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Inleiding 

Deze nieuwsbief bevat o.a. de 

inschrijving van het GUC-uitje in 

september en de aankondiging van het 

veranderen van de voorzitter van het 

GUC bestuur, dus zeker de moeite waard 

om deze nieuwsbrief door te lezen. 

 

Vergeet niet om voor 1 augustus u op te 

geven voor het uitje met de GUC en de 

eigen bijdrage van €10 over te maken 

op rekening NL78INGB0008072605 

t.n.v. G.U.C. Gouda onder vermelding 

van GUC reis 2022 

 

Voor meer details zie aanmeldings-

formulier op de laatste pagina’s 
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Voorwoord van de voorzitter 

Twee jaar Corona hebben grote invloed op ons allen 

gehad. Regelmatig zat ik te denken over het risico 

van Covid-19. Dan bedacht ik dat de overlijdenskans 

door Covid-19 risico niet groter is dan de 

overlijdenskans per jaar van een 78-jarige (ik dus). 

Dan maar gewoon met alles doorgaan alsof er niets 

aan de hand is? Maar toch bleef het knagen en koos 

ik meestal voor thuisblijven of met PBM’s eropaf ������. 

Ook een ledenvergadering durfde ik (en het gehele 

bestuur) niet aan. We hebben nog overwogen om 

een kerk af te huren en dan alles op 1,5 meter afstand vieren. Toch te ongezellig, 

dus afgewezen.  Nu gaat alles weer los. Even wennen, maar het kan en het mag. 

De volgende golf lijkt voorlopig nog ver weg. Dus komt er weer een bootreis en 

een Kerstdiner. Een ledenvergadering moet kunnen, tenzij er najaar corona golf 

komt. Ron van 't Hof zal dan veel kunnen vertellen over het Croda pensioenfonds 

en hoe nu verder. Gerrit Oudendijk kan dan eindelijk optreden, waarbij vast de 

overgang naar Cargill breed aan de orde komt.  

Diverse bestuursleden zijn al geruime tijd actief maar nog steeds niet formeel 

gekozen door de leden. Dat is wel belangrijk, ook omdat wij in feite de 

vertegenwoordigers van de Croda gepensioneerden zijn. Omdat er nog nooit 

tegenkandidaten voor GUC-bestuurders zijn geweest zal dat nu ook wel goed 

komen. Zelf ben ik nu 7,5 jaar voorzitter en als oudste bestuurslid nog "bij 

Noblesse", de rest zijn allemaal oud Croda medewerkers. De balans tussen wat 

ik wil en wat ik kan is de laatste tijd verstoord. Daarom stop in als GUC-

bestuurder, om mijn hoofd wat verder leeg te kunnen maken. Gelukkig is 

Herman ten Barge bereid mijn taken over te nemen.  

Ik verheug mij nu al op een ALV waar ik de nieuwe voorzitter in de rede mag 

vallen.           

Pim van Dijk 
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Even voorstellen 

Een paar weken geleden kreeg ik een telefoontje van Pim van Dijk met de vraag 

of ik hem wilde opvolgen als voorzitter van het GUC bestuur. Dat verraste me 

enigszins omdat ik in mijzelf niet direct een voorzitter zie. Maar na een paar 

dagen bedenktijd heb ik besloten om me beschikbaar te stellen, en hoop op 

voldoende steun van de GUC-leden op de komende ledenvergadering.  

Omdat een aantal van jullie me niet (meer) kennen wil 

ik graag van de gelegenheid gebruik maken om mezelf 

voor te stellen. Ik ben Herman ten Barge. Mijn wieg 

stond op een boerderij in de Achterhoek dichtbij de 

grens met Duitsland. Ik ben dus een echte Höker en 

dat kun je nog steeds horen. 

Na mijn studie ben ik in 1982 in Gouda komen werken 

als trainee Industrial Engineering en ik heb nog net de 

Kaarsenfabriek in volle actie gezien. Ik heb toen aan 

diverse projecten gewerkt, veelal ook samen met de 

leden van het productieteam. Het mooie van de periode was dat ik overal in de 

fabriek kwam en veel contact had met vrijwel iedereen in alle afdelingen. In feite 

heb ik toen een warme band met Gouda en met het bedrijf gekregen. Na die 

eerste jaren in Gouda heb ik van 1984 tot 1990 in het toenmalige zusterbedrijf 

in Emmerik gewerkt, totdat ik werd gevraagd om terug te keren naar Gouda. Dat 

deed ik graag en ik heb me sindsdien vooral beziggehouden met productie, 

planning en logistiek totdat ik eind 2019 met pensioen ben gegaan. 

Ik ben al ruim 35 jaar getrouwd met Ingrid. We zijn de trotse ouders van 4 

kinderen die allemaal hun weg in de maatschappij hebben gevonden en 

waarmee we vaak leuke activiteiten ontplooien. Ik heb een moestuin in een kas 

in Moerkapelle, waar ik allerlei groente verbouw. Naast onze eigen hond hebben 

we (meestal) een pup van het KNGF in opleiding, hetgeen vrij veel tijd en 

aandacht vergt, maar ook veel plezier en voldoening geeft. Bovendien houdt het 

ons fit, omdat honden nu eenmaal uitgelaten dienen te worden. Naast deze 

hobby’s kan ik genieten van goede sportwedstrijden en we gaan er regelmatig 

op uit met de fiets en/of met de caravan. 

Herman ten Barge 



Pagina 4 

 

Pensioenfonds Croda 

Financieel gezien gaat het vooral vanwege de sterk stijgende rente de laatste 

maanden zeer goed met de dekkingsgraad van PFCroda. Deze is inmiddels 

gestegen op actuele marktgegevens gebaseerd naar 137.4% en de 

beleidsdekkingsgraad (12 maand gemiddelde en belangrijk i.v.m. indexaties 

etc.) naar 129.9% per eind april 2022; zie ook de website www.pfcroda.nl. 

 

Het bestuur is druk met het bekijken van de gevolgen van de invoering van het 

door de overheid en vakbonden overeengekomen nieuwe pensioensysteem en 

zoals reed gemeld via een nieuwsbrief de consequenties van het opheffen van 

het pensioenfonds Croda per 31-12-2023. 

De deelnemers hebben inmiddels als eerste resultaat gemerkt dat er een 

enquête is geweest waarbij vooral naar de mening van de deelnemers is 

gevraagd naar de bekendheid van de a.s. wijzigingen en wat men verwacht in de 

toekomst van het nieuwe pensioensysteem. 

Het bestuur van PFCroda was blij met het hoge aantal reacties van de 

deelnemers en de vele opmerkingen waaruit blijkt dat de betrokkenheid van de 

deelnemers bij het pensioenfonds hoog is.  

Op korte termijn zullen de deelnemers via een nieuwbrief van Croda 

Pensioenfond op de hoogte gebracht worden van de uitslag en de vele 

opmerkingen 

Wel bleek als meest opvallende conclusie dat veel deelnemers nogal negatief 

waren over de verwachtte toekomstige pensioenuitkeringen. Zoals blijkt uit het 

begin van deze korte notitie gaat het financieel gezien behoorlijk goed met het 

Croda Pensioenfond en dat het bestuur van mening is dat daardoor de start 

zeker vergeleken met veel andere pensioenfondsen behoorlijk gunstig zal zijn. 
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Wel zijn er nogal wat toekomstige onzekerheden zoals de inflatie ontwikkeling, 

de situatie in Oekraïne en de gevolgen van de boycot van Rusland en de rente 

ontwikkelingen dus bijzondere toekomstige gebeurtenissen voorbehouden. 

Binnenkort zal door het pensioenfonds de enquête resultaten middels een 

nieuwsbrief bekend gemaakt worden 

Daarnaast is besloten dat de deelnemers vanwege de vele wijzigingen die plaats 

gaan vinden frequenter via nieuwsbrieven op de hoogte zullen worden 

gehouden 

 

Nico Man 

Bestuurslid PFCroda namens gepensioneerden 
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GUC Uitje 

Na een lange periode waarin door Corona niets meer of bijna niets meer 

mogelijk was, begint het “gewone” leven weer op gang te komen. Alhoewel het 

voor velen van ons nooit meer hetzelfde wordt door verlies of blijvende klachten 

na een Coronabesmetting. 

Voorzichtig aan begint het weer te lijken op voor corona, iedereen begint zijn of 

haar weg hier weer in te vinden.  

Dus proberen wij als GUC weer verder te gaan met waar we gebleven waren. De 

eerste activiteiten door de PVG georganiseerd, Paasklaverjassen en Paasstukjes 

maken, hebben inmiddels weer plaats gevonden. 

De organisatie van ons volgende evenement is in volle gang, noteer dinsdag 13 

september in jullie agenda. Om alvast een tipje van de sluier op te lichten, we 

vertrekken om 09.30 uur per boot vanaf de Nieuwe Veerstal om hier vervolgens 

rond 17.00 uur per bus weer terug te keren.  

 

Verdere details over de invulling van deze dag en de aanmelding voor dit uitje 

kunt u achteraan deze nieuwsbrief vinden en vergeet niet om u aan te melden! 

 

Mennie van Oosten 
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Gouda 750 jaar 

In het kader van Gouda 750 jaar is een groep vrijwilligers van GOUDasfalt bezig 

geweest met het samenstellen en opbouwen van een grote tentoonstelling over 

de Goudse Maakindustrie vanaf 1850. Deze expositie vindt plaats vanaf 6 april 

tot eind september 2022 onder de naam “Expo Gouda Maakt” in de oude 

zeepfabriek van Croda in het Viruly gebouw.  

De expositie bestaat uit 6 verschillende industriethema´s waaronder Oliën en 

Vetten; de industrietak van Croda en een deel van de tentoonstelling bestaat uit 

verhalen van mensen die in de industrie gewerkt hebben. 
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Hiervoor zijn een aantal (ex)werknemers van Croda uitgenodigd en bijna zonder 

uitzondering was iedereen bereid om hieraan mee te doen. De resultaten van 

de interviews en gesprekken zijn te bewonderen op de schermen in het Viruly 

gebouw.  

De hele expositie is zeker de moeite waard om te bezoeken en het is zeker leuk 

om de verhalen te horen van Wil Vianen, Ries Vervoorn, Wim Reumermann, 

Jan Pronk en Peter Heesen. 

 

De expositie is geopend op woensdag t/m zondag van 12-18 uur en de toegang 

is gratis. 

Voor meer informatie over Gouda 750 kijk dan op algemene site voor 

Gouda750 www.gouda750.nl; de specifieke site voor de expositie 

www.expogoudamaakt.nl of op www.facebook.com/gouda750jaar  

 

André de Jong 
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Aanmelding formulier GUC-uitje 

Graag nodigen we u uit voor een “dagje uit” op dinsdag 13 september 2022 

Helaas was het in 2021 vanwege corona niet mogelijk om een uitje te 

organiseren, dus hopelijk kunnen we dit jaar weer gezellig met zijn allen van 

een mooie boottocht en een lekker buffet genieten. Omdat gebleken is dat een 

boottocht gewaardeerd wordt, is er dit jaar weer voor gekozen. 

 

Het vertrekpunt per boot is vanaf de Nieuwe Veerstal in Gouda, vanwaar we 

naar Avifauna in Alpen aan de Rijn zullen varen, waarna de gelegenheid bestaat 

om het vogelpark te bezoeken. In de middag staat een uitgebreid buffet klaar 

waarna we dan gezamenlijk per bus weer terug te keren naar Gouda. 

  

Om 09.00 tot 09.30 uur stappen we op de boot de bij de Nieuwe Veerstal.  Als 

u met de auto komt, kunt u parkeren op Croda parkeerplaats P3. Omdat er 

maar beperkt parkeergelegenheid wordt zo veel mogelijk aangeraden lopend, 

met de fiets te komen of u te laten brengen. 

 

Eenmaal aan boord zal er koffie/thee met gebak worden geserveerd en daarna 

zal er ook nog een hartige snack rondgebracht worden. Uiteraard is er 

onderweg alle gelegenheid om met elkaar gezellig wat te drinken en bij te 

kletsen en van de mooie boottocht te genieten. Rond 12:00 uur gaan we van 

boord en kunt u het Avifauna volgelpark bezoeken. Om 13:30 wordt u verwacht 

in het restaurant waar na een drankje om 14:00 het feestelijke buffet wordt 

geopend, Na het buffet keren we rond 17.00 uur met de bus weer terug naar 

Gouda. 

 

De eigen bijdrage voor deze reis is, €10 per persoon.  

Op de boot is ruimte voor 120 personen en is beperkt rolstoeltoegankelijk.  

Ook dit jaar hebben we helaas een maximum aan het aantal deelnemers, dus 

wees er snel bij!! 

 

Als u aan deze dag wilt deelnemen, verzoeken wij u vóór 1 augustus de 

ingevulde antwoordstrook aan ons op te sturen of het formulier in te vullen 

via GUC-website  www.guc-gouda.nl/documenten/uitje2022  

 

De eigen bijdrage kunt u storten op: 

IBAN nummer NL78INGB0008072605  t.n.v. G.U.C. Gouda  

onder vermelding van GUC reis 2022 
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Dit uitstapje is voor alle GUC leden en uiteraard is ook uw echtgenoot/ 

echtgenote of vaste partner van harte welkom.  

 

Als u na aanmelding onverhoopt verhinderd bent verzoeken wij u vriendelijk 

dit, in verband met de kosten, zo spoedig mogelijk door te geven aan Mennie 

van Oosten tel 06-44228420 

 

Graag tot ziens op dinsdag 13 september a.s.                                        

 

Het bestuur van GUC 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ondergetekende meldt zich bij deze aan voor deelname aan het uitje  

op 13 september 2022.  

 

Naam:  _____________________________________________ 

Deelname door: ___ personen 

Telefoonnummer: _____________________________________________ 

Email:             _____________________________________________ 

Dieetwensen: _____________________________________________ 

Komt met rolstoel of rollator: ____________________________________  

Handtekening:  _____________________________________________ 

 

 

Svp na ondertekenen per post naar  

 Mennie van Oosten Leenart 

 Schildmos 4 

 2914 XE Nieuwerkerk a/d IJssel 

 

Of per mail naar info.guc.gouda@gmail.com  

 

      


