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inleveren kopij graag vóór 19 november 2021 

Opzeggen SSOVH lidmaatschap vóór 31 december van het lopende jaar. Voor de volledige SSOVH statuten 

zie: www.ssovh.nl 

Voorwoord: 

Er wordt hulp gezocht om de Spuiklep beter/ mooier te maken en voor het bestuur worden 

kandidaten gezocht. De Country is weer opgestart en de Senioren hebben weer een leuke 

middag gehad.  

Namens de redactie wens ik u veel leesplezier toe. 

 

 

Heerlen, SSOVH-sectie Country 

Na een vervelende periode van sluiting, i.v.m. Covid-19, hebben we elkaar in De Spuiklep 

allemaal enorm gemist. En juist dat we elkaar nodig hadden, stopten de country lerares José 

Smeets met het lesgeven in De Spuiklep. Veel leden stopten eveneens, jammer, want het 

SSOVH Bestuur nam onmiddellijk de ‘handschoen’ op en zocht hard naar oplossingen. Die er 

soms heel dichtbij waren, maar toch weer niet met ons in zee wilden. Om velerlei redenen. 

Zoals de dagen waarop we afspraken konden maken, of de leraar/lerares was nog werkzaam 

in het arbeidsproces. Met veel inzet van o.a. Anny Lavalle en Tinie Velders werd het bestuur 

getipt en nam uiteindelijk de heer Fred Suelter met mij telefonisch contact op. Het zaadje was 

gelegd. Nadat Fred instemming kreeg van onze SSOVH-voorzitter, ging het allemaal heel snel. 

“Zaterdag 18 september kunnen we dan starten” was de vraag van Fred. Ja? Maar wacht 

even, het is maandag 13 september! Wie gaat De Spuiklep openmaken. Er was voor die dag 

geen barvrijwilliger gepland. Toch maar eens naar mijn echtgenote kijken, want, wij zouden 

die dag naar de verjaardag van onze zoon gaan. Die op 18 september 40-jaar zou worden. 

Even met de jarige bellen, en hij vond toch ook dat we ons moesten inzetten voor de sectie 

Country. Waar hij overigens nog onder Jo Wind heeft gedanst, samen met zijn ‘danspartner’ 

Greetje Fischer. Dan gaan we zaterdagavond naar de camping en op de terugweg maandag 

20 september naar Daniël en hem feliciteren. Dan breekt de mooie zaterdag 18 september 

aan. Om 15:00 uur staat Fred Suelter al pontificaal klaar met zijn prachtige cowboy outfit. Snel 

wordt de apparatuur aangesloten en uitgeprobeerd. En op de muziek van vele bekende 

countryzangers komen de leden of toekomstige leden langzaam De Spuiklep binnen 

druppelen. Het werd een prachtige middag waarin ook onze voorzitter acte de préséance gaf 

en een welkomstboodschap sprak. Waarna hij aan elk aanwezige een gratis consumptiebon 

liet uitreiken. De uren vlogen werkelijk om. Velen gingen moe, maar zeer voldaan naar huis. 

Op naar zaterdag 25 september en hopelijk blijven de leden ook de daarop komende 

zaterdagen komen. Aan Fred of het bestuur SSOVH zal het niet liggen. Wilt u lid worden of 

kom eens gewoon kijken. U mag contact opnemen met de secretaris van de SSOVH sectie 

Country, Ramona Velders, ramonavelders@home.nl 

Frans Evers 

 

 

http://www.ssovh.nl/
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Heerlen, SSOVH-sectie Senioren 

Vandaag, 01 september, ga ik weer eens aan mijn PC een stukje schrijven voor het Frontsein 

Nieuwsbrief. In de laatste uitgave dat u ontving rond eind augustus had ik u beloofd weer iets te schrijven 

dat ergens over ging. Welnu, bij deze dan. Als lid van de BGV krijg ik ook het mooie blad ‘Met 

Pensioen’. Daarin las ik ook een klein stukje over het verhogen van pensioenen. Het Algemeen Dagblad, 

waaruit kennelijk werd geciteerd, beschikte over positieve cijfers van de Nederlandsche Bank. Er mag 

volgens voorwaarden geïndexeerd worden bij 110 procent of hoger. Daar zitten we, volgens ‘Met 

Pensioen’ met 109,4 procent niet ver vanaf. En op moment van mijn schrijven is de 

beleidsdekkingsgraad zelf al 110,5 procent. Gaat dat er nu eens goed uitzien? Ik weet het niet. U mag 

me corrigeren, maar er is nauwelijks geïndexeerd in ons pensioenfonds vanaf 2011. Dus u en ik kregen 

er niets bij, maar vergeet niet ook onze voormalige collega’s niets bijgeschreven kregen. Natuurlijk 

kregen ze ongetwijfeld een loonsverhoging, maar toch. En toch worden over het algemeen 

pensioenfondsen steeds ‘rijker’. Zoals het zo vaak wordt gezegd, het klotst tegen de plinten op. Maar is 

dat dan ook zo? Ja, ik vind van wel. Op dit moment hebben de pensioenfondsen gezamenlijk ruim 1.900 

miljard vermogen! Daarmee is Nederland het rijkste pensioenland ter wereld. Toch is er naar de 

gepensioneerde geen stuiver afgedragen. Koopkrachtverlies zou volgens kenners al 25% zijn. Geen 

kattenpis. Door het bizarre beleid van onze overheid, worden de pensioenfondsen gedwongen zich arm 

te rekenen. Dat ligt aan de rekenrente, op dit moment zelfs 1,3 procent. Deze rekenrente wordt bepaald 

door de politiek. De rekenrente beweegt mee met de rente op de financiële markten en is de afgelopen 

jaren erg laag gebleven. Als die rente daalt, dan gaat het vermogen van onze pensioenfondsen ook 

omlaag. Voor zover ik dat heb kunnen nagaan is er in onze omringende landen geen enkel land dat deze 

methode hanteert. En waarom ook. Weliswaar dat de Europese pensioentoezichthouder EIOPA na denkt 

over één rekenrente methode. Door de huidige pensioenfondsen wordt belegd, en dat met vaak hogere 

rendementen, maar met die vermaledijde rekenrente mogen de pensioenfondsen zich dus wat armer 

rekenen. Ondanks hun hoge rendementen. Vele spaarbanken weigeren u zelfs als klant of zoals de 

AEGON-bank onlangs deed, die stopten eenvoudig als Spaarbank, of spaarbanken geven helemaal geen 

rente meer. En mensen die veel geld hebben, mogen zelfs al negatieve rente betalen. Dus heel goed dat 

pensioenfondsen het geld beleggen. Hopelijk zijn ze daar kritisch en voorzichtig in. Geld beleggen in 

de oorlogsindustrie, daar win je geen vrienden mee. En dan nog het onzalige pensioenplan, maar dat is 

uiteraard mijn mening, van demissionair minister Koolmees, die een monstrum heeft gecreëerd, waar 

moet dat in Godsnaam naar toe. Er is een gezamenlijk streven van het kabinet, sociale partners en 

pensioenuitvoerders om een overstap te maken naar het nieuwe pensioenstelsel per 1 januari 2026. Maar 

of dat ook allemaal gaat lukken? Ik ga u verder maar niet vermoeien met nog meer wetenswaardigheden, 

het levert al genoeg discussie op als ouderen bij elkaar komen. Onlangs nog, bij de halfjaarlijkse AOW- 

verhoging, zomaar netto vijf euro erbij. We mogen niet mopperen. Frans Evers f-evers@home.nl  

mailto:f-evers@home.nl
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Beste Leden 

Er staan nog diverse 
bestuursfuncties ter 
beschikking. 
 
Voorzitter- Niet 
herkiesbaar - Vacature 
 
Secretaris- Herkiesbaar 
 
Penningmeester – Vacature  
 
Commissarissen nog twee 
vacatures  
 
Zoals jullie kunnen lezen, is 
het hard nodig om het 
bestuur aan te vullen, 
vandaar dat we een 
dringend verzoek aan jullie 
doen, om je hiervoor 
kandidaat te stellen. 
Een vereniging kan niet 
zonder vrijwilligers en ook 
niet zonder bestuursleden. 
Dus het is in het belang van 
de vereniging, dat deze 
vacatures worden 
aangevuld. 
 
Eind maart 2022 zijn de 
volgende vacatures aan te 
vullen; 
 
Voorzitter 
Penningmeester  
Commissarissen 2 
vacatures 
 
Meld je nu aan en versterk 
hiermee het bestuur. 

 

NIEUWSBRIEF 

                                BESTUUR 
Artikel 8 
 
a. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van 
minimaal vijf en maximaal negen personen, die 
werknemer van de NV Nederlandse Spoorwegen 
moeten zijn, of zijn geweest. Het Dagelijks Bestuur 
bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester. 
 
b. De bestuursleden worden voor een periode van 
maximaal drie jaar door de algemene ledenvergadering 
gekozen. 
 
c. Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf is 
gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht 
zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te 
beleggen, waarin de voorziening in de opengevallen 
plaats(en) aan de orde komt. 

 

d. Ieder jaar treedt volgens rooster een 

evenredig aantal bestuursleden af. Het rooster 
wordt in het huishoudelijk reglement bepaald 
Aftredende bestuur door de algemene 
ledenvergadering in   

       
 

Lorem ipsum dolor sit amet, ligula suspendisse nulla 


