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Geachte,

NU VERDER MET 
Honest about…AEGON!

Om te beginnen: heel hartelijk dank aan iedereen die de moeite heeft genomen om vorige week 
donderdag naar Den Haag te komen. 

Onze oproep is niet onopgemerkt gebleven.
In de aandeelhoudersvergadering is ons ‘lot’ meerdere malen aan de orde gesteld. Verschillende 
aandeelhouders eisten van AEGON dat het veel harder zijn best doet om met de 
havengemeenschap (“die mensen buiten”) tot een oplossing te komen. Deze sprekers kregen 
applaus van de hele zaal. AEGON-topman Wynaendts beloofde “met nieuw elan een dialoog” 
met ons aan te gaan.
Kom maar op!

Wij laten niet los 
Op www.havenpensioen.nl (en op YouTube) staat onze film ‘Eerlijk over AEGON’, die aan 
duidelijkheid niets te wensen overlaat.
Verder vind je er foto’s van de manifestatie, de uitzending van EenVandaag, een selectie van 
krantenberichten, en een link naar Follow The Money. Dat is de website van 
onderzoeksjournalist Eric Smit, die eerder Nina Brink (Storms) ontmaskerde en nu een boekje 
opendoet over AEGON’s listige deal. 
Zorg dat zoveel mogelijk mensen ernaar kijken en erover praten. Zo houden we bij AEGON-
Nederland de druk erop. Dat is belangrijk nu.

Actie AEGON-Amerika  
Want op donderdag 2 juni is er weer een manifestatie. In San Francisco voor de deur van 
AEGON-dochter Transamerica. Samen met havenbonden ILWU en ILA, vervoersbond 
Teamsters en vakcentrale Change to Win. 
We bereiden een demonstratie voor die zéker zo indrukwekkend moet worden als die in Den 
Haag. En dat vooruitzicht is nu al een nachtmerrie voor AEGON. De groeiende twijfel aan de 
betrouwbaarheid van het concern ziet AEGON niet graag de oceaan oversteken!

Check onze site  
Vanaf 31 mei houden we je vanuit Amerika op de hoogte. Op www.havenpensioen.nl staan dan 
elke dag weer nieuwe foto’s en filmpjes van al onze campagneactiviteiten in San Francisco: 
PUT THE MONEY BACK!

Met vriendelijke groet,
Niek Stam, voorzitter SBPVH
Helpdesk Havenpensioen.nl 010 – 44 88 777

http://www.youtube.com/watch?v=-z_jdjmMpWU



