoopgevende
response. De resultaten kunnen aan het einde van de maand (red. april) worden
verwacht.
Planning voorbereiden Multi-OPF:
• Opstellen intentieverklaring maart/april 2014
• Voorbereiden besluitvorming maart / sept. 2014
• Formeel besluit 1 oktober 2014
• Werven externe bestuursleden mei / oktober 2014
• Voorbereiden beleidsdocumenten juli / oktober 2014
• Inrichten organisatie juli / oktober 2014
• Oprichten Multi-OPF 1 januari 2015
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Voorbereiding voor het einde van het garantiecontract
Overleg met Nationale Nederlanden (NN) over de beëindiging van het garantiecontract
is gestart, onzeker is nog hoe NN zal acteren t.a.v. het overhevelen van vermogen naar
SPH in eigen beheer. Kans op toeslagen in 2015 of 2016 en verder moet gehandhaafd
blijven.
Er zijn in beginsel 3 mogelijkheden:
1. Premievrij achterlaten van depot en nominale rechten met winstdeling. Dit is
vooralsnog niet interessant vanwege (te) hoge kosten in relatie tot mogelijk te
behalen overrente;
2. Premievrij achterlaten van depot en nominale rechten zonder winstdeling. Dit is
het meest waarschijnlijk;
3. Buy out van depot en nominale rechten waarbij de waarde van het depot
toekomt aan SPH en nominale rechten komen te vervallen. Groot probleem is
dan, dat de waarde van het depot lager is dan de huidige verplichtingen.
Een vierde mogelijkheid is een buy-out van depot en nominale rechten waarbij de
waarde van de VPV wordt uitgekeerd aan SPH en nominale rechten komen te
vervallen. Deze mogelijkheid staat niet in het contract, maar is ter discussie onder
bepaalde voorwaarden.
Deze mogelijkheid biedt SPH kans op beleggingsrendement en vrijval, maar stelt SPH
bloot aan beleggingsrisico’s.
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Indien wordt gekozen voor het premievrij achterlaten van de nominale rechten en het
vrije vermogen zou de grens van € 90 miljoen benaderen, dan wordt de kans op
bijhouden inflatie ca. 85 à 90 %. Gezien het huidige beleggingsresultaat is dit een
alternatief dat meer en meer in beeld komt.
Beleggingsresultaten 2013
Er is een positieve overrente van c.a. € 13,5 miljoen. De VPV daalt enigszins door
stijgende rente en afnemend aantal actieve deelnemers.
Door premiemarge en overrente zal het eigen vermogen naar verwachting groeien tot
c.a. € 75 mln. ultimo 2014. Dit bedrag wordt beheerd door SPH en heeft als doel toeslag
verlening voor pensioenen en pensioenrechten ingekocht tot en met eind 2014. Dit
bedrag zal mogelijk voldoende zijn om tot in lengte van jaren de inflatie voor circa 70%
te kunnen compenseren.
Pensioenen na 01-01-2015
Het aanwenden van premie voor back service is een omslag stelsel dat voor jonge
deelnemers nadelig uitkomt. De beschikbare premiemarge is beperkt. Er dient rekening
te worden gehouden met onvolledige compensatie van koopkracht. Het nieuwe
toeslagenbeleid voor de periode na 31-12-2014 dient nog door het nieuwe bestuur te
worden uitgewerkt en te worden vastgesteld.
Indien NN bereid is meer dan het gesepareerd depot aan SPH uit te keren en SPH
volledig in eigen beheer verder kan gaan, kan door beleggingsresultaat en vrijval de
koopkracht compensatie gunstiger uitvallen. Echter wanneer het vrije vermogen hoger
wordt dan nu voorzien is premievrij achterlaten met aanzienlijke compensatie van de
inflatie wellicht te prefereren.
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Fietsen in Gerontië
Fietsen is gezond, dat weet iedereen, dat zegt iedereen. Dus u fietst vrolijk rond door
Gerontië zo lang dat nog kan.
En wat is er toch veel verbeterd in al die tijd dat u in uw leasebak door het land
scheurde. Er zijn nu fietsen te koop van 100 tot 7.000 euro. Allemaal goed. Omafietsen,
stadsfietsen, hybride fietsen met 7 tot 21 versnellingen, mountainbikes en racefietsen.
De een rijdt nog lichter dan de andere. De banden worden nooit meer lek. Ventielen
laten geen lucht meer ontsnappen. De lichten werken voor en achter perfect en dan nog
automatisch.
En die fietspaden. Vroeger, als ze er al waren, amper 1,20 m breed, nu vaak al 3 m
breed, oppervlak vlak als marmer en fraai bordeaux van kleur. Het stelsel van
fietspaden is aaneengesloten van Rodeschool tot Eijsden, de bewegwijzering voor 98 %
compleet. Er zijn meer fietsroutes dan in een mensenleven af te leggen, allemaal goed
beschreven en bijgehouden. Een ultramodern knooppuntenstel (eigenlijk al verouderd
voordat het compleet was) of een GPS aangestuurd fietsnavigatiesysteem hebben de
oude in regen verwekende fietsroutekaarten vervangen.
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En daar is het qua vooruitgang niet bij gebleven. Natuurlijk, ook vroeger had de fietser
op zijn fietspad al concurrentie. De brommer. Die is er nog steeds, maar hij is een kleine
speler geworden. De Thomos voor de herintredende verpleegster, je ziet ze nog wel
eens. Nee, bij die brommer is het niet gebleven. In de jaren nul van deze eeuw steeg
het aantal nieuwkomers in aard en in aantal explosief. Ongeveer tegelijkertijd kwamen
daar de elektrische fiets, de scooter in brommerformaat en de (het?) scootmobiel bij. En
die scooter nog weer in twee categorieën. Met een geel kenteken mag zo’n scooter (of
brommer) niet harder dan 45 km/u en moet een helm worden gedragen. Bij een blauw
kenteken mag de brommer of scooter niet harder dan 25km/u en hoef je geen helm op.
En al die nieuwkomers zijn zeer betaalbaar. Een elektrische fiets hoeft niet meer te
kosten dan 1.500 euro. “Doe mij maar twee” zegt de vers gepensioneerde en snort met
zijn/haar partner de vrijheid tegemoet. Hetzelfde geldt voor de scooter. Bij Neckermann
heeft u al een IVO voor 1.200 euro. Wilt u daarop niet dood worden aangetroffen, dan
neemt u natuurlijk de icoon onder de scooters, de Vespa (Holleder!) voor nog net geen
3.000 euro. De scootmobiel krijgt u vaak gratis en voor niets van de zorgverzekeraar.
Het is natuurlijk een zegen, dat iedereen nu een grote vrijheid van keuze en beweging
heeft gekregen. Maar de medaille kent zijn keerzijde. Stel, u fietst nog kranig voor uw
leeftijd met zo’n 20 km/h op uw hybride door ons onvolprezen polderland, en pardoes! Een
sportief gerontisch vrouwtje compleet met wapperend knotje en dito windjek scheurt met
50 km/h (fiets door kleinzoon opgevoerd) voorbij. Dat ging nog net goed. Gelukkig belde
ze tevoren. Een vijfenveertigjarig echtpaar op twee identieke scooters (Mio) nog altijd zij
aan zij (met elk twee spiegels aan weerszijden) bestrijkt als een Romeinse falanx het
gehele fietspad. Ook zij schuwen hun toetertjes niet. En dan zijn er de sportfietsers op hun
carbonfibre frames. Ze zijn er in twee categorieën. De eenzame forens met rugzakje. Die
vliegt zwijgend voorbij. Nog in de oude traditie, dat de fietsbel twee maal wordt gebruikt. Bij
aan- en verkoop. Vervolgens de roedels van 15 sportfietsers of meer in kleurige
gesponsorde T-shirts. Die bellen evenmin. Ze hebben een voorman die “HoeHoe” roept,
maar niet vermeldt hoeveel er na hem komen.
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Dat is afwachten strak langs de rand van het fietspad. Vaak overlappen twee roedels
elkaar. Eerst een tiental Rabobankers, dan gemengd met Panasonic en tenslotte alleen
nog maar Panasonic. Ze dragen geen rode lantaarn. Je weet nooit of er nog meer
komen. En ja ze zijn er, de echtparen op twee scootmobiels, na 50 jaar nog trouw en
onwrikbaar zij aan zij. Maar die gaan juist langzamer. Probeer daar maar eens langs te
komen.
Fietsen, ik zei het al, is en blijft gezond. Maar niet zonder risico. De ongelijkwaardigheid
van de verkeersdeelnemers eist zijn tol, al is het fietspad nog zo breed. Ongelijkwaardig
in snelheid, ongelijkwaardig in breedte. En dat legaal. Stelt u zich auto’s voor die op
dezelfde weg 80 en 160 km per uur rijden, de een twee meter breed, de ander vier
meter breed. Ondenkbaar zegt u? Bij fietspaden is dat, iets omlaag geschaald, de
gewoonste zaak van de wereld. Dat eist, ik zei het al, zijn tol. En wat is die tol? Het
internet staat stijf van de statistieken. Neem alleen al de toename van het aantal
gevallen van Spoedeisende Hulp (SEH) tussen 1997 en 2012. Neem de onderste
grafiek, die van mensen boven de 40 jaar en daarin onze groep, de mensen van 60 jaar
en ouder. 10.000 gevallen in 1997 (toch niet zo lang geleden) en 20.000 gevallen in
2012. En zie, wij Geronten hebben de Midlifers in het jaar 2010 ingehaald.
Kortom, fietsen is en blijf gezond, doe het zo lang het nog kan. Maar kijk vooral goed uit.
Henk Haas

Hartelijk dank
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Van Henk Haas ontvingen wij volgende tekst.
Beste leden van de BGH,

Geheel beduusd ben ik op 8 april 2014 na de ALV thuisgekomen. Beduusd van de
bloemen en het cadeau, maar het meest nog van de geweldige eulogie van onze
voorzitter Maarten Vierhout. Daar moeten meer mensen aan hebben meegeschreven,
want er zaten passages tussen, die Maarten amper kon weten.
Waarom beduusd? Omdat wat ik deed als bestuurslid van SPH en parallel daaraan als
toehoorder bij de BGH op het moment van uitvoering geen bijzondere actie was. Veel,
nee eigenlijk alles, van wat ik deed, moest eenvoudig worden gedaan. Ik deed het werk
als alle andere bestuursleden van de Stichting Pensioenfonds Haskoning. Dat werk
drong zich op en ik voerde het uit, zoals ook de andere bestuursleden. Misschien was
mijn enige extra drijfveer de angst om af te gaan voor mijn achterban. Dat hadden die
andere bestuursleden veel minder.
Maar nu blijkt mijn bijdrage uitzonderlijk te zijn geweest in de ogen van de BGH. Ik zou
zeggen, graag gedaan. En ik zou, ook namens Liesbeth, daaraan onze dank willen
toevoegen voor de bloemen, het verhaal en het cadeau.
Hartelijke groeten,
Henk
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Personalia
De BGH ontving bericht van overlijden van de leden:
• de heer Dirk Veen, te Giethoorn;
• de heer Henk Davids Blumink, te Nijmegen:
• mevrouw Van Rossum-Veringa, te Heilige Landstichting
en van de partners van leden:
• de echtgenote van de heer A.T.P. de Bont (Ad), te Breda.
• de echtgenote van de heer G.A.H. Otten, te Nijmegen.
Als nieuwe leden hebben zich aangemeld:
• de heer C.Th. Smit (Tom), te Nijmegen;
• de heer H.B. van Oene (Hans) te Lochem;
• de heer F.B. Brüning (Frans), te Oosterbeek;
• de heer A.P. de Bock (Alex), te Sneek;
• de heer J.F. Schoenmakers (Joop), te Wijchen.
Er zijn 2 opzeggingen:
• de heer F. Bruins, te Malden.
• mevrouw M.T. Smit, te Nijmegen.

Vergaderdata
De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering van de BGH wordt gehouden op
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dinsdag 23 september 2014
Dan zal ook het 5e lustrum van de BGH worden gevierd, zoals eerder in de nieuwsbrief
is te lezen. Deze vergadering en de aansluitende activiteiten worden gehouden in het
kantoor van RoyalhaskoningDHV aan de Barbarossastraat 35 te Nijmegen.
Indien u parkeert op de stuwwal, dan dient U het kenteken van uw auto door te geven
bij de receptie. Anders riskeert u een parkeerboete.

IBAN nummer bankrekening BGH
Het IBANnummer van de bestaande bankrekening van de BGH bij de INGbank is nog
niet vermeld in de voettekst van deze nieuwsbrief. Dit IBAN nummer is als volgt:
NL76 INGB 0000 6423 44

