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Van de voorzitter. 

Met enige weemoed realiseer ik 

me, dat we  niet kunnen terugkij-

ken op een Algemene Ledenverga-

dering waarin we elkaar binnen 1,5 

meter hebben kunnen ontmoeten. 

Geen bijeenkomst waarbij herinne-

ringen werden afgestoft en waar we konden bij-

praten in een gezellige sfeer. 

De coronacrisis houdt ons thuis en soms, met 

wat geploeter, lukt het ons om contact te heb-

ben met familie, vrienden en bekenden. In de 

afgelopen weken zijn de regels wel wat milder 

geworden, maar het blijft een voortdurende 

strijd tussen aanpassen en misschien terug naar 

hoe het was. Als gepensioneerden hebben we 

allemaal al eerder de grote aanpassing van 

werk naar pensioen meegemaakt en zijn we 

daardoor wellicht meer aanpassingsdeskundig 

dan vele jongeren om ons heen. 

De aandacht die de coronacrisis vraagt deed 

andere problemen naar de achtergrond schui-

ven, maar uiteraard zijn deze problemen niet 

verdwenen. Met name de uitwerking van het 

pensioenakkoord staat nog volop in onze be-

langstelling en is er begin juni 2020 een door-

braak. 

De financiële gezondheid van ons pensioen-

fonds SPIN  onderstreept het belang van 

buffers. Het beleid rond risicomanagement is 

een onderwerp dat in de besprekingen met het 

bestuur in de achterliggende maanden de nodi-

ge aandacht van ons heeft gehad.  

 

De actuele dekkingsgraad van SPIN was in de-

cember 2019 nog 132.1%. Het belegd vermogen 

is door de ontwikkelingen op de beurs als ge-

volg van de wereldwijde pandemie flink ge-

daald. In de eerste vier maanden zakte de actu-

ele dekkingsgraad  van 129.9% eind januari 

2020 naar 124.4% eind maart 2020. Daarna heb-

ben de beurzen zich hersteld en is er een verbe-

tering van deze dekkingsgraad opgetreden. On-

danks de onzekere tijd is de verwachting over 

het herstel positief. 

 

De uitwerking van het Pensioenakkoord krijgt 

nu weer de aandacht en de berichten laten zien, 

dat zekerheden worden vervangen door ver-

wachtingen. Het beleggingsbeleid maakt moge-

lijk niet langer onderscheid tussen actieve en 

niet actieve deelnemers van het fonds. De toe-

komstige verdeling van de rendementen over 

met name de actieve deelnemers moet voor hen 

gaan leiden tot een zelfde pensioenresultaat. 

Voor de invoering van een nieuwe pensioenwet 

en de bijbehorende regelgeving  denken partij-

en 6 – 7 jaar nodig te hebben. Intussen mag er 

wel geanticipeerd worden en kunnen  er pensi-

oenkortingen worden uitgesteld voor deelne-

mers aan fondsen met een dekkingsgraad bo-

ven de 90%. 

Het onderwerp van veel discussie was en is de 

overgang van het oude naar het nieuwe pensi-

oenstelsel. Het uitkeren van de bestaande reser-

ves aan alle belanghebbenden is een kritisch 

element uit het akkoord. De GBC wil in discus-

sie met de SPIN nagaan of een uitkering van de 

reserves aan de werkgever uitgesloten kan wor-

den. 

Andere onderwerpen die onze aandacht heb-

ben bij de verdere uitwerking van het pensioen-

akkoord zijn : 

• Het beleggingsbeleid dient afgestemd te zijn 

op het onderscheid tussen deelnemers in de 

opbouwfase  en deelnemers in de uitkerings-

fase.  

• Nader onderzoek is nodig naar een even-



 

4                                                                                                        

wichtige  toerekening van het beleggingsren-

dement op basis van risicohouding. Met an-

dere woorden: als pensioengerechtigden stre-

ven naar laag risico, dan kunnen ze niet pro-

fiteren van of benadeeld worden door het 

rendement op  risicovolle beleggingen. 

• Buffervorming is voorzien en het moet dus 

mogelijk zijn om schokken in het rendement 

op te vangen en een stabiele toeslagverlening 

te faciliteren.  

• Bestaande buffers mogen niet worden ge-

bruikt om de overgang naar een nieuw pen-

sioenstelsel te financieren. De verdeling van 

het vermogen op het moment van overgang 

zal voor alle deelnemers evenwichtig moeten 

zijn. De werkgever dient hierbij geen partij te 

zijn. 

• Tenslotte moet de zeggenschap goed gere-

geld worden, waarbij in een toezichtsorgaan 

alle groepen van belanghebbenden zijn verte-

genwoordigd. Ook hier speelt de werkgever 

geen rol. 

We hopen dat er in de komende tijd weer een 

betere communicatie mogelijk is, die ons in 

staat stelt om goed betrokken te blijven bij de 

ontwikkelingen.  Natuurlijk houden wij u op de 

hoogte. 

Rob Westhuis 

Voorzitter a.i. Grey Blue Circle 

Verkiezingen Verantwoordingsorgaan; de uit-

slag is bekend 

8 juni 2020 

De verkiezingen zijn weer achter de rug en ve-

len van u hebben gestemd. Hieronder leest u 

welke kandidaten zijn gekozen in het SPIN Ver-

antwoordingsorgaan. 

Per 1 juli 2020 bestaat het verantwoordingsor-

gaan, naast de leden namens IBM, uit de vol-

gende personen: 

Namens de werknemers: 

 

 1. Gert Jan Lokhorst 

 

 2. Menno Vreeken 

 

 3. Ruud Nijhuis 

 

De opkomst was 31%. Er zijn 747 stemmen uit-

gebracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens de pensioengerechtigden: 

 

 1. Dick Nieuwkerk 

 

 2. Jan Diekmeijer 

 

 3. Gabrielle Theunissen 

 

 4. Theo Guinau 

 

 5. Anne Nout 

 

De opkomst was 36%. Er zijn 2043 stemmen uit-

gebracht. 

Bron SPIN website 
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Verslag schriftelijke stemming ALV 2020 

Het zal de eerste keer in het ruim 

25-jarige bestaan van GBC zijn dat 

er geen bijeenkomst was waar ook 

een ALV werd gehouden. Het zijn 

dan ook bijzondere tijden. 

Om toch besluiten te laten nemen op verschil-

lende punten heeft het Bestuur besloten om 

schriftelijk te laten stemmen.  Hierbij is gebruik                  

gemaakt via e-mail van Google Formulieren 

dan wel een via  de post opgestuurd formulier 

voor degenen die geen e-mailadres aan de le-

denadministratie hadden doorgegeven. 

Ieder van de 1360 leden had daarmee de gele-

genheid om voor 1 juni 2020 hun stem op ieder 

van de punten te laten horen (of beter gezegd 

‘zien’). 
 

 

Samenvatting schriftelijke stemming GBC ALV 2020      

Stand per 11 juni 2020         

           

Per brief    Via Google Formulieren  Totalen   

           

Gestemd Ongeldig Geldig  Gestemd Ongeldig Geldig  Gestemd Ongeldig Geldig 

27 1 26  514 66 448  541 67 474 

           

Verslag ALV 2019 
 

Verslag ALV 2019 
 

Verslag ALV 2019 

Akkoord 
Niet 

akkoord 

Onthou- 

ding  
Akkoord 

Niet 

akkoord 

Onthou- 

ding  
Akkoord 

Niet 

akkoord 

Onthou- 

ding 

24 0 2  425 1 22  449 1 24 

           

Verslag 

kascommissie 

gelezen  

Verslag 

kascommissie 

gelezen  

Verslag 

kascommissie 

gelezen 

Ja 
Geen 

antwoord 
   

Ja 
Geen 

antwoord 
   

Ja 

Geen 

ant-

woord   

25 1    448      473 1   

           

Décharge van Bestuur 
 

Décharge van Bestuur 
 

Décharge van Bestuur 

Akkoord 
Niet 

akkoord 

Onthou- 

ding  
Akkoord 

Niet 

akkoord 

Onthou- 

ding  
Akkoord 

Niet 

akkoord 

Onthou- 

ding 

22 1 3  432 0 16  454 1 19 
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Aangezien het om een schriftelijke stemming 

gaat, zijn de leden van de stemcommissie Ge-

rard Peet en Peter van Wingerden benaderd om 

in lijn met artikel 9.2 van de GBC Statuten in-

stemming te verkrijgen over de gevolgde proce-

dure van instemming brengen en verwerking 

van de resultaten. 

Beiden hebben aangegeven akkoord te gaan 

met de wijze waarop gestemd is en hoe de 

stemming is verwerkt. 

Zoals blijkt uit het overzicht hebben meer leden 

gestemd dan er historisch gezien leden aanwe-

zig waren op een ALV-bijeenkomst om hun 

stem uit te brengen. 

Voor de geldigheid van deze schriftelijke stem-

ming is het uitgangspunt dat als een lid op deze 

wijze stemde, het was alsof deze op een ALV-

bijeenkomst aanwezig was en zijn stem uit-

bracht. Alle geldig uitgebrachte schriftelijke 

stemmen vormen daarmee automatisch het ver-

eiste quorum zoals bij een ALV-bijeenkomst. 

In het overzicht is aangegeven hoeveel ongeldi-

ge stemmen zijn uitgebracht. Een stem is ongel-

dig verklaard als er slechts een deel van de 

stemming is terug ontvangen of als er per e-

mailadres meervoudige stemmen zijn uitge-

bracht. Daarbij is steeds de laatst ontvangen 

stem als de geldige stem aangemerkt. 

Het formulier dat per post is verstuurd bevatte 

abusievelijk de mogelijkheid te stemmen voor 

de herverkiezing van Cees Demaret, Jos Trau-

des en Rob Westhuis als leden van het Bestuur. 

Deze zijn niet in de resultaten opgenomen. 

Poging om het lid dat gedeeltelijke stemming 

had ingestuurd te bereiken zijn niet geslaagd. 

Ook de poging om te achterhalen waarom een 

lid tegen décharge van het Bestuur heeft ge-

stemd is niet succesvol geweest. 

Het resultaat van de stemming is dat op ieder 

van de punten waarover een besluit door de 

leden genomen moest worden de overgrote 

meerderheid akkoord is gegaan.  

Benoeming 

Joop Heijselaar  

Benoeming 

Joop Heijselaar  

Benoeming 

Joop Heijselaar 

Akkoord 
Niet 

akkoord 

Onthou- 

ding  
Akkoord 

Niet 

akkoord 

Onthou- 

ding  
Akkoord 

Niet 

akkoord 

Onthou- 

ding 

23 0 3  435 0 13  458 0 16 

           

Herverkiezing 

Ria Heskes  

Herverkiezing 

Ria Heskes  

Herverkiezing 

Ria Heskes 

Akkoord 
Niet 

akkoord 

Onthou- 

ding  
Akkoord 

Niet 

akkoord 

Onthou- 

ding  
Akkoord 

Niet 

akkoord 

Onthou- 

ding 

22 0 4  437 2 9  459 2 13 

           

Benoeming 

Ynze van der Ree  

Benoeming 

Ynze van der Ree  

Benoeming 

Ynze van der Ree 

Akkoord 
Niet 

akkoord 

Onthou- 

ding  
Akkoord 

Niet 

akkoord 

Onthou- 

ding  
Akkoord 

Niet 

akkoord 

Onthou- 

ding 

23 0 3  440 0 8  463 0 11 

           

Benoeming kascommissielid 

Lis Imholz  

Benoeming kascommissielid 

Lis Imholz  

Benoeming kascommissielid 

Lis Imholz 

Akkoord 
Niet 

akkoord 

Onthou- 

ding  
Akkoord 

Niet 

akkoord 

Onthou- 

ding  
Akkoord 

Niet 

akkoord 

Onthou- 

ding 

23 0 3  435 0 13  458 0 16 
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Het verslag van de ALV 2019 is met andere 

woorden goedgekeurd, het GBC Bestuur is dé-

charge verleend over het gevoerde financiële 

beleid in en verslaglegging over het jaar 2019, 

Ria Heskes is herbenoemd als bestuurslid, Joop 

Heijselaar en Ynze van der Ree zijn benoemd 

als bestuurslid en Lis Imholz is aanvaard als lid 

van de kascommissie. 

Een aantal leden heeft gebruik gemaakt van de 

mogelijkheid om aanvullend commentaar te 

geven. 

Het voert te ver om al het commentaar hier op 

te nemen.  

Er zijn alleen positieve opmerkingen gemaakt 

t.a.v. het werk door het Bestuur verricht en aan-

moedigingen vooral zo door te gaan met de 

beste wensen in deze bijzondere periode en de 

hoop dat er weer een bijeenkomst georgani-

seerd kan worden. 

Daar waar commentaar aanleiding gaf is met 

individuele leden contact opgenomen. 

Uit de grote deelname en specifiek uit verschil-

lende commentaren blijkt dat veel leden deze 

wijze van stemmen goed kunnen waarderen. 

 

Ynze van der Ree 

Secretaris Grey Blue Circle. 

Wisseling van de wacht bij 

 

 

Liesbeth Galesloot nieuwe voorzitter bestuur 

Op 1 juli heeft SPIN een 

nieuwe bestuursvoorzitter, 

Liesbeth Galesloot. Zij volgt 

Roeland van Vledder op. 

Liesbeth is benoemd voor 

een periode van drie jaar. 

Liesbeth heeft jarenlange ervaring in de financi-

ële sector, waaronder als General Counsel van 

Delta Lloyd N.V. Zij is sinds 2010 vicevoorzitter 

van het bestuur van Delta Lloyd pensioen-

fonds. Vorig jaar is daar voorzitterschap van 

het pensioenfonds van Haskoning DHV bijge-

komen. Liesbeth is bij MN services lid van de 

Raad van Toezicht. Liesbeth heeft rechten ge-

studeerd in Leiden en management aan de 

Erasmus universiteit. Zij is getrouwd, heeft een 

dochter en woont in Arnhem. 

We heten haar van harte welkom en kijken uit 

naar onze samenwerking in haar nieuwe rol. 

Verder bedanken wij Roeland van Vledder 

voor zijn inzet voor SPIN in de afgelopen zes 

jaar. 

 

Bron SPIN website 
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Van de penningmeester 

 

Korte versie: 10 leden moeten 

nog contributie betalen voor 

2020. 

Langere versie ter lering en ver-

maak: sinds 1/1/20 ben ik formeel 

in functie als de nieuwe GBC-

penningmeester en heb ik alle taken overgeno-

men van Rob Westhuis, die zich nu volledig 

kan concentreren op zijn taken als tijdelijk 

voorzitter. Veel hulde en dank voor Rob uiter-

aard die deze rol vele jaren op zich heeft geno-

men en al die tijd bereid was om zijn financiële 

expertise in te zetten voor de GBC: Bravo en 

Dankjewel Rob.  

 

Nu mocht ik van de hoge duikplank in het fi-

nanciële diepe gaan springen en daarbij kwa-

men er toch nog wel een paar onverwachte ho-

ge golven over mijn kale hoofd heen. Uiteraard 

allemaal de schuld van het Corona-virus, want 

daardoor wilde Rob -uiteraard volledig terecht- 

even niet meer samenkomen voor overdracht 

en uitleg en moesten zaken via de mail of tele-

foon of handleidingen tot een goed einde wor-

den gebracht. En dat is uiteindelijk ook alle-

maal gelukt, maar neemt natuurlijk weer wat 

extra tijd in beslag. Het zij zo.  

 

Allereerst moest ik uiteraard toegang krijgen 

tot de zakelijke GBC-rekeningen en dat was een 

leerzaam proces waarbij ik een paar pogingen 

nodig had om uiteindelijk daarbij te kunnen 

komen via mijn laptop en mijn smartphone. 

Kort daarna begonnen de eerste activiteiten met 

betrekking tot het innen van de contributie 

voor 2020 en daarbij komt dan het fenomeen 

incasso om de hoek. En ook dat was een leer-

zaam proces dat wat extra tijd kostte want als je 

voor het eerst bij +/- 1300 mensen geld van hun 

rekening wilt halen wil je toch geen fouten ma-

ken. Maar met mijn IBM-data-kennis plus de 

telefonische support van Rob en de handleiding 

erbij kwam ook dit tot een goed einde.  Daarbij 

heb ik eerst maar een test-incasso gedaan bij 

alleen alle bestuursleden, zodat eventuele scha-

de beperkt zou blijven tot die groep. Maar die 

test-incasso ging helemaal goed dus daarna kon 

ik met een gerust hart ook incasso’s in gang 

zetten voor de rest. Gelukkig mag ik bij 95% 

van onze leden via incasso de contributie in-

nen, dat scheelt echt enorm veel werk.  

 

Hierbij dan gelijk een OPROEP aan die leden 

die hier nog geen gebruik van maken om dit 

nog eens te heroverwegen en een mailtje te stu-

ren naar administratie@greybluecircle.nl als 

men akkoord is om vanaf volgend jaar ook via 

incasso de contributie te betalen. Bij voorbaat 

dank namens de penningmeester.  

 

Waar loop je dan vervolgens tegenaan ? Welnu, 

allereerst is er een groep [ik noem geen aantal-

len] die vergeten is [...] dat zij een machtiging 

voor incasso hebben afgegeven en die zelf al de 

contributie hebben overgemaakt. Die moeten 

dan eerst maar uit de incasso bestanden wor-

den gehaald om dubbele contributie [en alle 

correspondentie daaromheen] te voorkomen. 

Daarna wordt een aantal in eerste instantie suc-

cesvolle incasso’s teruggeboekt door oftewel de 

rekeninghouder zelf [lees: de kinderen die in-

middels de financiën voor hun ouders beheren 

en geen idee hebben wat die Grey Blue Cirle nu 

weer betekent] of door de bank vanwege een 

serie van oorzaken zoals: onvoldoende saldo, 

rekening opgeheven of geblokkeerd of waarop 

incasso’s niet meer worden geaccepteerd.  

 

Voor al die items [uiteindelijk 16] moet een 

zoektocht worden opgestart om achter het 

waarom van die terugboeking te komen. En 

dan stuit je op aparte, persoonlijke en ook wel 

trieste verhalen. Allereerst kijken wij [Cees De-

maret en ik] of wij van iemand een e-mailadres 

hebben en of wij via die route nog contact kun-

nen krijgen met de persoon in kwestie. Daarbij 

merk je vaak dat de mail nog wel wordt afgele-

verd maar dat daar niet meer naar gekeken 

wordt. Dus dat werkt dan niet meer. Vervol-

gens sturen wij een kaartje naar het [bij ons be-

kende] huisadres en dat levert dan wel of niet 

mailto:administratie@greybluecircle.nl
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een response op of het kaartje komt terug om-

dat het huisadres bij ons niet meer klopt. In 1 

situatie werd ik gebeld door de buurvrouw van 

de geadresseerde, voor haar Ome-X waar zij 

vele jaren naast heeft gewoond en ook naar om 

heeft gekeken. Zij vertelde mij in vol Amster-

dams dat Ome-X op 31/12 jl. moederziel alleen 

was overleden en dat de bakker op de hoek zijn 

begrafenis had geregeld (die stond ook als eni-

ge op de rouwkaart) en zijn huis had leegge-

haald. Een lang  en triest verhaal maar daarna 

wist ik ook alles van Ome X.... Ome X kreeg 

overigens zijn pensioen niet via het SPIN, dus 

vandaar ook dat wij nooit een melding van zijn 

overlijden hebben gekregen.  

 

De komende weken gaan wij verder met de 10 

resterende zoektochten en gaan wij zien wat 

die ons gaan opleveren.  

Een belangrijk deel van de jaarlijkse begroting 

is het bedrag voor de bijeenkomsten. Dat zijn 

normaal gesproken onze grootste uitgaven. 

Vanwege het corona-virus zijn onze bijeenkom-

sten dit jaar geannuleerd en uiteindelijk in 

goed overleg met de betreffende locaties door-

geschoven naar volgend jaar, waardoor ook de 

kosten van deze bijeenkomsten zijn doorge-

schoven naar volgend jaar. GBC heeft dus geen 

negatieve financiële schade opgelopen vanwe-

ge het niet doorgaan van de voor dit jaar ge-

plande bijeenkomsten. De nieuwe data voor 

onze bijeenkomsten in 2021 zijn geworden: 15 

april 2021 in Kameryck [en dan weer samen 

met de QCC om allebei onze ALV te houden] 

en 23 september 2021 in Breda. Noteer deze 

data alvast in uw agenda voor volgend jaar, en 

laten wij allemaal hopen dat wij dan weer bij-

eenkomsten kunnen houden zoals wij die de 

afgelopen jaren hebben gehad. Dat zou heel 

mooi zijn. De tijd gaat het ons leren.  

Last-but-not-least: het e-mailadres penning-

meester@greybluecircle.nl is weer actief. Rob 

Westhuis heeft hier de afgelopen jaren geen ge-

bruik van gemaakt maar ik wil dat wel weer 

gaan doen. En met de goede hulp van onze 

webmaster Ton Vermaas hebben wij dit adres 

weer actief gemaakt. Dat ging in het begin nog 

een beetje moeizaam, maar uiteindelijk ontving 

ik nog een serie mails van wel 10 jaar geleden 

[o. a. aanmeldingen voor de Biesboschboot....] 

en daarna werkte alles weer.  

Dus uw mails aan mij kunnen vanaf nu ook 

naar dit adres toe. 

Tot zover de perikelen van deze penningmees-

ter. Ik hoop zeer dat u er allemaal nog een mooi 

2020 van kunt maken en bovenal dat iedereen 

gezond blijft en wij elkaar volgend jaar weer 

kunnen zien bij een van onze bijeenkomsten. 

 

Joop Heijselaar 

penningmeester@greybluecircle.nl  

mailto:penningmeester@greybluecircle.nl
mailto:penningmeester@greybluecircle.nl
mailto:penningmeester@greybluecircle.nl


 

10                                                                                                        

Gerrit Teule op zoek naar de ziel. 

 

De meeste IBM-ers die met pensioen zijn ge-

gaan weten op een bijzondere manier invulling 

te geven aan het post-IBM tijdperk. Zo ook Ger-

rit Teule. 

 

Gerrit Teule (1942) is in 1966 bij 

IBM begonnen. Als Systems En-

gineer was hij vooral bezig met 

het begeleiden en opleiden van 

gebruikers; dat was nog in het 

tijdperk van terminals en time-

sharing. Later is hij zich gaan bezighouden met 

de opleiding van klanten en IBM-ers op het VIC 

(Verkoop Informatie Centrum). Hij ontwikkel-

de daar een meer dan normale interesse in de 

elektronica in relatie tot de natuur: computers 

versus elektronen en atomen in alles wat leeft 

en groeit. 

Al in zijn IBM-tijd heeft hij een boekje hierover 

geschreven, of eigenlijk een poëtisch eerbetoon, 

onder de titel “De Eeuwige Dans” omdat elek-

tronen constant in beweging zijn rondom ato-

men en intensief betrokken zijn bij alles wat be-

staat. 

 

Op jonge leeftijd had hij al belangstelling voor 

filosofie. Toen zijn zoon geboren was liep deze 

een hersenbeschadiging op wat voor Gerrit aan-

leiding is geweest om zich te gaan verdiepen in 

de samenhang van het brein en de geest. Word 

je een ander persoon als je brein verandert, of 

als het beschadigd is? Wat is de relatie tussen 

brein en geest? Is de geest slechts een product 

van het brein? Of gebruikt mijn geest het brein 

net zoals ik een computer gebruik?  

 

Toen hij in 1992 met vervroegd pensioen is ge-

gaan is hij zich verder in deze materie gaan ver-

diepen. Verschillende disciplines komen dan bij 

elkaar: natuurkunde (kwantummechanica), 

psychologie, biologie, informatica en ook reli-

gie. Hij sprak met deskundigen en hij las veel 

over deze onderwerpen. 

Je komt dan uit bij zaken als het pure materia-

lisme, de theorie dat alléén materie echt bestaat 

en dat al het geestelijke een zinsbegoocheling is. 

Daartegenover staat dan weer het idealisme 

wat als leidraad heeft dat alles (dus ook mate-

rie) alleen maar een gedachte is. De waarheid 

zal ergens in het midden liggen. 

 

Zo kom je uit bij het idee dat materie zelf ook 

een geest heeft, noem het zoiets als psycho-

materialisme. Of dat de natuur zelf ook geheu-

gen en creativiteit heeft. Dat lijkt er wel op want 

de natuur zorgt vaak voor intelligent even-

wicht, bijvoorbeeld algen die massaal CO2 eten 

en daarmee een deel van ons CO2-probleem 

oplossen. En het coronavirus kun je ook zien als 

een stevige oorvijg die de natuur ons geeft van-

wege de manier waarop wij met diezelfde na-

tuur omgaan. 

Als materie inwendig een geest heeft en zich 

daardoor creatief kan ontwikkelen in de rich-

ting van bewustzijn, kunnen computers dan 

misschien ook tot bewustzijn komen?  

Kortom, Gerrit is een zoektocht gestart naar be-

wustzijnsevolutie en natuurlijk elektromagne-

tisme in alles wat bestaat, leeft, groeit en denkt. 

 

Er zijn theorieën dat de Oerknal naast alle elek-

tromagnetische activiteit ook uit geestelijke cre-

ativiteit bestond, gedragen door de zogenaam-

de geestdeeltjes. Deze geestdeeltjes zijn de stu-

wende kracht achter de evolutie van de wereld 

zoals we die nu kennen. En na onze dood val-

len wij uiteen in een groot aantal geestdeeltjes 

die zich dan weer verder evolueren.  

In een van zijn boeken, ‘Spetters uit de Oer-

knal’, wordt hierover uitgeweid. 

 

Eén van Gerrits boeken heeft de ietwat provo-

cerend bedoelde titel  ‘Hebben wij een ziel? Zo 

ja, waar dan?’. In dit boek probeert hij uit te leg-

gen wat de ziel zou kunnen zijn. Ofschoon ie-

dereen denkt een ziel te hebben is deze nergens 

te bekennen, zelfs niet met de modernste scan-

ners. Het is zelfs de vraag of de ziel in het li-

chaam zou moeten zitten. Misschien zit het li-

chaam wel in de ziel… 

Vaak wordt de ziel gezien als een concentratie-
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punt van de geest. Je kunt het vergelijken met 

die ene vogel die de richting aangeeft waardoor 

de hele zwerm vogels ineens tegelijkertijd naar 

links of naar rechts zwenkt. Of heeft de hele 

vogelzwerm een gemeenschappelijke geest, een 

collectief bewustzijn, met een collectieve ziel? 

Is het inderdaad zo dat onze ziel na ons sterven 

in geestdeeltjes opgaat en dat deze deeltjes ver-

der evolueren zoals dat al vanaf de Oerknal het 

geval is? Waardoor de ziel dus inderdaad on-

vergankelijk is. 

 

Dit alles is nog maar een kleine greep uit alle 

beschouwingen die Gerrit in de loop der jaren 

in boekvorm heeft vastgelegd of heeft gepubli-

ceerd in diverse tijdschriften, waaronder BRES, 

een filosofisch tijdschrift over ‘bewustzijn in 

beweging’. Hij geeft ook lezingen over deze on-

derwerpen, op zoek naar de verbinding tussen 

alles wat bestaat zowel materieel als immateri-

eel. 

 

Voor iemand als ik, die weinig van deze mate-

rie (!) weet is dit hele boeiende maar ook hele 

moeilijke kost. Je moet, om in IBM-termen te 

blijven, ‘out-of-the-box’ denken. Er komen to-

taal andere visies en ideeën ter sprake, waar je 

zelf nooit bij hebt stilgestaan. En het blijft alle-

maal met een zekere mystiek omgeven omdat 

er niets zeker is. De theorieën zijn gebaseerd op 

waarschijnlijkheden en sommige zelfs met een 

grote mate van waarschijnlijkheid. 

Hoe dan ook, Gerrit kan hier met bezieling 

over praten. 

 

Voor meer informatie zie zijn website: 

www.elektromagnetischekracht.nl 

 

Erik Hendriks 

Mei 2020 

 

Heeft u ook een hobby/tijdsbesteding waarvan 

het de moeite waard is om hier over te publice-

ren laat dit dan de redactie weten via admi-

nistratie@greybluecircle.nl 

 

In memoriam Elselies La Lau 

 

Op 28 april is Elselies La Lau in 

de leeftijd van 83 jaar overle-

den. Omdat ik veel samen met 

haar ben opgetrokken wil ik 

hier kort een paar woorden aan 

wijden. Toen ik in 1973 bij IBM 

in dienst kwam, hield zij 

(assistente van de Directeur Personeelszaken) 

de deur voor mij open. Het grootste deel van 

onze loopbaan werkten wij samen voor Perso-

neelszaken, waar Elselies als PZ Rep support 

verleende aan met name Stafdiensten, Finance 

en Administratie. Altijd etaleerde zij een betrok-

ken houding naar medewerkers. Toen zij in 

1995 IBM verliet, mocht ik foto’s van haar druk-

bezochte afscheidsparty maken. Daar werd dui-

delijk hoe zeer zij alom gewaardeerd werd. 

Na haar IBM-tijd werd zij in april ’95 lid van 

GBC en in sep’95 lid van het Bestuur. Hier 

maakte zij ruim 20 jaar deel van uit. In die tijd 

wist zij ook mij over te halen om toe te treden 

tot het bestuur. Hier werkten wij zo’n acht jaar 

samen. Met humor en betrokkenheid wist zij 

elke bestuursvergadering te inspireren. Menig 

GBC-bijeenkomst werd dankzij haar tot een 

succes. In 2016 werd zij bij haar afscheid Lid 

van Verdienste. Maar ook daarna bleef zij be-

trokken bij GBC. Waardoor ik nu met recht kan 

zeggen: “De moeder van GBC is van ons heen-

gegaan”. 

Ron Hagen 

about:blank
mailto:administratie@greybluecircle.nl
mailto:administratie@greybluecircle.nl
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 Wijzigingen in ons ledenbestand 

sinds de februari 2020 nieuwsbrief 

Nieuwe leden: 

 

 

Overleden: 

 

 

Beëindigd: 

 

 

    

Per 8 juni 2020 is GBC  1360 leden groot 

 

Cees Demaret 

Ledenadministratie  

Jos Bos Alphen a/d Rijn 

Johan Schaaf Huizen 

Henk Meijer Blaricum 

Leo Bossink Mueng Udon Thani Thailand 

Tjapko Kuipers Hilversum 25 mrt 2020 75 jaar 

Wim Koppe Druten 6 apr 2020 84 jaar 

Jan Veentjer Den Haag 2 apr 2020 82 jaar 

Matthijs Mulder IJsselstein 9 apr 2020 91 jaar 

Hennie Bosloper Uithoorn 4 apr 2020 75 jaar 

Hans Lammers Reeuwijk   79 jaar 

Geert Hofstede Ede 12 feb 2020 91 jaar 

Gerbren Poeze Lelystad 7 mrt 2020 81 jaar 

Elselies Lalau Amsterdam 1 mei 2020 83 jaar 

Vriso van Eek Vinkeveen 23 jan 2020 86 jaar 

Dick Leepel Nieuw Vennep 30 jan 2020 90 jaar 

Rienus Otter Amsterdam 31 dec 2019 87 jaar 

Jan van Run Vught 6 mei 2020 89 jaar 

Hans Boellaard Amstelveen 8 apr 2020 82 jaar 

Wil Ruijssenaars-Winkler Castricum 26 mei 2020 92 jaar 

Volkert Limmen Almere 

Riet van Meverden-Appelboom Hazerswoude-Dorp 

Dirk Lely Wilnis 
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Opsporing verzocht 

De ledenadministratie is op zoek naar het nieu-

we adres van 2 leden te weten: 

 

Henk Bosch, Schipholdijk 262, 1438 AE   

Oude Meer 

 

Gerard Winter, Tjalk 64, 1625 ED Hoorn 

 

De boven vermelde informatie zijn de oude 

niet meer geldige adressen  

Via het SPIN hebben wij informatie ontvangen 

dat beide nog in leven zijn maar gezien de wet 

op de privacy wordt er verder geen adresinfor-

matie gegeven. 

Huisadres, e-mailadressen en telefoonnum-

mers zijn niet meer geldig waardoor deze le-

den voor ons onbereikbaar zijn geworden. 

Hierdoor is tevens de nieuwsbrief door hun 

niet meer te ontvangen. 

Mobiele telefoonnummers zijn niet bekend bij 

de ledenadministratie  

Het rekeningnummer van Henk Bosch is nog 

actief omdat de automatische incasso voor de 

contributie 2020 is gelukt. Een reactie ontlok-

ken door één eurocent over te maken heeft tot 

dusver geen resultaat gehad. 

Het rekeningnummer van Gerard Winter is he-

laas opgeheven dus was het ontlokken van een 

reactie middels een overboeking niet mogelijk. 

Omdat verdere mogelijkheden om in contact te 

komen zijn uitgeput blijft er nog één mogelijk-

heid over: 

 

Wie van de GBC leden kan ons verder helpen 

om de huidige adressen boven water te krij-

gen?   

 

Mocht u over informatie beschikken dan ver-

nemen wij dit krijg via een e-mail naar                 

administratie@greybluecircle.nl 

 

Cees Demaret, ledenadministratie 

Wijziging in de kascommissie 

Voor de kascontrole over 2020 hebben wij een 

beroep gedaan op het reserve lid Gijs Versloot 

om hierbij behulpzaam te zijn.  Gijs Versloot is 

akkoord om samen met Lis Imholz deze contro-

le uit te voeren. Omdat er geen fysieke bijeen-

komsten in 2020 zijn is er beroep gedaan op de 

reserve, daardoor geen extra akkoord nodig in 

ALV-2021. 

 

Oproep aan de leden 

Het hoeft geen betoog dat zowel de penning-

meester als de ledenadministratie op de hoogte 

moet worden gebracht en gehouden van even-

tuele adres mutaties. Neem eens een kijkje op 

het besloten gedeelte van de website in de le-

denlijst en kijk of uw adres informatie (inclusief 

e-mailadres en telefoonnummers) nog actueel 

is. 

Het bespaart ons een hoop werk. 

Joop Heijselaar 

Cees Demaret 

file:///C:/Users/Eigenaar/Documents/GBC%20documenten%20bestanden/Nieuwsbrieven/juli%202020/administratie@greybluecircle.nl
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Peiling voortzetting lidmaatschap Koepel Ge-

pensioneerden 

 

Omdat we in september ook geen najaarsbij-

eenkomst zullen houden, zijn we ook niet in 

staat daar uw mening te peilen dan wel te 

stemmen over onderwerpen. 

Onderwerpen die we willen bespreken zijn de 

voortzetting van het lidmaatschap van Koepel 

Gepensioneerden (fusie van KNVG, waar GBC 

lid van was, en NVOG) en de daaraan mogelijk 

gekoppelde verhoging van de GBC-contributie 

als gevolg van oplopende bijdragen aan Koepel 

Gepensioneerden. 

 

Zoals we ook de stemming van de ALV 2020 

via Google Formulieren en via de post (voor 

degenen die geen e-mailadres aan de ledenad-

ministratie hebben doorgegeven) hebben aan-

gepakt, zullen we met een formulier de leden 

de gelegenheid geven hun mening aan ons 

door te geven. We zullen daarbij informatie toe-

sturen om de mening te kunnen vormen m.b.t. 

de voortzetting van het lidmaatschap en de mo-

gelijke contributieverhoging. 

 

Het is voor het bestuur belangrijk meningen 

van onze leden te kunnen peilen dus wordt me-

dewerking aan de enquête zeker op prijs ge-

steld! We hopen op net zo’n hoge ‘opkomst’ als 

bij de stemming van de ALV 2020. 

Waarvoor uiteraard onze dank. 

 

Ynze van der Ree 

Secretaris Grey Blue Circle 

SPIN-VO en deze bijzondere tijden,  

 

Theo Guinau, lid van het Ver-

antwoordings Orgaan (VO) 

 

Het zijn bijzondere tijden, dat 

meldt men tegenwoordig voort-

durend en dat geldt zeker ook 

voor ons. We behoren immers tot 

de zeer kwetsbare groep ingezetenen en kregen 

beperkingen opgelegd  in het openbare leven. 

We mochten bijvoorbeeld nauwelijks met het 

OV, niet op de kleinkinderen passen, etc.  Dan 

is er nog de onzekerheid in de economie met als 

toegift de weer opstartende discussies over het 

pensioenstelsel, ons toekomstig inkomen.  

Gelukkig zijn er ook  lichtpunten te melden. 

Ons pensioenfonds staat er prima voor on-

danks de “financiële tegenwind” en zeker in 

vergelijking tot vele andere fondsen. De websi-

te van SPIN meldt de actuele dekkingsgraad 

van 128,5%. Deze thermometer voor de ge-

zondheid van het pensioenfonds geeft aan dat 

het beleid van de SPIN directie in het achter ons 

liggende jaar prudent is geweest. Maar daar la-

ter meer over als het Jaarverslag 2019 aan de 

orde komt. Eerst de verkiezingen voor het VO. 

 

De VO verkiezingen 

Dank indien u stemde. De organisatoren en het 

nieuwe VO kunnen, mijns inziens, zeer tevre-

den zijn met het aantal deelnemers aan deze 

verkiezingen. Dat 36% of te wel 2043 van de 

5675 stemgerechtigden in de kiesgroep gepensi-

oneerden hun stem uitbrachten is echt een goed  

resultaat. En zeker voor een stemming die via 

de computer liep en waarvoor er verder geen 

ondersteunde activiteiten waren. 

Zo ging helaas de ALV van GBC niet door (lock 

down). Daardoor was het voor VO kandidaten 

niet mogelijk life met een aantal van u over haar 

of zijn kandidatuur te praten. Dus nogmaals 

dank aan de stemmers die de leden voor het 

VO-2020 kozen en dat zijn: Gabrielle Teunissen, 

Anne Nout, Dick Nieuwkerk, Jan Diekmeijer en 

uw rapporteur. Voor de samenstelling van het 

volledige VO, twaalf leden, verwijs ik u graag 

naar de SPIN website. 
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Wat betreft het werk  

In het Verantwoordings Orgaan (VO) kunnen 

we terugkijken op een interessante en leerzame 

periode. Zoals u wellicht weet is de belangrijk-

ste taak voor het VO de oordeelsvorming over 

het gevoerde beleid bij SPIN. Dit oordeel komt 

in het Jaarverslag dat begin juli beschikbaar is. 

Het betekende bestuderen van veel bestuurs-

stukken, per commissie vastleggen van de 

waarnemingen en afstemming in het voltallige 

VO. Vanwege de Corona maatregelen was de 

aanpak: thuis voorbereiden, telefonisch of via 

Webex (video call) afstemmen en per mail vast-

leggen van de bevindingen. Voor mij een nieu-

we ervaring dat “vergaderen op afstand”. Wel 

efficiënt maar ik geef toch de voorkeur aan de 

ouderwetse manier. Maar dat zal wel aan de 

leeftijd liggen. 

Het Jaarverslag 2019 is vanaf juli via de SPIN 

website te downloaden. De kernpunten van het 

gevoerde beleid bij Spin en de resultaten daar-

van worden vermeld in de Korte versie van het 

Jaarverslag. Planning is dat u deze publicatie 

medio juli kan inzien. 

 

De waarnemingen van het VO zijn een integraal 

deel van het SPIN Jaarverslag. Omdat de datum 

van deze nieuwsbrief en de publicatiedatum  

van het Jaarverslag overeenstemmen beperk ik 

mij nu tot enkele hoofdlijnen van onze bevin-

dingen. De complete uitwerking vindt u im-

mers in het Jaarverslag.  

Vier commissies te weten voor Vermogensbeheer 

& Beleggingen, voor Risicomanagement, de com-

missie  Governance  en de Communicatie commis-

sie hebben alle relevante fondsinformatie, in 

goede samenwerking met het SPIN bestuur, 

kunnen bestuderen. Op basis van die studies 

komt het VO tot haar bevindingen.  

 

Wat betreft Vermogensbeheer & Beleggingen 

wordt geconstateerd dat de beleggingsresulta-

ten voor zowel DB als DC in 2019 uitstekend 

zijn geweest. Bij de DB-regeling (onze) is daar-

door de dekkingsgraad in dat jaar zowel reëel 

als nominaal gestegen. U heeft dit aan de in-

dexatie van ons pensioen in januari kunnen 

merken. Het project met als doel de beleggings-

risico’s te verminderen, DRBF genoemd, is ge-

ïmplementeerd. Gedurende 2019 zijn in dat ka-

der stappen gemaakt om verdere de-risking 

van de DB portefeuille volgens het vastgestelde 

transitiepad te realiseren. Het VO waardeert 

dat dit complexe project zo succesvol is. Het 

beleid ten aanzien van Maatschappelijk Verant-

woord Beleggen is ontwikkeld. Wij zullen de 

praktijk in dezen nauwgezet blijven volgen.  

In 2019 heeft SPIN het project DC-assessment 

afgerond. Omdat u, lezer van deze nieuwsbrief, 

een DB pensioen heeft laat ik de DC ontwikke-

lingen hier buiten beschouwing. Mocht u over 

dit onderwerp  geïnformeerd willen worden 

dan verwijs ik u naar het Jaarverslag. 

 

Risicomanagement heeft een duidelijke rol en 

autoriteit binnen SPIN, zowel in besluitvorming 

als bij de uitvoering. Het financiële risico voor 

ons, de DB-deelnemers, neemt in 2019 sneller 

dan voorzien af, vooral als gevolg van de im-

plementatie van de-risking. Dit beleid komt ons 

goed te stade in deze tijd van het “nieuwe nor-

maal”.  

TKP, het bedrijf dat onze pensioenregeling ad-

ministratief uitvoert, heeft aangegeven haar 

dienstverlening aan SPIN per 1 januari 2022 te 

willen beëindigen. Dat betekent migratie naar 

een andere dienstverlener. Gezien de toename 

van cybercriminaliteit vinden we het belangrijk 

dat het bestuur ruime aandacht besteedt aan 

dat onderwerp.  

 

Over Pensioen Fund Governance (wijze van be-

sturen) valt te melden dat  het SPIN bestuur be-

zig is te onderzoeken of het huidige beleid qua 

Missie, Visie en Strategie nog toekomstbesten-

dig is en of hier aanpassingen noodzakelijk zijn. 

Ten aanzien van de Europese IORP II richtlijn 

voor pensioenfondsen, die in 2019 van kracht is 

geworden, wordt om aandacht gevraagd voor 

de sleutelfunctiehouders. Sleutelfunctiehouder 

is een nieuwe functie bedoeld om het bestuur 

op specifieke gebieden te ondersteunen en zo te 
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zorgen voor een  prudente bedrijfsvoering. 

Een belangrijk punt is het bewaken van de rela-

tie met alle stakeholders. Het diversiteitsbeleid 

is inmiddels  in een bredere context en met 

meer diepgang vastgelegd. In dit verband is het 

goed te melden dat recent mevrouw Liesbeth 

Galesloot als eerste vrouwelijke bestuursvoor-

zitter bij SPIN benoemd is en dat er vier van de 

twaalf VO leden vrouw zijn. 

 

In deze bijzondere tijden blijkt weer eens dat 

goede en effectieve communicatie van groot be-

lang is. SPIN ziet dan ook duidelijk de nood-

zaak van specifiek op de deelnemer gerichte 

communicatie. Dit zeker gelet op de sterk uit-

eenlopende regelingen die door SPIN worden 

uitgevoerd en de diversiteit in de samenstelling 

van het deelnemersbestand.  We onderschrij-

ven daarom het SPIN communicatie beleids-

plan 2018-2021 en de uitvoering daarvan in 

2019.  

VO adviezen 

Het VO heeft vanuit haar adviestaak in 2019 

positief advies gegeven over vier onderwerpen 

en wel de regels betreffende mogelijke premie-

korting, het beleid t.a.v. afkoop kleine pensioe-

nen, het gevoerde beloningsbeleid bij SPIN en 

advies over het Addendum Uitvoeringsover-

eenkomst inzake gelieerde ondernemingen. 

Daarnaast heeft het VO twee ongevraagde ad-

viezen uitgebracht.  
 

Met het bovenstaande hoop ik u voldoende ge-

ïnformeerd te hebben en met dank voor het le-

zen van dit stuk sluit ik af. 

 

Theo Guinau 

Lid Verantwoordings Orgaan 
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Bijeenkomsten in 2021 

 

 

 

 

 

 

Zoals eerder in dit nummer is gememoreerd wordt er op 15 april 2021  een Voorjaarsbijeenkomst  

georganiseerd samen met QCC . Wat voor GBC en QCC tevens de Algemene Leden Vergadering 

is. 

De locatie is bekend 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de vernieuwde Buitenplaats Kameryck 

Oortjespad 3, 3471 HD Kamerik 
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Op 23 september 2021 wordt door GBC de najaarsbijeenkomst georganiseerd. 

 

De evenementen commissie heeft met het Chassé theater in Breda afspraken gemaakt om onze 

bijeenkomst in dit theater te houden. 

 

Uiteraard zullen wij u omtrent de invulling van het programma u op de hoogte houden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    De beoogde zaal  
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voorzitter           Rob Westhuis, Bergweg 55, 1217 SB Hilversum   

Secretaris:            Ynze van der Ree, Waterhof 15, 2102 LC Heemstede 

Tel:                       06-53227947     E-mail:  secretaris@greybluecircle.nl  

Ledenadministrateur:   Cees Demaret, D.Camphuysenstr. 1, 1702 AL Heerhugowaard  

Tel:            072 571 58 19    E-mail: administratie@greybluecircle.nl  

E-mail:            info@greybluecircle.nl 

Forum :               GBC website www.greybluecircle.nl  

—————————————————————————————————————————

De inhoud van het forum, de nieuwsbrieven en de ledenlijsten zijn alleen bestemd voor  

gebruik door de leden. Gebruik door anderen is niet toegestaan. 

—————————————————————————————————————————-

Contributie: Rekening NL18INGB0000398 075 t.n.v. De Grey Blue Circle (voluit) te  

Hilversum. 

Contributie  €.12,- per jaar, na 1 augustus de helft. 

Voor het buitenland: IBAN: NL18INGB0000398075    BIC: INGBNL2A 

t.n.v. de Grey Blue Circle (voluit) te Hilversum,  

————————————————————————————————————————— 

BESTUUR    (naam,      termijn, aftredend in) 

voorzitter   Rob Westhuis      ad interim        

secretaris   Ynze van der Ree  1e         2023 

penningmeester    Joop Heijselaar       1e         2023 

ledenadministrateur Cees Demaret        3e         2023  

bestuursleden  Ria Heskes        2e         2024 

     Jos Traudes        2e         2023 

webmaster       Ton Vermaas 

—————————————————————————————————————————

De Grey Blue Circle is lid van de KNVG, de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Ge-

pensioneerden. Vanaf 1 januari 2020 is dit Koepel Gepensioneerden (KG) door de fusie van 

KNVG en NVOG Zie: www.knvg.nl 

————————————————————————————————————————— 

IBM PENSIOENFONDS  (SPIN)  website: www.spin.nl   

Postbus 342, 1180 AH  Amstelveen, 020 513 8600 

Vragen over uw pensioen e-mail: spin@tkppensioen.nl, tel: 050-5827997 

Post: Postbus 5278, 9700 GG Groningen   

Gepensioneerd lid in bestuur:     Rinus Verloop    

Verantwoordingsorgaan (VO)     website: www.spin.nl/vo 

e-mail: vo@pensioenfonds-ibm.nl       

Leden VO (namens gepensioneerden):    Gabrielle Theunissen       Jan Diekmeijer   

                          Dick Nieuwkerk         Anne Nout  

                          Theo Guinau                       

http://www.greybluecircle.nl
mailto:spin@tkppensioen.nl
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 Indien onbestelbaar s.v.p. retour naar:  C.H.Demaret, D.Camphuysenstraat 1,  

If undeliverable, please return to:              1702 AL Heerhugowaard 


