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VAN DE VOORZITTER ………..

Het is hoog zomer en de vakanties zijn in volle gang. Zoals de meeste
“bejaarden” hebben wij (mijn vrouw en ik) ons jaarlijks uitstapje naar
Frankrijk alweer achter de rug.
Prachtige reis, veel gezien en genoten. Eens te meer besef je dan
hoe rijk je bent als je samen op reis kunt gaan op momenten die je
zelf kunt kiezen. Velen hebben om allerlei redenen die mogelijk niet.
Een schrale troost is dan te weten dat het begrip vakantie bij onze
grootouders vrijwel onbekend was. In die zin is vakantie een product
van onze economische vooruitgang. In mijn nieuwjaarspraatje heb ik
dit fenomeen al even aangestipt. Genoeg hierover.
Op 15 april jl. heb ik afscheid genomen van mijn functie in het landelijke bestuur van de postactieven. Vanaf de oprichting van de vereniging op 15 februari 2000 heb ik deel uitgemaakt van het bestuur.
|Gelukkig hebben wij ons lid André Piket bereid gevonden om namens
onze regio zitting te nemen in het bestuur. Verderop in deze nieuwsbrief leest u meer over André.

Zoals dat gaat als je een tijdje afwezig bent vind je bij thuiskomst
een stapel post. Het kost mij best wel veel moeite om die leesachterstand in te lopen want ik ben een lettergek die eigenlijk alles wil
lezen. Mijn speciale aandacht had de discussie over het hoe en wat
met onze pensioenen. Eerder was al bekend dat pensioenverhoging
door middel van na-indexatie op de lange baan wordt geschoven.
Zelfs werd al serieus overwogen om de pensioenen “af te stempelen”
te verlagen dus. Gelukkig is door de huidige economische ontwikkeling
de vermogenspositie van het ABP weer stijgende zodat er weer hoop
gloort dat het met onze pensioenen wel weer goed gaat komen.

Wat mij, en vele anderen, dwars zit is echter het feit dat wij, als
gepensioneerden, niet mogen meebeslissen over ons eigen geld. Het is
toch zo dat wij indertijd een arbeidsovereenkomst met onze werkgever zijn aangegaan. Onderdeel van die overeenkomst was ondermeer
de afspraak welk percentage de werkgever en de werknemer in het
pensioenfonds zouden stoppen, om het a.s. pensioen te waarborgen.
Het werkgeversaandeel in de pensioenpremie is dus eigenlijk een deel
van uw loon dat in een fonds wordt gestort. Het is alsof U geld naar
de spaarbank brengt. Nu doet zich het merkwaardige feit voor dat
alleen de werkgever en de vakbonden zitting hebben in de besturen
van de pensioenfondsen. Wij als oud werknemers, die het vermogen
van de pensioenfondsen hebben bijeengebracht, staan buiten spel en
dat is een vreemde zaak.
Ik wens U ondanks alles, een goede nazomer!
Gerrit van den Dool
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REISVERSLAG

NAAR OOIJ EN OMSTREKEN
Na een geslaagde inloopmiddag was het dan eindelijk zover. Donderdag 4 juni de reis naar Ooij en
omgeving. De 43 deelnemers die zich hadden aangemeld waren ruimschoots op tijd en precies 8.30
kon de bus vertrekken. Ditmaal echter niet bestuurd door de ons zo vertrouwde Pieter Korver,
deze had nota bene gekozen voor een uitstapje met zijn buurvrouw! Maar gelukkig was er een aimabele en zeer capabele vervanger in de persoon van Serdaiz Sevingil. Om het ons makkelijk te
maken had hij gekozen voor de roepnaam Sem.
Na een voorspoedige rit kwamen we in Tiel aan voor de gebruikelijke koffiestop. Bij binnenkomst
in restaurant De Betuwe stonden de ruim uitgemeten gebakjes al uitnodigend op de diverse tafels
en de koffie volgde snel daarop.
Als ik het woord Betuwe hoor denk ik onmiddellijk aan Flipje Frambozen een begrip in mijn kindertijd. Een belangrijke rol speelde hier Eelco ten Harmsen van Beek. Een illustrator die ook in
Engeland een grote bekendheid genoot.

Vervolgens op naar het plaatsje Ooij alwaar we tegen lunchtijd arriveerden bij restaurant De
Vink. Er volgde een hartelijke begroeting zowel in woord als geschrift. Op het menu stonden soep,
kipfilet met cajunsaus en ijs na. Johannes van Dam zou in het Parool een prachtig artikel aan dit
alles hebben gewijd. Ik volsta met de opmerking dat het erg lekker was.
Verkwikt maar nog lang niet verzadigd stapten we weer in de bus voor een circa anderhalf uur durende rit door de wijde omgeving. Eén en ander werd begeleid door een gids met de naam Truus,
zij startte met de opmerking dat de naam Ooij zo’n 2400 jaar geleden is ontstaan uit het Keltische woord voor moeras. Ook wist zij verder veel bijzonderheden te vertellen.
Het landschap is zeer afwisselend met stuwwallen en veel waterpartijen, die een kraamkamer
vormen voor diverse vissoorten. Ook de flora en de overige fauna zijn ruim vertegenwoordigd. Zo
biedt de streek bijvoorbeeld onderdak aan diverse soorten vogels zoals reigers, zwanen maar ook
aan de zeldzaam voorkomende roodborsttapuit. In de winter is het helemaal een drukte van belang, want dan overwinteren er naar schatting circa 150.000 ganzen, waaronder de Canadese gans
en de Nijlgans.

Voor de begrazing is gekozen voor het Gallowayrund (foto links), afkomstig uit Schotland. Een kort gedrongen en ruig behaard dier met
als bijzonder kenteken dat het geen horens heeft. Toch is het beter
uit de buurt te blijven als het een kalfje heeft. Uit Polen komt het
Konikpaard, rechtstreeks afstammend van het wilde Europese oerpaard. Het staat bekend als werkwillend en vriendelijk van aard.(een
prima ambtenaar dus) Verder is er plaats ingeruimd voor een aantal
bevers, die als taak hebben het aangeplante hout in toom te houden.
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RUBRIEK

Veel inwoners vonden destijds emplooi in de handmatige steenindustrie. De ruim 40 fabriekjes
zijn inmiddels verdwenen en hebben plaats gemaakt voor één fabriek waar met weinig mankracht
minstens zoveel stenen machinaal vervaardigd worden.
Onze tocht voerde verder onder meer langs een kerkje van plus minus 1100. Het verhaal gaat dat
de haan door de toenmalige dominee van dak is gehaald omdat er toch geen kip meer in de kerk
kwam! Dan via een aantal leuke kleine plaatsjes zoals het buurtschap Tien Geboden en het minidorpje Persingen terug naar restaurant De Vink voor een glaasje. Het was een mooi tocht maar
toch blijf je in een bus altijd een beetje buitenstaander.
Tegen een uur of vier uur aanvaardden we de terugreis. Vóór mij zat Karel Grandia, de schrijver
van leuke stukjes over het verleden. Al dommelend kon ik de verleiding niet weerstaan ook eens in
zijn verleden te duiken. Wat is het geval? Vanuit het ontvangkantoor was er een goed zicht op de
afdeling loonbelasting van de Inspectie waar Karel werkte. De scepter over de afdeling werd gezwaaid door mevrouw Itjeshorst, een klein pinnig vrouwtje die er behoorlijk de wind onder had.
Op een dag dat zij kennelijk afwezig was stond Karel doodgemoedereerd op de zaal zijn band te
plakken. Dit was aanleiding voor de immer alerte Rob van den Haak de telefoon te pakken en de
afdeling op te bellen met de vraag “is de heer Pesman (toen het hoofd van dienst) bij u?” Op het
negatieve antwoord gaf hij te kennen dat de heer Pesman naar hen onderweg zou zijn. Tot hilariteit van de vele ingewijden op het ontvangkantoor zag men Karel in allerijl zijn spullen bij elkaar
grissen en met fiets op de nek en een verhit gezicht in recordtijd de zaal uit stormen!!
Bij het naderen van Haarlem nam Jan Preusterink , de “Bovenjan” van deze dag, het woord en
sprak zijn voldoening uit over het verloop van deze geslaagde trip. Een compliment vergezeld van
een goed gevulde envelop gingen daarbij naar Sem de chauffeur.
In Haarlem aangekomen vertrok een ieder welgemoed naar huis, met in het achterhoofd de wetenschap dat 1 oktober een trip naar Hattem op het programma staat. Daar zullen naast een
stadswandeling ook het Bakkerijmuseum en het museum ter ere van de magistrale tekenaar Anton
Pieck worden bezocht. Tot dan!
Jaap Plas.
EVEN TERUG (naar het heden)
Rare titel, hé?, maar ik heb een ervaring gehad bij de tegenwoordige Belastingdienst die mij van
verbazing haast achterover deed slaan.
Ik ben bezig om voor onze Nieuwsbrief een stukje te schrijven over de Personele Belasting en
daarvoor wilde ik iemand van het Ministerie spreken om wat nadere gegevens te verkrijgen.
Nu wist ik niet of ze daar, na de verbouwing, al weer op het oude adres aan de Korte Voorhout 7
in Den Haag terug waren, dus belde ik de Belastingdienst in Haarlem om dit te vragen en tevens
het telefoonnummer te verkrijgen.
Nou, dat had je gedacht! Op mijn vraag of het Ministerie al weer op
het oude adres was teruggekeerd, vroeg de telefoniste: "Welk Ministerie en welk oude adres?". Mijn antwoord: "Het Ministerie van Financiën en het oude adres was Korte Voorhout 7 in Den Haag.”
Nou, daar had deze dame nog nooit van gehoord en ik kreeg zelfs het
idee dat zij nog nooit van een Ministerie had gehoord. Op mijn vraag
of er misschien iemand in het gebouw was die dat wél kon weten kreeg
ik ten antwoord dat waarschijnlijk niemand dat wist, ook haar collega
niet.
Ik sprak hier mijn verbazing over uit, maar dat vond zij maar vreemd:
"je kan toch niet alles weten". Op mijn verbaasde opmerking dat het
toch dezelfde Belastingdienst was en de vraag of zij "Wij van Financiën" wel eens las kreeg ik alleen ten antwoord dat zij niet alles in de
'Wij": las. 
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Ik heb haar toen maar netjes bedankt, het gesprek beëindigd en ben even sprakeloos zitten bijkomen. Was dit nu de dienst waar wij vroeger zo trots op waren? En wat is nu de oorzaak van deze
enorme desinteresse? Ik had zelfs de indruk dat zij mij maar een rare zeurpiet vond (misschien
ben ik dat ook wel). Als betrokken en geïnteresseerde oud-medewerker vind ik deze ervaring niet
erg bemoedigend voor de toekomst van de Belastingdienst. Ik hoop dat daar toch wat aan gedaan
zal worden.
Karel Grandia
EVEN VOORSTELLEN: ANDRÉ PIKET
André Piket is in september 1965 in dienst gekomen bij de Belastingdienst in Leiden. Al snel werd
hij gedetacheerd bij het Ministerie van Financiën op de afdeling Dienstkleding. Het personeel van
Douane, Landmeetkundige Dienst, portiers en bodes droegen tot dan nog maatkleding, maar dat
werd toen omgezet naar maatconfectie.
Zijn militaire dienstplicht vervulde hij bij de Luchtmacht, waarna hij terugkeerde naar Leiden bij
de Inspectie Directe Belastingen 1e afdeling. Na het behalen van de benodigde diploma’s en goedkeuring via psychologische testen werd hij commies in de aanslagregeling en na de controleursopleiding vertrok André naar Inspectie DB in Hoofddorp. Ook heeft hij nog een periode les gegeven
in Amsterdam bij de opleiding voor adjunct-commiezen en commiezen.
In 1990 kwam hij via een sollicitatie te werken bij de I-poot van wat toen nog de FIOD heette: de
Inlichtingendienst, bureau F(iscaal) T(echnische) I(nformatie). Daar maakte hij het Infobulletin,
de ID-fax (later beeldkrant) en fiscaaltechnische paragrafen voor de branchebeschrijvingen.
Velen van u zullen ze nog kennen.
Weer dreigde een overplaatsing, maar opnieuw via een sollicitatie kwam
hij bij het bureau Internationale Inlichtingenuitwisseling. Het bureau
verstrekte inlichtingen aan het buitenland en verkregen ze daar ook
vandaan. Deze regelingen zijn met velerlei formaliteiten omgeven en
daar hielden de medewerkers zich voornamelijk mee bezig. Al met al
hield André zich bezig met heel verschillende werkzaamheden en kijkt
daar nog steeds met plezier op terug.
In september 2004 was er voor hem vrij plotseling de FPU-regeling.
Hierdoor kreeg hij de mogelijkheid om deel te kunnen nemen aan de activiteiten voor de postactieven van de Belastingdienst. En dat doe ik nu
dus met veel plezier. André: “Toen men mij vroeg om kandidaat te willen
zijn voor een bestuursfunctie in het CPB heb ik ook snel ja gezegd.”

REISFOTO’S
Foto’s van de reis naar het Weser Bergland (4–11 mei 2009) zijn te bekijken en op te halen in
twee digitale albums die u kunt vinden op www.postactievennh.mijnalbums.nl .

VOOR DE AGENDA
HAARLEM:

Dagtocht Hattem
Inloopmiddag
Bestuursvergadering

1 oktober
8 oktober
27 oktober

REGIO:
Vergadering Zaandam
3-daagse reis Brussel

31 augustus
9-11 oktober
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