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VERSLAG VAN DE TWEEDE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

VAN DE VERENIGING VAN DSM GEPENSIONEERDEN (VDP) OP 

27 MAART 2013  
  

Locatie: Golden Tulip Hotel Central, ’s-Hertogenbosch  

Vanaf 12.00 uur werden de leden en, voor zover aanwezig, hun partners 
ontvangen met koffie, thee en een broodje. Dat gaf iedereen de gelegenheid om 
oud-collega’s te ontmoeten en even bij te praten. 

De vergadering begon om 13.00 uur en duurde tot 14.15 uur.  

Vanaf 14.45 uur verzorgde Gerard Rutten, directeur DSM Pension Services, een 
inleiding over de belangrijkste wijzigingen die de politiek wil doorvoeren in de 
pensioenregelgeving. Ook ging hij in op de vele vragen die vanuit de zaal werden 
gesteld.  

Nadat de lezing rond 16.30 uur was afgelopen zijn nog velen tot 17.00-17.30 uur 
nagebleven.  

 

Notulen 2e Algemene Ledenvergadering van de VDP 
op 27 maart 2013 in Den Bosch.   

Agenda: 

1. Welkom  

2. Notulen vorige vergadering 

3. Jaarverslag 2011/2012 

4. Financiële zaken betrekking hebbend op het boekjaar 2011/2012 

5. Financiële zaken betrekking hebbende op het boekjaar 2013  

6. Benoeming bestuurslid 

7. Rondvraag  

 

Agendapunt 1. Welkom  

Voorzitter Mieke van Wagenberg heette allen van harte welkom, in totaal 
ongeveer 110 personen waarvan 18 partners.  

Formeel hebben slechts leden toegang tot de vergadering maar de statuten 
bieden de mogelijkheid, met goedkeuring van de aanwezige leden, om ook de 
partners toe te laten. Die goedkeuring werd bij acclamatie gegeven.  
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VERSLAG EN NOTULEN VAN DE 2E ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 27/03/2013  

Agendapunt 2. Notulen vorige vergadering 

De notulen van de eerste algemene ledenvergadering dd. 22 november 2011 
werden goedgekeurd. 

Agendapunt 3. Jaarverslag 2011/2012 

De voorzitter gaf een toelichting op het jaarverslag (dat iedereen via de website 
heeft kunnen inzien en/of per post heeft ontvangen).  

VDP was aspirant lid van de koepel NVOG, maar is in de loop van het jaar 
overgestapt naar KNVG die zeer actief is in de lobby bij de politiek.  

De zo belangrijke kennisopbouw vindt plaats door deelname aan deze koepel, 
maar ook in de VDP-werkgroepen Risicoprofiel en Pensioenakkoord. 

VDP heeft in het afgelopen jaar bij zowel werkgever en vakbonden als PDN 
aandacht gevraagd voor het zogenaamde AOW-gat. Helaas vergeefs: alle partijen 
waren van mening dat zij niet dit door de overheid geschapen probleem konden 
oplossen. 

Verder heeft VDP onlangs in een brief en bij een gesprek met het PDN-bestuur, 
dat naar aanleiding daarvan plaatsvond, haar zorg uitgesproken over de 
achterstand die gepensioneerden bij de toeslagverlening hebben opgelopen en 
aandacht gevraagd voor een evenwichtige belangenbehartiging bij de 
toeslagverlening. 

Naar aanleiding van een desbetreffende vraag uit de zaal merkte de voorzitter 
op dat de toegevoegde waarde van VDP in de verhouding tot PDN daarin ligt dat 
VDP zich enkel richt op de gepensioneerde deelnemers in het pensioenfonds. Het 
PDN-bestuur moet rekening houden met alle deelnemers. 

Agendapunt 4. Financiële zaken betrekking hebbend op het 
boekjaar 2011/2012 

De vergadering gaat akkoord met de benoeming van de heren Th. Hessels en P. 
de Vries als leden van de kascommissie. 

Vervolgens geeft penningmeester Ton Baaten een toelichting op de jaarrekening 
2011/2012. Het eerste boekhoudkundige jaar liep vanaf de oprichting tot eind 
2012. 

Dhr. Wientjes vraagt zich af waarom het – toch positieve – saldo contributie als 
negatief (met een -) vermeld staat. Dit heeft te maken met het programma dat 
wordt gebruikt. 

Dhr. De Vries meldt namens de kascommissie dat alles ordentelijk in de 
administratie is verwerkt.  

Bij acclamatie wordt door de vergadering de jaarrekening 2011/2012 
goedgekeurd en décharge verleend aan het bestuur voor het financiële beleid. 
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VERSLAG EN NOTULEN VAN DE 2E ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 27/03/2013  

Agendapunt 5. Financiële zaken betrekking hebbende op het 
boekjaar 2013  

De penningmeester geeft een toelichting op de begroting voor het boekjaar 2013 
en roept daarbij op om de vereniging machtiging te verlenen om de contributie 
per automatische incasso te innen. Dat scheelt enorm in kosten en werk. 

Verder deelt hij mee dat DSM voor nieuwe leden de contributie voor het eerste 
jaar betaalt. Gevraagd en toegezegd wordt dat zichtbaar te maken op de 
begroting en in de jaarrekening. 

Dhr. Fransen van de Putte lijkt het verstandig een post op te nemen in de 
begroting voor het werven van leden. Ook dat wordt toegezegd. 

Ledenwerving is een punt van zorg: bij + 15.000 uitkeringsgerechtigden in het 
pensioenfonds blijft het ledenaantal rond 1000 hangen.  

Volgens dhr. Schaaf is het belangrijk vooral nieuw-gepensioneerden te 
benaderen. 

Dat is echter voor de vereniging moeilijk omdat het pensioenfonds de informatie 
omtrent mensen die met pensioen gaan niet wil verstrekken vanwege privacy-
redenen. 

De leden worden opgeroepen om oud-collega’s aan te spreken om lid te worden. 

Wouter de Wijn – webmaster van de VDP - suggereert om de Nieuwsflitsen door 
te sturen naar oud-collega’s die nog geen lid zijn, zodat zij zien wat de 
vereniging doet. 

Dhr. Aertsen oppert het idee om een wervingsbrief op de website te zetten die 
naar oud-collega’s kan worden gestuurd. 

Het bestuur neemt de ideeën in overweging. 

Agendapunt 5.1  

De begroting voor 2013 wordt goedgekeurd en de contributie wordt vastgesteld 
op de voorgestelde € 25 per jaar.  

Agendapunt 5.2 

De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming van de heren Hessels en De 
Vries als leden van de kascommissie. 
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VERSLAG EN NOTULEN VAN DE 2E ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 27/03/2013  

Agendapunt 6. Benoeming bestuurslid 

De vergadering herbenoemt dhr. Baaten als bestuurslid en penningmeester van 
de vereniging. 

Agendapunt 7. Rondvraag  

Dhr. Fransen van de Putte vraagt aandacht voor het volgende: 

De keuze voor de verschillende contracten FTK I of FTK II is zeer belangrijk. Het 
huidige contract kan niet zo maar opzij worden geschoven. De keuze wordt 
gemaakt in onderhandelingen tussen werkgever en de vakbonden. Er is (nog) 
geen plek aan de onderhandelingstafel voor de gepensioneerden. Hij vindt dat 
de VDP actiever moet zijn om die plek te verwerven. 

Mevr. Breiner-Bosma deelt mee dat in het College van Belanghebbenden hierover 
is gesproken. Het PDN-bestuur ziet de VDP of de gepensioneerden niet als 
gesprekspartner en verwijst naar het College van Belanghebbenden., Zij 
benadrukt dat naar haar mening de contacten met het PDN-bestuur niet 
vrijblijvend moeten zijn. 

Dhr. Beckers merkt op dat onder meer het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid van mening is dat alle geledingen betrokken moeten worden 
bij de besluitvorming die tussen werkgever, werknemers en PDN-bestuur 
plaatsvindt. 

Dhr. Tervoort vraagt wat de verschillende contracten inhouden. De voorzitter 
verwijst hiervoor naar de lezing van dhr. Rutten die o.m. daarover zal gaan. 

Dhr. Aertsen is van mening dat de VDP zich formeel moet melden bij alle 
partners die aan tafel zitten en dat ook kenbaar moet maken bij alle partijen. 

Dhr. Vellenga vraagt of het bestuur al een actieplan heeft om gehoord te 
worden. 

De voorzitter antwoordt dat dit nog niet het geval is, maar dat dit in de 
komende tijd zal worden uitgewerkt. De vereniging bereidt ook een standpunt 
voor maar nog niet alles is duidelijk. 

Volgens de heer Ubachs wordt het moeilijk om een keuze te maken tussen de 
verschillende contracten FTK I of FTK II; eventueel zou een enquête onder de 
leden moeten worden gehouden. 

De voorzitter zegt dat de vereniging ernaar streeft om de positieve en negatieve 
effecten van beide contracten aan de leden kenbaar te maken. 

Agendapunt 8: Sluiting 

Om 14.15 uur sluit de voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging voor de 
actieve deelname van de leden.  


