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Kroniek 1 oktober 2019 – 31 januari 2020 

 

Onze vereniging 
 
Ledental 

Onze vereniging schreef één nieuw lid in. De vereni-
ging telt thans 49 leden. 
 
Jaarvergadering 

Het bestuur van onze vereniging is gewoon, om aan de 
leden tegelijk met de eerste BOB Nieuws van het kalen-
derjaar een uitnodiging voor de jaarvergadering te zen-
den. Dit jaar stuurt het bestuur u die wat later. Reden is 
dat een punt dat het bestuur op de agenda wil zetten nog 
verdere voorbereiding behoeft. 

Het bewuste punt betreft opvolging van twee bestuurs-
leden. Beide bestuursleden vervullen hun functie al vele 
jaren. Het bestuur meent dat nieuw bloed goed is voor 
de vereniging. 

Tevens meent het bestuur dat een herbezinning op de 
verdeling van de binnen onze vereniging te verrichten 
taken wenselijk is. Een herinrichting van de taken zou 
dan tegelijk kunnen worden meegenomen.  

Het bestuur schrijft de jaarvergadering binnen enkele 
weken uit doch uiterlijk in april a.s. 
 
Onze vereniging en Brill 

Op 7 november jl. hield het Pensioen Overleg Orgaan 
(POO) van Brill, als bekend samengesteld uit de Pensi-

oencommissie van de Ondernemingsraad van Brill en 
een vertegenwoordiging van onze vereniging, haar half-
jaarlijkse vergadering. Gesproken is over de stand van 
zaken rond de aanwending van het bij Interpolis nog 
aanwezige zeer kleine depot (wordt nog door Brill on-
derzocht); stand van zaken rond de ondertekening van 
het herziene reglement van het POO (alle vereiste hand-
tekeningen zijn gezet); over samenvatting van de voor 
het POO relevante voorschriften uit de Code Recht-
streeks Verzekerde Regelingen (wordt gedaan). 

De volgende vergadering heeft plaats op 19 mei a.s. 
 
Onze vereniging en de NVOG 
 
Platform Rechtstreeks Verzekerde Regelingen 

In ons vorige nummer kondigden wij aan, in dit num-
mer een samenvatting te geven van wat er op de verga-
dering van 27 augustus jl. is omgegaan. Dit omdat ons 
bestuur verhinderd was die vergadering bij te wonen en 
er nog geen notulen waren. Wij moeten u de samenvat-
ting helaas schuldig blijven omdat door omstandighe-
den er van deze vergadering geen notulen zijn gemaakt. 

Onderwerpen die aan de orde kwamen op de vergade-
ring van 12 november: de enigszins zorgelijke afname 
van het ledental van het Platform; het bestaan van my-
thes rond de pensioenmaterie die deugdelijke discussie 
over die materie in de weg staan en mogelijkheden om 
aan het bestaan van die mythes effectief meer bekend-
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heid te geven; en de stand van zaken rond de wens van 
de bij het platform aangesloten verenigingen tot structu-
reel periodiek overleg met de pensioenverzekeraar van 
hun leden en mogelijkheden om die wens te realiseren.  

De volgende vergadering van het platform heeft plaats 
op 25 februari a.s. 

Ons bestuur heeft vastgesteld dat er binnen de sector 
van de verzekerde pensioenregelingen in Nederland op 
dit moment zo weinig omgaat dat vertegenwoordiging 
van onze vereniging op de vier jaarlijkse vergaderingen 
van het platform voor onze vereniging thans geen con-
creet nut afwerpt. Het bestuur heeft besloten om zo lang 
de situatie zo blijft niet deel te nemen aan de vergade-
ringen maar wel lid te blijven van het platform en zich 
de vergaderstukken van het platform te blijven laten 

toesturen. Mocht de situatie veranderen dan gaat het 
bestuur weer deelnemen aan de vergaderingen. 
 
Algemene Vergadering NVOG en KNVG 

In vorige nummers van ons blad berichtten wij over de 
geplande fusie van onze koepelorganisatie NVOG met 
de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensi-
oneerden (KNVG). Op 13 november jl. hielden de twee 
verenigingen een gezamenlijke algemene vergadering 
om de laatste voorbereidingen voor de fusie te treffen. 

Voor bijzonderheden over de nieuwe vereniging zie het 
artikel “NVOG en KNVG gefuseerd tot Koepel Gepen-
sioneerden (KG)” elders in dit nummer van ons blad. 

 
Nieuwjaarontvangst Brill 

 
Kort voor kerstmis liet Brill bij de gepensioneerden de 
gebruikelijke en ook dit keer weer heerlijke kerststol 
bezorgen. Als steeds een zeer gewaardeerd gebaar van 
de firma. 

De stol ging ook nu vergezeld van een uitnodiging voor 
de Nieuwjaarsreceptie van Brill. De ontvangst had 
plaats op 9 januari. Aanwezig waren behalve medewer-
kers en gepensioneerden auteurs en andere zakenrela-
ties. 

De heer Coebergh hield een toespraak waarin hij inging 
op de gang van zaken in het bedrijf en op de plannen 
voor de naaste toekomst. Over de resultaten over het 
afgelopen jaar van Brill, als beursgenoteerd bedrijf, kon 
hij geen mededelingen doen. Wel zei hij dat hij de toe-
komst van het bedrijf met vertrouwen tegemoetzag.  

Het was als steeds een geanimeerd samenzijn, waar het 
leuk was oude bekenden weer te zien en, opnieuw, te 
horen dat het Brill goed gaat. 

 
Ontwikkelingen rond pensioenen en zorg 

 
Aan de hand van de regelmatig verschijnende nieuws-
brieven van de NVOG (tot 31 december 2019) en Koe-
pel Gepensioneerden (vanaf 1 januari 2020) hieronder 
korte samenvattingen van enige belangrijke zaken die 
sinds de verschijning van ons vorige nummer aan de 
orde zijn geweest. 
 
Pensioenen 

In het vorige nummer van ons blad berichtten wij over 
de plannen voor de uitwerking van het op 5 juni jl. door 
kabinet, werkgevers- en werknemersorganisaties en de 
Sociaal Economische Raad gepresenteerde principeak-
koord over een nieuw pensioenstelsel. Als daar al ver-
meld, bestaat er naast de stuurgroep die het akkoord 
gaat uitwerken een uit vertegenwoordigers van oude-
renorganisaties (waaronder onze koepelorganisatie) en 
jongerenorganisaties bestaande klankbordgroep waar-
mee de stuurgroep bij de uitwerking samenwerkt en die 
er vooral voor moet waken dat het nieuwe pensioenstel-
sel de belangen van de senioren en die van de jongeren 
op evenwichtige wijze dient. Na aanvankelijke onduide-
lijkheid over de wijze van samenwerking tussen stuur-
groep en klankbordgroep zijn inmiddels heldere afspra-
ken gemaakt. De praktijk is nu dat de klankbordgroep 
intensief samenwerkt met de stuurgroep en bijvoorbeeld 

ook zelf voorstellen inbrengt voor de uitwerking van 
het akkoord. 

De in de klankbordgroep samenwerkende ouderenorga-
nisaties worden ondersteund door een gezamenlijke 
pensioencommissie van die organisaties. 

Als al in het vorige nummer van ons blad aangegeven, 
is het de bedoeling dat er vóór eind van komende 
maand mei een hoofdlijnennotie op tafel ligt waarin alle 
besluiten voor de uitwerking vastliggen, waarna vol-
gens plan de wetgeving aan die besluiten wordt aange-
past opdat op 1 januari 2022 het vernieuwde stelsel in 
werking kan treden. 
 
Zorg 

Als bekend, neemt in onze maatschappij het aantal ou-
deren en daarmee ook de behoefte aan zorg voor dezen 
toe. Als gevolg nemen de kosten van de zorg toe en 
dreigen deze onbetaalbaar te worden. Beteugeling van 
die kosten bij handhaving van de kwaliteit van de zorg 
is geboden. Kosten van ouderenzorg kunnen worden 
bespaard door te bevorderen dat de ouderen zo lang 
mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dat kan worden 
gestimuleerd door verschaffen van noodzakelijke hulp-
middelen voor thuis wonen en door een zodanige in-
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richten van de woningen van ouderen dat zij daar veilig 
en prettig kunnen wonen. Voorts helpen meer toepas-
sing van e-health (medische zorg op afstand, met ge-
bruikmaking van telefonische of digitale communica-
tie), stimuleren van zelfredzaamheid van ouderen en 
preventie van ziekten en gebreken door bevorderen van 
gezond leven. De overheid, in samenwerking met orga-

nisaties met hier van toepassing zijnde doelstellingen, 
werken intensief samen om deze ideeën te realiseren. 
 
Voor de volledige nieuwsbrieven ga naar 
https://www.koepelgepensioneerden.nl/nieuws/#to
ggle-id-5. 

 

Interview met oud-collega: Herman Pabbruwe 
 

door Francine Edridge 
 
In het kort 

 Geboren: 23 april 1953 
 Burgerlijke staat: gehuwd, vader en grootvader 
 Woonplaats: Den Haag 
 Opleiding: kunstgeschiedenis R.U. Leiden 
 Vervoermiddel: benenwagen, fiets, auto, trein en 

vliegtuig 
 Sport: vroeger hockey en nu nog wel vlieg- en zee-

vissen 
 Boek(en): vroeger veel literaire fictie, nu vooral 

boeken met en over kunst 
 Film(s): slecht geheugen voor, maar "Five easy 

Pieces" blijft me bij. Netflix rukt ook bij mij op; 
heerlijke series. 

 Muziek: passieve veelvraat van klassiek tot pop, 
heb vroeger lang blokfluit gespeeld. 

 Hobby’s: kunst en boeken verzamelen  
 
Hoe kwam je terecht bij de Koninklijke Brill? En 
had je al eens van Brill gehoord? 

Toen ik eind 2003 in de VS woonde en werkte, ben ik 
benaderd om over een directeurschap van Brill te spre-
ken. Ik was in Washington terecht gekomen als divisie-
directeur van Wolters Kluwer en na mijn vertrek daar 
had ik eind 2001 een eigen bedrijfje gestart voor advies 
aan uitgeverijen en softwarebedrijven. Ook heb ik Brill 
geadviseerd in die periode. Met steun van mijn voor-
ganger Reinout Kasteleijn, ben ik in 2004 door de RvC 
aan de Aandeelhoudersvergadering voorgedragen. Mijn 
vrouw en ik wilden wel weer terug naar Nederland en 
de baan bij Brill was een geweldige mogelijkheid. Ik 
kende Brill al vanaf begin jaren tachtig toen ik voor 
Martinus Nijhoff in Den Haag en daarna voor Kluwer 
Academic in Dordrecht ging werken. Ik ben daar als 
algemeen directeur in 1995 geëindigd en kwam in die 
tijd Brill natuurlijk regelmatig in de markt en op con-
gressen tegen. Ook op collegiaal gebied had ik inmid-
dels contact gehad met Brill, op het gebied van distribu-
tie en automatisering. In de uitgeefbond en internatio-
naal bij STM hadden we vaak contact met de collega's 
van Brill zoals met Pieter Gispen en Reinout Kasteleijn. 
Ik kende Brill dus van buiten altijd al redelijk goed. 
 

 
 
Gezien je opleiding had je weinig van doen met het 
uitgeven van boeken? Of vergis ik me? 

Kunstgeschiedenis is nou niet een studie die speciaal 
voor onze sector opleidt, maar het is een uitstekende 
route naar een wetenschappelijke uitgeverij. Nadat we 
bij Brill ons echt op Alfa hebben toegelegd en ons ook 
specifiek op wetenschappelijk onderzoek hebben ge-
richt, kwamen mijn ervaringen tijdens de studie nog wel 
eens van pas. Ik was echter bij Wolters Kluwer door 
mijn tijd bij de divisies Academic Publishers, daarna 
Rechtswetenschappen in Deventer en tenslotte Medisch 
en Wetenschap in de VS wel een allround uitgeefdirec-
teur geworden. Daarbij hoorde ook ervaring met het 
uitgeven van naslagwerken, tijdschriften, digitale pro-
ducten, databanken en enkele softwaretoepassingen. Bij 
Brill hebben we door de overname van IDC ook nog 
primaire bronnen aan het palet toegevoegd en Brill is 
als een moderne uitgeverij allang veel meer dan een 
boekenuitgever geworden. Die nuttige ervaring voor 
zo'n transitie had ik dus onderweg opgedaan. 
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Toen je besloot de baan als directeur te aanvaarden, 
wat waren je eerste indrukken? 

Ik herinner me dat Brill een bijzondere sfeer uitademde: 
die van een oud bedrijf dat een beetje introvert was en 
vooral een productgerichte boekencultuur had. Door de 
nadruk op resultaten en een zekere aarzeling bij het 
nemen van uitgeefrisico's werd er tijdens het manage-
ment van mijn voorgangers vooral veel aan kostenbe-
heersing gedaan en keek de directie naar overnames om 
te groeien en daarmee ook in de breedte risico's te 
spreiden. Men vreesde dat de alfawetenschappen een 
krimpende markt zou zijn  niet zonder reden. Zo was 
met Martinus Nijhoff net voor mijn komst een juridi-
sche uitgeefkern gekocht en met VSP een paar jaar 
daarvoor was Brill ook in de natuurwetenschappen te-
recht gekomen. Ik vind en vond dat een uitgeverij het 
ook altijd moet hebben van eigen groei en eigen pro-
ductontwikkeling, dus ben ik me in het begin vooral 
daarop gaan richten. In zijn algemeenheid leek er wel 
behoefte te zijn aan emancipatie van de medewerkers en 
tot aan het einde van mijn tijd bij Brill heb ik me mis-
schien wel voor een derde van mijn tijd aan human 
resources gewijd. Mensen staan centraal in ons soort 
onderneming en daar hoorde overigens ook een goed 
contact met de BOB bij. 

Ik heb gemeend dat Brill zijn bijzondere geschiedenis 
en wortels in de alfa-wereld juist niet moest laten ver-
wateren, maar in tegendeel moest versterken. Er waren 
daar nog zoveel marktaandelen te vergroten en nissen te 
veroveren zoals talen, nieuwere geschiedenis, China, 
Joodse studies en wetenschapsgeschiedenis. 

Een van de eerste dingen die ik naast die koerswijziging 
heb gedaan was het versterken van de klantgerichtheid 
van Brill. We hebben daarom voor de marketing en 
verkoop ook ervaren mensen van buiten aangetrokken. 
Het kantoor in Boston kreeg veel aandacht en werd 
sterk uitgebreid en we zijn ook al vroeg actief gaan 
reizen in het Verre Oosten. Het belang van nieuwe ka-
nalen zoals Google en Amazon heeft volop aandacht 
gekregen. Je moet bijblijven met relevante technologie. 

Tenslotte is besloten ons vooral op onze kernactiviteiten 
te richten en daarom is na de verhuizing naar het nieu-
we pand de magazijn- en distributiefunctie uitbesteed. 
 
En de indrukken van het personeel, ik bedoel daar-
mee, de verscheidenheid aan mensen? 

Doordat we de nadruk op ontwikkeling en vakman-
schap dat nodig is voor een moderne uitgeverij hebben 
gelegd en een afspiegeling wilden zijn van de markt die 
we bedienen, is de samenstelling van het personeel over 
de jaren veranderd. Er werken bij Brill nu veel buiten-
landers en de diversiteit binnen het bedrijf is enorm 
toegenomen. Vergeet niet dat het trotse oer-Hollandse 
Brill het uiteindelijk maar voor zo'n 2 procent van de 
Nederlandse markt moet hebben. 
 
Kreeg je het gevoel dat Brill een soort “familie” was, 
zoals velen met mij het bedrijf zagen? 

Ik heb dat Brill-familie gevoel direct ervaren en altijd 
geprobeerd die trots te handhaven. Als beursgenoteerd 
bedrijf moet je wel een beetje schipperen, want je kan je 
natuurlijk niet van de buitenwereld afzonderen. Maar 
ook aan nieuwe aandeelhouders hebben we ons altijd 
als een bijzonder bedrijf met een eigen cultuur en tradi-
tie gepresenteerd. Noem het een forse MKB onderne-
ming of een middelgroot familiebedrijf. Lange termijn 
gericht, internationaal, met echte belangstelling voor 
onze auteurs en klanten, trots op onze kwaliteit en in dat 
streven in zekere zin, onafhankelijk. In die context moet 
je ook ons beleid in al die jaren, ten opzichte van de 
beursnotering, zien. In ruil voor een zekere onafhanke-
lijkheid moesten we natuurlijk wel goed presteren. 

Waar De RvC en ik minder familiegevoel wilden zien, 
was in de sfeer van pensioenen. We zijn veel te klein 
om de complexiteit en risico's te dragen van een eigen 
ondernemingspensioenfonds. In goed overleg met alle 
partijen is Peltenburg daarom opgeheven en ik ben erg 
blij dat dat voor alle betrokkenen goed gelukt is. 
 
Heb je nog ernstige moeilijkheden ondervonden 
tijdens je tijd bij Brill? 

Ik heb een heerlijke tijd gehad bij Brill en had die nooit 
willen missen. Uiteraard waren er tegenvallers en ook 
wel moeilijke jaren zoals 2008/2009. Noodzakelijke 
ingrepen waren toen pijnlijk en daar beleeft natuurlijk 
niemand vreugde aan. We zijn echter heelhuids door die 
tijd gekomen en dat geldt ook voor wat verschillen van 
inzicht met een aantal aandeelhouders over onze be-
schermingsconstructies.  
 
Ongetwijfeld heb je het naar je zin gehad, is die in-
druk juist? En met welke gevoelens kijk je terug op 
de tijd bij Brill? 

Ik kijk met grote dankbaarheid terug op mijn tijd bij 
Brill. Dat is dankzij de hulp van collega's, voorganger, 
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commissarissen, uitstekende ondernemingsraden en ja, 
ook de gepensioneerden. Het is heerlijk voor iets te 
werken dat groter (en ouder) is dan jezelf en ik heb het 
altijd een voorrecht gevonden eer te bewijzen aan ieder-
een die vóór ons kwam en ben allen dankbaar met wie 
ik dit alles heb mogen meemaken. 

In mijn eerste kranteninterview heb ik gezegd dat ik 
graag een goed figuur wilde slaan in de lange rij van 
voorgangers en een steentje wilde bijdragen aan onze 
rijke geschiedenis. Bij het jaarlijkse VUT uitje heb ik 
ook altijd gewezen op het belang van die continuïteit.  

 

Hoe lang heb je er gewerkt?  

Ik ben begonnen in april 2004 en met pensioen gegaan 
in mei 2018, dus veertien jaar. 
 
En mis je Brill ook stiekem een beetje? 

Het is goed dat er steeds weer nieuwe mensen bij Brill 
aan het roer komen te staan en hun bijdrage leveren. Ik 
had een groot voorrecht al jaren met mijn opvolgers te 
hebben kunnen samenwerken en ben dus met een gerust 
hart vertrokken. Ik heb absoluut vrede met mijn vertrek, 
maar ik mis Brill en de collega's behoorlijk en niet eens 
stiekem!  

 

NVOG en KNVG gefuseerd tot Koepel Gepensioneerden (KG) 
 
In voorgaande nummers van ons blad en kort ook al 
elders in dit nummer maakten wij melding van de plan-
nen van onze koepelorganisatie tot fusie met haar zus-
tervereniging KNVG. Inmiddels is die fusie met ingang 
van 1 januari jl. een feit. De nieuwe organisatie draagt 
de naam Koepel Gepensioneerden (KG). 

Bij de KG zijn gepensioneerdenverenigingen en regio-
naal gebonden ouderenverenigingen aangesloten met 
tezamen 295.000 leden. De KG is daarmee de grootste 
seniorenorganisatie van Nederland. 

Aanleiding voor de fusie was het besef dat twee organi-
saties met gelijkgerichte doelstellingen samen sterker 
staan dan elk alleen.  

Speerpunten van de KG zijn: pensioenen, koopkracht, 
zorg, welzijn, wonen. De KG wil wat deze zaken betreft 
spreekbuis en aanspreekpunt zijn voor geheel gepensio-
neerd Nederland. 

Met haar kennis van zaken zal de KG aanbevelingen 
onder de aandacht van beleidsmakers, wetgevers, socia-
le partners, pensioenfondsen, toezichthouders en een 
breder publiek brengen. Daarbij maakt de KG gebruik 
van brieven, symposia, debatmanifestaties, publicaties 
in dagbladen, berichtgeving via websites, interviews in 
nieuwsrubrieken bij radio en TV enz. 

De KG wil overigens haar meningen en standpunten 
niet alleen langs deze wegen kenbaar maken maar 
streeft ook naar structureel rechtstreeks overleg met 
beleidmakende instanties over zaken die de belangen 
van de achterban dienen. Zo is de KG inmiddels for-
meel lid van een van de klankbordgroepen die betrok-
ken zijn bij de uitwerking van het Pensioenakkoord en 
heeft de koepel op verzoek structureel toegang tot rele-
vant overleg binnen de SER. 

Voor meer bijzonderheden ga naar 
www.koepelgepensioneerden.nl.  

 
Nieuwe bestemming pand Nieuwe Rijn 2 

 
In 2006 sloot de op Nieuwe Rijn 2 gevestigde, 
onder de naam Oosters Antiquarium verzelf-
standigde voortzetting van de afdeling Anti-
quariaat van Brill zijn deuren. Sindsdien stond 
de winkel leeg. Velen die langs het karakteris-
tieke historische pand kwamen zullen zich 
hebben afgevraagd wat ermee zou gaan gebeu-
ren. 

Inmiddels heeft het pand een nieuwe bestem-
ming. Na een ingrijpende verbouwing van 
ongeveer drie jaar is het eind vorig jaar weer in 
gebruik genomen, als hotel. Het hotel heet 
CTY Books Hotel. Er zijn zes gastenkamers. 
Bijzonder is dat het hotel functioneert vrijwel 
zonder personeel. Dankzij ingenieuze moderne 
middelen zijn de gasten er echter van alle ge-
makken voorzien. Voor bijzonderheden ga 
naar www.ctybooks.nl. 

Brill huurde het pand in 1946 wegens toe-
nemend ruimtegebrek in het bedrijfspand aan 
de Oude Rijn en bracht er zijn afdelingen 
Boekhandel en Antiquariaat onder. Nadat het 
bedrijf in 1970 een Britse boekhandel had 
overgenomen hevelde het zijn gehele afde-
ling Boekhandel over naar Londen. In 1990 
werd de in het pand overgebleven afdeling 
Antiquariaat verzelfstandigd. Eigenaar werd 
onze oud-collega en toenmalig hoofd van de 
afdeling Antiquariaat Rijk Smitskamp, In 
2006 sloot deze het bedrijf nadat hij had 
vastgesteld dat hij wilde stoppen met zijn 
activiteiten als antiquaar en belangstellenden 
voor overname niet te vinden bleken, 

Het pand is gebouwd in of rond het jaar 
1700, als woonhuis. In 1766, bij een grote 
brand in en rond de Hoogstraat, werd het 
pand zodanig beschadigd dat het van de 
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grond af opnieuw moest worden opgebouwd. Vele jaren 
huisvestte het een tabakshandel. De winkelpui, met de 

twee etalageramen, dateert waarschijnlijk van 1864. In 
1968 verkreeg het pand de status van rijksmonument.

 
In memoriam 

 
Op 14 januari jl. overleed Mieke van Egmond. De 
meeste oud-medewerkers zullen zich haar herinneren, 
want Mieke heeft lang bij Brill gewerkt, sinds 1976. 

Mieke werkte vele jaren op de bestelafdeling. Nadat 
Brill de werkzaamheden van die afdeling had uitbesteed 
is ze voor de afdeling marketing services gaan werken 
aan de uitvoering van het reviews proces. 

Mieke was een rustige, soms wat teruggetrokken colle-
ga maar ook iemand met wie je een gezellig gesprek 
kon voeren. 

Degenen die haar hebben gekend zullen goede herinne-
ringen aan haar bewaren. 

Mieke is 61 jaar geworden.  

 

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

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

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

Postadres: Julianastraat 15, 2351 GV Leiderdorp 

Bankrekening: NL 32 INGB 0009 064 579 t.n.v. Belan-
genver. Oud-medew. Koninklijke Brill NV 

 
 

 Over de BOB Nieuws 

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

Het blad wordt gratis toegestuurd aan de le-
den en de donateurs, aan de directie en de 
ondernemingsraad van Brill, aan de Pensioen-
commissie 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 aan-
vraag bij de secretaris (voor contactgegevens 
zie hierboven, in de rubriek “Het verenigings-
bestuur”). 

 

Over de Vereniging 

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. 

De Vereniging treedt in het Pensioenoverlegorgaan van Ko-
ninklijke Brill NV op als de officiële vertegenwoordiger van 
de pensioengerechtigden en de gewezen deelnemers (‘sla-
pers’). 

De Vereniging is aangesloten bij de Koepel Gepensioneer-
den (KG.  

De Vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophan-
del. 


