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VAN DE VOORZITTER ………..

………..publiceren wij voor de collega’s die niet in de gelegenheid
waren de nieuwjaarsbijeenkomst op 5 januari jl te bezoeken in dit
nummer de tekst van zijn toespraak.
Dames en Heren,
Voor zover ik dat nog niet heb gedaan, mijn beste wensen voor het
komende jaar en bovenal wens ik u allen een goede gezondheid!
Hoe belangrijk gezondheid door velen wordt ervaren blijkt uit de
toevoeging "en een goede gezondheid" bij de meeste nieuwjaarswensen die mijn vrouw en ik mochten ontvangen. Persoonlijk hebben wij
het afgelopen jaar kunnen ervaren hoezeer gezondheid van invloed is
op het levensgeluk. Direct hebben wij ondervonden dat het niet, of
niet goed functioneren van het lijf, je leven sterk kan beïnvloeden.
Ook in onze naaste familie-en kennissenkring hebben wij op dit gebied spannende momenten meegemaakt. Eens te meer hebben wij ervaren dat je waardering van een goede gezondheid het meest sterk
is als je zelf iets gaat mankeren. Dus nogmaals: van harte wens ik u
allen een goede gezondheid!

Van een gezond lijf naar een gezonde economie is weliswaar een grote stap, maar ik kan er bijna niet omheen om hieraan ook een paar
woorden te besteden. Je kunt geen krant of tijdschrift meer opslaan
of de kredietcrisis en de nare gevolgen daarvan worden breed uitgemeten. Ook televisie en radio dragen hun steentje bij om ons er van
te doordringen dat het echt menens is. Uiteraard zijn wij, gepensioneerden, allereerst geïnteresseerd in onze pensioenen. Zoals het er
nu uitziet zullen deze niet worden geïndexeerd om zodoende in de
pas te lopen met de loonsverhogingen in de overheidssector. Opnieuw
gaan wij een periode tegemoet waarin wij moeten afwachten of de
dekkingsgraad van ons pensioenfonds het toestaat of wij ook krijgen
waarop wij menen recht te hebben.
Het blijft een vreemde zaak dat wij, als direct belanghebbenden, die
toch in belangrijke mate het pensioenvermogen bijeen hebben gebracht, geen zeggenschap hebben in het reilen en zeilen van het ABP.
Wij wachten af!
Bij het schrijven van dit stukje en onder invloed van het voorgaande,
gingen mijn gedachten terug naar mijn start bij de Belastingdienst in
1947. Mijn aanvangssalaris bedroeg toentertijd 60 gulden per maand.
Ongeveer 25 euro zal ik maar zeggen. De vakantie die wij toen genoten was voor iedereen twee weken. Wij werkten ook nog op zaterdagmorgen waardoor de totale werktijd uitkwam op 41 uur per week.
Als wij die omstandigheden vergelijken met die van vandaag is er een
enorm verschil waar te nemen. Het opmerkelijke is echter dat dat
verschijnsel zich al honderden jaren voordoet. Ik las over dit onderwerp een artikel in het weekblad Elsevier. 
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Wij hebben het beter dan onze ouders en die hadden het beter dan hun ouders enzovoorts.
Kan dit zo wel blijven doorgaan vragen velen zich af? Moeten wij niet fundamenteel anders
gaan denken over vooruitgang? In de 20e eeuw zijn de grote problemen van die tijd stuk
voor stuk opgelost. De wereld werd geteisterd door cholera en tuberculose. Dat probleem
werd weggewerkt met behulp van penicilline en rioleringen. Op het punt van de gezondheidszorg is de vooruitgang spectaculair! Dat blijkt uit de volgende cijfers.

Wie 100 jaar geleden in Nederland werd geboren,
had 50 procent kans om vijftig jaar te worden. Wie
in het jaar 2000 of later ter wereld kwam heeft 50
procent kans om tachtig jaar te worden. In honderd
jaar hebben wij er dus 30 jaar bij gekregen! Onze
jonge generatie echter moet de thans gerezen problemen oplossen. Zij hebben daartoe echter wel betere opleidingen gevolgd dan hun ouders, en hebben
betere hulpmiddelen ter beschikking maar ze moeten
wel het vertrouwen hebben die problemen te kunnen
oplossen en vooruitgang zeker te stellen.
De filosoof Paul Cliteur betoogde in het dagblad
"Trouw"dat het bestaan vrijwel zinloos wordt als
vooruitgang wordt ontkend. Waarom je nog inzetten
voor de rechten van vrouwen, dieren, democratie en
de rechtstaat als het realiseren van die idealen geen
vooruitgang betekent? De behoefte aan vooruitgang
zit in onze genen ingebakken. Vrijwel ieder levend
wezen heeft de behoefte om zo goed mogelijk voor
het nageslacht te zorgen.

Wij hebben daarbij zoveel technische hulpmiddelen. Wij hoeven bijvoorbeeld veel minder
tijd te besteden aan "vervelende" bezigheden dan onze voorouders. Wij maken veel minder
uren dan zij, zowel per dag als per week en wij kunnen 1 tot 2 maanden met vakantie en wij
kunnen de vrijgekomen tijd besteden aan wat wij leuk vinden.
Oplossingen voor problemen zijn echter nooit ideaal. Vooruitgang is geen lineaire opgaande
lijn. Het is veeleer een Echternachse processie. Twee stappen vooruit en één achteruit. Laten wij hopen dat de vooruitgangstheorie ook van toepassing zal blijken te zijn op de kredietcrisis waar wij thans de gevolgen van ondervinden. De tijd zal het leren.
Ik wens u een genoeglijke middag en bovenal, een goede gezondheid!
Dank voor uw aandacht.
Gerrit van den Dool

PLAATS UW VERZAMELINGOPROEP OP ONZE SITE
Veel postactieven (ook bij andere regio’s in den lande) verzamelen allerlei zaken van curieuze, historische of andere aard. Zoals: sigarenbandjes, gouden tientjes, euromunten uit de
Eurozône, stropdassen, uniformen en –onderdelen, telefoonkaarten, en nog héél veel meer
zaken dan we hier kunnen bedenken! Op onze website staat al een oproep voor Rijwielbelastingplaatjes. Bent u ook zo’n verzamelaar dan kunt u een oproep plaatsen voor uitbreiding of
ruilen op onze website. Websites (van postactieven) worden vaak afgestruind door verzamelaars, ook vanuit andere regio’s. Wilt u over uw verzamelhobby wat meer vertellen? Wij nodigen u uit om een bijdrage te leveren voor de Nieuwsbrief van onze regio Haarlem. Stuur
uw oproep (per post, maar liever per emailbijlage) naar de redactie van de site en de
nieuwsbrief (www/postactieven-belastingdienst-nh.nl/contact.htm).
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KERSTDINER 2008

Door de omstandigheden wat verlaat arriveerden mijn echtgenote, Dirk Stigter en ikzelf bij
restaurant Van der Valk. Ook ditmaal bood de Denemarkenzaal onze groep post-actieven
met partners een culinair onderdak. Direct al een voltreffer want dat land geeft mij nog
steeds een warm gevoel. Bij het grote bombardement van Den Helder in de nacht van 24 op
25 juni 1940 moesten we het ouderlijk huis uit vluchten en nog jarenlang raakte ik sindsdien, vooral ’s nachts, in paniek als er (propeller)vliegtuigen overvlogen. Op uitnodiging van
het Deense Rode Kruis (Red Barnet) mocht ik maar liefst 6 maanden in Denemarken bijkomen. In Noord Jutland kwam ik terecht op een boerderij en daar ben ik ongelooflijk verwend !
Maar terug naar de huidige realiteit. Wat direct opviel
was de feestelijke inrichting van de zaal en het geroezemoes dat zich als een warme deken over de ongeveer 100
aanwezigen uitspreidde. Helaas daaronder niet Jan en
Hermien Dobber, die ditmaal deze feestelijke gebeurtenis aan zich voorbij moesten laten gaan.
Nauwelijks gezeten opende voorzitter Gerrit van den Dool
de bijeenkomst op de van hem bekende charmante wijze.
Hij prees de kwaliteit van de nieuwsbrief , veel waardering ging hierbij uit naar de leuke stukjes over het verleden van de hand van Karel Grandia. Ook woorden van lof
waren gericht aan de dames Ria de Haas en Bep Harder,
die van de menukaart een fraai werkstuk hadden weten te
maken en ook de inhoud was veel belovend. Aan de bediening de schone taak om dat alles op te dienen en elke keer
valt het weer op hoe snel en vaardig dit gebeurt. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het gebodene iets minder
van kwaliteit was dan waaraan we de afgelopen jaren gewend zijn geraakt. Met name het geserveerde vlees was
wel fors in omvang, maar betekende beslist geen hoogtepunt in het oeuvre van de kok. Veel werd gelukkig vergoed
door het heerlijke en overdadige toetje.
Tussen de diverse gerechten door was er ruim voldoende
tijd om ook de vitamine R(elaties) tot ons te nemen. Oude
contacten konden worden opgefrist en nieuwe aangehaald.
Want dit is naar mijn mening toch het belangrijkste element dat van dit soort evenementen uitgaat.

Gelijk de wet van Meden en Perzen geldt ook hier dat aan
alles een eind komt en met een welgemeend afscheidswoord sprak Gerrit de hoop uit dat het jaar 2009 voor
een ieder veel goeds zal brengen en bovenal in het teken
zal staan van een goede gezondheid.
Tot slot een dankwoord van Leen de Jong namens alle
deelnemers, daarbij prees hij met name het bestuur voor
de niet aflatende inzet! En dan na het handen schudden en de nodige kussen weer de koude
buitenlucht in, maar wel gesterkt door een warm en voldaan gevoel. Tot het volgende jaar !!!!
Jaap Plas
(noot redactie:

door een ongelukkig misverstand zijn geen foto’s gemaakt tijdens het Kerstdiner 2008.

De hierboven gepubliceerde foto’s zijn gemaakt in 2007)

COMF Nieuwsbrief 26

3

maart 2009

OPROEP 1: STERKE VERHALEN EN ANDERE LEUKE HERINNERINGEN

Weet je nog hoe de chef reageerde toen er een kronkelende postzak op zijn bureau werd gedeponeerd? Of: weet je nog dat die oude hulpschrijver had ontdekt dat je met het telefoontoestel in
de postkamer kon bellen zonder tussenkomst van de telefoniste? En dat hij daarmee zelfs naar
het buitenland kon bellen, wat hij in de pauze ’s-middags stiekem deed?
Iedereen kent wel van die verhalen. Soms is het ook wel
leuk om die weer eens te vertellen: liefst een beetje
mooier gemaakt en gekleurd.

In plaats van een inloopmiddag rond een vast thema: een
filmpje, een lezing of herinneringen aan de hand van
foto’s, willen we op 8 oktober a.s. iets anders proberen.
Ons voorstel is om dan herinneringen te gaan ophalen aan
de hand van oude, eventueel sterke verhalen. Dat willen
we dan rond bepaalde onderwerpen per tafel
organiseren. Daarbij zoeken we voor elke tafel een
liefhebber die het onderwerp aansnijdt en daarna de
deelnemers uitnodigt zelf een duit in het zakje te doen.
Onderwerpen zouden kunnen zijn:
- Je eerste werkdag; kun je je eerste indrukken nog voor de geest halen? (Bijvoorbeeld: rare
mannen in stofjassen, stempelinkt en poedersigaren)
- Hoe zag het eerste gebouw er uit waar je kwam te werken? Wat was het gekste gebouw, vertrek? Weet je nog hoe die rare archiefzolder er uitzag?
- Wat was je mooiste werkdag ooit?
- Wat was de gekste ervaring in je loopbaan?
- Aan welke collega heb je de beste herinneringen?
- De tijd staat niet stil: wat is die Belastingdienst veranderd tussen de aanvang van je fiscale
loopbaan en het einde daarvan Trouwens, wat vind je er nu van?
Om dit plan te laten slagen, willen we graag weten wie in oktober aan zo’n gesprekstafel wil meedoen, of er nog meer leuke onderwerpen zijn en wie welk onderwerp als eerste ter sprake wil
brengen om daarna de andere deelnemers uit te dagen hun verhaal te doen.
Voor meer informatie: bel Henk Duym, telefoon 023-5353395, bij wie liefhebbers zich ook kunnen aanmelden als initiatiefnemer voor zo’n onderwerp per tafel.
OPROEP

Ton van Breemen, 39 jaar werkzaam geweest bij de Belastingdienst en vanaf oktober
2004 met FPU gegaan, heeft een deel van zijn vrije tijd gevuld met werkzaamheden als
fiscalist binnen een belastingproject van samenwerkende ouderenbonden.
Leden van 65 jaar en ouder van deze bonden, met een klein inkomen, kunnen de aangifte
inkomstenbelasting kosteloos laten invullen door een van de medewerkers van deze bonden die op hun beurt zich belangeloos inzetten voor dit werk. Landelijk hebben dit jaar
2200 belastingvullers ongeveer 85000 aangiften inkomstenbelasting ingevuld.
Iedere provincie heeft in het project een werkgroep belastingen waarin o.a. een of meerdere fiscalisten zitten voor de raadpleging bij meer ingewikkelde kwesties. Ton van Breemen is enige tijd fiscalist geweest voor Noord-Holland, maar heeft om gezondheidsredenen moeten afhaken.
Voor Noord-Holland is op dit moment slechts één fiscalist beschikbaar. Daarom ziet de
werkgroep belastingen graag uitbreiding met een tweede fiscalist, een medewerker van
de Belastingdienst (minimaal op C-niveau) die onlangs met FPU of pensioen is gegaan.Voor meer informatie kunt u bellen met de voorzitter van de provinciale werkgroep:
dhr. Rob Lutgerhorst, tel. 0297-342224.
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