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Kroniek 1 juni – 30 september 2018
Onze vereniging
Onze vereniging verloor één lid door overlijden (zie het
in memoriam elders in dit nummer) en schreef één lid
uit wegens wanbetaling. De Vereniging schreef ook een
nieuw lid in. Het ledental bedraagt thans 48.
Onze vereniging en Brill
Op 12 juli vergaderde het Pensioen Overleg Orgaan van
Koninklijke Brill NV (POO), dat, als bekend, is samengesteld uit een vertegenwoordiging van de ondernemingsraad van Brill en een van onze vereniging. Aan de
orde kwamen de voortgang van de herziene versie van
de Code Rechtstreeks Verzekerde Regelingen, de laatste ontwikkelingen rond de collectieve Brillpensioenen

en de voortgang van de noodzakelijk geworden herziening van het reglement van het POO zelf.
De volgende vergadering van het POO is op 26 november a.s.
Onze vereniging en de NVOG
Het NVOG-platform Verzekerde Regelingen, waarin
behalve onze vereniging nog tien NVOG-lidorgansaties
zijn vertegenwoordigd waarvan de leden een uitkering
genieten uit een pensioenregeling ondergebracht bij een
verzekeraar, vergaderde op 28 augustus. Alle bestuursleden van onze vereniging waren deze keer verhinderd
haar bij te wonen. Een verslag van de vergadering volgt
in het volgende nummer van ons blad.

Interview met oud-collega: Steve Dane
door Francine Edridge
Steve Dane was van 2004 tot zijn pensionering in 2015
in dienst bij Brill, met standplaats Boston. Hij bekleedde de dubbelfunctie van President van Brill USA en
Executive Vice-President Sales en Marketing van Brill
als geheel.
Steve Dane’s moedertaal is Engels. We publiceren het
interview in de taal waarin het was afgenomen.

What brought you to Brill?
I had been working in the publishing industry for 33
years beginning in 1972. In 2004 my career in publishing hit a snag when the venture capitalists who purchased Kluwer Academic Publishers from Wolters
Kluwer also acquired the German publishing giant
Springer and merged the two companies. Unfortunately,
I lost out in the management shuffle that ensued and I
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was subsequently demoted to a rather unsatisfactory
position. At the same time Herman Pabbruwe joined
Brill. When Herman’s appointment was made permanent, he quickly invited me to join Brill as head of the
Brill USA operation and Director of Sales and Marketing. I was thrilled to join Brill because I had known of
the company for years through Reinout Kasteleijn and
knew what a classy and historic company it was.

For how long have you worked for Brill?
I worked for Brill very happily for 11 years as President
of Brill USA and Executive Vice-President of Sales and
Marketing. I retired in 2015 at normal retirement age of
66.
Did you have a good contact with Brill Holland?
And who in particular, except for Herman Pabbruwe?
I had a lot of contact with my colleagues in Leiden.
Since I was a member of the senior management team, I
was fortunate to have contact with employees from
virtually every department including accounting, information technology, sales, marketing (who reported directly to me), operations, and production. It would be
difficult for me to cite individuals since I knew virtually
all employees in the company (though some of course
better than others), and I can honestly say I was always
very impressed by the intellectual quality of Brill employees in general. I thoroughly enjoyed working with
almost each one of them.
Since when have you become a pensioner?
As said, I retired in 2015 at the normal retirement age
(in the US) of 66. I would have loved to continue working for Brill because I thoroughly enjoyed my job and
my colleagues, but the need to be concerned about my
succession brought Peter Coebergh to the company
from Springer and, following a year of transition, it
seemed the time was right to step down.

Did you have any experience with publishing?
As I said, I had already worked for 33 years in publishing. The first 14 years with Addison-Wesley in a variety of capacities including sales, international management, and even publishing. I also worked for 19 years
with Kluwer Academic Publishers, a subsidiary of
Wolters Kluwer, as Operations Director, Director of
Sales and Marketing and later as Vice-President and
General Manager of the company.
Did your education have anything to do with publishing?
Not really. During my higher education days I attended
Colby College, a small private liberal arts college in
Waterville, Maine. There I studied Philosophy and Religion as a major concentration, but also took courses in
science, mathematics, social science and the humanities
while pursuing a Bachelor of Arts (BA) degree. But I
did have a passion for publishing and focused my entire
attention on landing a job in the publishing industry
when I graduated.

What are your interests now that you are a pensioner? What keeps you busy every day?
Well, first I should say I have taken to retirement like a
“duck to water”, enjoying every single minute of each
day. Although I loved my work and my colleagues, I’ve
never looked back and I’ve never found myself bored. I
also recognize that our lives, unfortunately, are finite
and there is only so much more time left for me to enjoy. When your entire life from age 5 to 65 has been
occupied with schooling and work, it’s nice to set aside
some time to do whatever you want to do. For me, never having to get up to an alarm clock is pure delight. I
usually begin the day by going somewhere for a nice
hearty breakfast. I watch the financial news on television religiously every (weekday) morning from 5 to 9
am.
I love to read, particularly mystery novels, which I do
on a daily basis. I also belong to the local gymnasium,
so I get regular exercise. I also enjoy gardening immensely, tending to my flower garden, shrubs, lawn and
planters. I have a little kitty, “Rosie”, who keeps me
busy with play and occasional visits to our garden
where she loves to watch the feeding birds. And, of
course, I love playing a round of golf occasionally.
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Both my wife, Jody, and I love travelling. Since my
retirement, we’ve been to Southeast Asia (Vietnam,
Laos, Cambodia and Thailand), Ireland, and many places in the US including California, Oregon, Florida
(where we own a condo), and Maine. We are going to
travel to Russia -- to Moscow, St. Petersburg and places
in between -- during October. And I plan to return to
Frankfurt this year to see old industry friends, former
colleagues, and to attend the retirement party for my
dear former colleague, Sam Bruinsma.
Do you like reading? And do you read Dutch?
I love reading, now especially since I was always too
busy to read during my working years. I particularly
enjoy mystery novels. Lately I’ve been reading books
by authors Anita Shreve, Mary Higgins Clark, Louise
Penny, Sandra Brown, Harlan Coban and Robert Grisham. During my college days, I loved reading philosophical works, particularly the French existentialists
Jean Paul Sartre and Albert Camus. I also thoroughly
enjoyed reading Theater of the Absurd works by Ionesco. I hope to broaden my reading scope somewhat in
the future by returning to such works. Perhaps with age
comes greater understanding! I’m afraid I don’t do
much, if any, reading in Dutch. I’m terrible at languages unfortunately.

What do you think of the Dutch in general as far as
you got to know them?
Well, my mother’s maiden name was “van Wart”,
which I now realize must have been anglicized at some
point but does indicate some Dutch ancestry. Since I
have worked for Dutch publishers for 30 years and
travelled often to Holland, I got to know a lot of Dutch
people. They are among some of my closest friends
today, and in general I totally admire the Dutch. I am
always overwhelmed that many Dutch people not only
speak English (and other languages!), but they speak it
better than many Americans. I also find, although perhaps this is because I worked with such high-quality
people, the Dutch have an incredible understanding of
American geography and politics. Sure, it’s easy to
know about Donald Trump and to have an opinion
about him. But I find the Dutch know a lot about the
American political system in general, the names of the
members of the President’s cabinet, our Senators and
Congressmen, and have a great insight into potential
candidates for future political office. I’m sure that only
one-tenth of one percent of Americans knows the name
of even the Prime Minister of Holland.

Ontwikkelingen rond pensioenen en koopkracht ouderen
Aan de hand van de wekelijks verschijnende nieuwsbrieven van de NVOG hieronder korte samenvattingen
van enige belangrijke zaken die sinds de verschijning
van het vorige nummer van ons blad aan de orde zijn
geweest:
Pensioenen
Op verzoek van het kabinet werkt de Sociaal Economische Raad (SER) al langere tijd aan een advies over een
geschikte opvolger van ons huidige pensioenstelsel. In
het vorige nummer van ons blad repten wij van een
akkoord dat eind mei binnen de SER zou zijn bereikt
tussen werkgevers en vakbonden over een aantal details
van het nieuwe pensioenstelsel. Dat bericht werd begin
juni tegengesproken, onder meer door de minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Sindsdien is het
rond de plannen voor het nieuwe pensioenstelsel stil
geworden. Volgens het regeerakkoord van het huidige
kabinet was het de bedoeling dat begin 2018 op hoofdlijnen overeenstemming zou zijn bereikt over de opzet
van het nieuwe stelsel, in 2020 het wetgevingsproces

rond het nieuwe stelsel afgerond zou zijn en daarna de
implementatie zou kunnen starten. Of alles op de geplande tijd klaar zal zijn, wordt steeds minder zeker.
Koopkracht ouderen
Blijkens de op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer aangeboden Miljoenennota stijgt de koopkracht van één op
de twee gepensioneerden in Nederland in 2019 met 1 à
2 procent, die van negen op de tien met percentages
tussen 0,3 en 4,7. De stijging is mogelijk dankzij belastingmaatregelen van de overheid en ondanks de omstandigheid dat in 2019 de aanvullende pensioenen (dat
zijn de pensioenen bovenop de AOW) niet of nauwelijks zullen worden geïndexeerd.
Voor de volledige teksten van de jongste twaalf
nieuwsbrieven
van
de
NVOG
ga
naar
http://www.gepensioneerden.nl/nieuwsbrief/aanmelden.
Op die webpagina voor belangstellenden ook de mogelijkheid om zich aan te melden voor een (gratis) abonnement op de nieuwsbrief.

De gepensioneerden en Brill
Op 15 juni verzamelde zich een gezelschap van oudBrillmedewerkers in de “Plantijn” van het kantoor van
Brill voor de jaarlijkse gepensioneerdenuitstap. De heer

Coebergh verwelkomde de deelnemers en gaf een korte
uiteenzetting over de gang van zaken in het bedrijf.

4

Het gezelschap stapte vervolgens in de klaarstaande bus
en toerde naar Avifauna, in Alphen aan den Rijn. Daar
begon het bezoek met koffie en gebak. Aansluitend was
er gelegenheid voor rondkijken in het park, met zijn
enorme verscheidenheid van exotische vogels in kooien
dan wel vrij rondlopend. Vervolgens was er gelegenheid tot het bijwonen van een indrukwekkende, schitterend geregisseerde show van bijzondere, prachtig gedresseerde en veelal kleurrijke vogels. Een medewerker
van Avifauna gaf uitleg en vertelde allerlei wetenswaardigs over de getoonde vogels. Aansluitend was er
een gezamenlijke lunch. Daarna nogmaals gelegenheid
voor rondkijken in het park en tevens voor deelname
aan een rondleiding achter de schermen, waarbij de
deelnemers kennis konden maken met alles wat komt
kijken bij het klaarmaken van de voeding van de vogels. Ook die rondleiding was zeer de moeite waard.
Het bezoek aan het park was zeer geslaagd.

Tegen het eind van de middag bewoog het gezelschap
zich naar een salonboot aan de kade van de Rijn tegenover de ingang van het park. De heer Coebergh, maar
ook de heer Pabbruwe, beiden inmiddels aangekomen,
sloten zich bij het gezelschap aan. De boot bracht het
gezelschap via de Rijn en het Rijn-Schiekanaal weer
naar Leiden. Onderweg genoot het gezelschap van het
uitzicht op de mooie omgeving en van het buffet dat
aan boord werd aangeboden. Aan het slot van de boottocht kreeg elke deelnemers nog een Brilltas met enige
aandenkens. Ter hoogte van café Cronesteyn, een paar
stappen van het kantoor van Brill, meerde de boot af en
was de mooie uitstap ten einde.
De uitstap was een mooie gelegenheid om te horen hoe
het met Brill gaat en om bij te praten met oud-collega’s.
De directie komt dank toe voor het mogelijk maken ook
dit jaar van deze traditionele uitstap, de dames en heren
van de Personeelsvereniging Brilliant voor het organiseren en begeleiden van de uitstap.

Ouderen en de huur- en zorgtoeslagen
In opdracht van een aantal ouderenorganisaties, waaronder onze eigen koepel NVOG, heeft het adviesbureau
Regioplan onderzoek gedaan naar mogelijke onderbenutting van huur- en zorgtoeslagen door huishoudens
van 55-plussers. Het bureau stelde vast dat één op de
zes 55+-huishoudens mogelijk huurtoeslag laat liggen,
één op de tien mogelijk zorgtoeslag.
De twee toeslagen worden niet automatisch toegekend.
Zij moeten worden aangevraagd. Voor bijzonderheden

over huurtoeslag en aanvragen van die toeslag ga naar
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurtoeslag,
voor bijzonderheden over zorgtoeslag en aanvragen van
die
toeslag
ga
naar
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgtoeslag
Voor het volledige verslag van het onderzoek ga naar
file:///C:/Users/Eigenaar/Downloads/18097onderbenutting-zorgtoeslag-en-huurtoeslag-doorsenioren-regioplan.pdf

In memoriam
Op 3 september overleed onze oud-collega Gerda van
Alphen-Schuiling.
Gerda kwam in 1975 in dienst bij Brill. Haar taak was
het verzorgen en op vaste tijden rondbrengen van koffie
en thee in het toenmalige kantoor van de uitgeverij. In
het gebouw met zijn vele trappen en zonder lift een
meer dan gewoon veeleisend werk. Tien jaar later, nadat het kantoor was verhuisd naar de Plantijnstraat,

waar automaten aanwezig waren waarmee de medewerkers zich zelf van koffie en thee konden voorzien. stapte Gerda over naar de afdeling Expeditie. Daar bleef ze
tot haar vertrek eind jaren negentig van de vorige eeuw.
Gerda is 61 jaar geworden.
Wij wensen haar echtgenoot, Bert, eveneens oudcollega, alle sterkte met het verlies.

Privacyverklaring
Belangenvereniging Oud-medewerkers Koninklijke Brill (BOB) legt gegevens zoals naam, adres en emailadres vast van leden en donateurs alsook van medewerkers van Koninklijke Brill NV die zich in het kader
van het Aspirant Leden Plan hebben aangemeld als Aspirant Lid.
De BOB gaat ervan uit dat personen door het verstrekken van genoemde gegevens toestemming verlenen voor
het vastleggen van de gegevens.
De BOB behandelt de gegevens als vertrouwelijke informatie en deelt die niet met anderen.
De BOB zorgt voor goede beveiliging van de gegevens.
Op verzoek aan het secretariaat van de BOB meldt de BOB aan de verzoeker, welke gegevens de BOB van de
verzoeker bewaart, c.q. corrigeert de BOB gegevens van de verzoeker.
De BOB verwijdert gegevens van personen die niet langer lid, donateur of Aspirant Lid zijn.
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Oproepen
Ledenwerving
Een groot aantal leden betekent financiële armslag voor
de Vereniging, gewicht bij onderhandelingen en morele
steun voor het verenigingsbestuur. Kent u namen en
adressen van oud-collega’s van wie u weet of vermoedt
dat zij op grond van de overeenkomst Brill–Interpolis
pensioenrechten of -aanspraken bezitten, neemt u dan
graag contact op met het bestuur.
Uitvoering pensioenregeling
Als bekend, komt de Vereniging op voor de pensioenbelangen van de gepensioneerden en de slapers voor

zover zij zijn verzekerd onder de door Brill met pensioenuitvoerders gesloten collectieve overeenkomsten.
Signaleert u in de wijze waarop die pensioenregelingen
worden uitgevoerd zaken die misschien ook van belang
zijn voor andere onder een of meer van die overeenkomsten verzekerden, neemt u dan contact op met het
verenigingsbestuur. De Vereniging kan wellicht effectief actie ondernemen.
Overigens zal het bestuur ook in pensioenkwesties die
meer alleen u persoonlijk betreffen desgewenst gaarne
naar vermogen adviseren.

Het verenigingsbestuur
dhr. F.Th. Dijkema, voorzitter, tel. 071-5153994, email: voorzitterbob@gmail.com

dhr. J. Kalkhoven, penningmeester, tel. 070-3684378, email: kalkhoven.jan12@gmail.com

mevr. F.C.M. Edridge-Oude Groeniger, secretaris, tel.
071-5895177, e-mail: secretariaatbob@gmail.com

Postadres: Julianastraat 15, 2351 GV Leiderdorp
Bankrekening: NL 32 INGB 0009 064 579 t.n.v. Belangenver. Oud-medew. Koninklijke Brill NV

Over de BOB Nieuws

Over de Vereniging

De BOB Nieuws verschijnt drie maal per jaar,
in februari, juni en oktober.

De Belangenvereniging Oud-medewerkers Koninklijke Brill
NV stelt zich ten doel, de belangen van haar leden en van
degenen die lid kunnen zijn te behartigen, in het bijzonder
met betrekking tot de huidige of toekomstige rechten op
pensioen onder collectieve overeenkomsten gesloten door
Brill met pensioenuitvoerders.

Het blad wordt gratis toegestuurd aan de leden en de donateurs, aan de directie en de
ondernemingsraad van Brill, aan de Pensioencommissie van de ondernemingsraad van
Brill, aan de contactpersoon van de werkgever
voor het Pensioenoverlegorgaan van Brill en
aan het bureau van de koepelorganisatie
(NVOG).
Kosten van andere abonnementen op aanvraag bij de secretaris (voor contactgegevens
zie hierboven, in de rubriek “Het verenigingsbestuur”).

De Vereniging treedt in het Pensioenoverlegorgaan van Koninklijke Brill NV op als de officiële vertegenwoordiger van
de pensioengerechtigden en de gewezen deelnemers (‘slapers’).
De Vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging
van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG).
De Vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

