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VERSLAG VAN DE VIERDE ALGEMENE LEDENVERGADERING (EN 
LEDENBIJEENKOMST) VAN DE VERENIGING VAN DSM 
GEPENSIONEERDEN (VDP) OP DONDERDAG, 2 APRIL 2015 

Locatie: Golden Tulip Hotel Central, ’s-Hertogenbosch 

 

Om 11.15 uur werden de leden en, voor zover aanwezig, hun partners welkom 
geheten door de voorzitter, Mieke van Wagenberg. 

Daarna sprak de heer Atzo Nicolaï, President DSM Nederland en voorzitter van het 
bestuur van het Pensioenfonds DSM Nederland, over de transitie van DSM naar een 
wereldwijd Life Sciences & Materials Sciences onderneming en de stand van zaken 
binnen het Pensioenfonds DSM Nederland. 

Naar aanleiding van de lezing werd een aantal vragen gesteld en beantwoord, met 
name over de stand van zaken bij het pensioenfonds. 

Na de lunchpauze van 13:00–14:00 uur, begon de Algemene Ledenvergadering. 

Agenda: 

1. Opening door de voorzitter 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 10 april 2014 

3. Jaarbericht 2014 

4. Benoeming bestuursleden 

5. Jaarrekening 2014 

6. Benoeming nieuw lid in kascommissie 

7. Begroting 2015 

8. Rondvraag 

9. Sluiting 
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1. Opening door de voorzitter 

Nadat iedereen nogmaals welkom was geheten door de voorzitter, werd – conform 
de statuten - formeel toestemming gevraagd om de aanwezige partners toe te 
laten tot de vergadering. De toestemming werd bij acclamatie gegeven. 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 10 april 2014 

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 10 april 2014 werden 
goedgekeurd. 

3. Jaarbericht 2014 

In het Jaarbericht meldde de voorzitter dat de vereniging is gegroeid naar 1.100 
leden.  

Vervolgens werden de veranderingen in de pensioenwetgeving genoemd, waardoor 
er strengere regels gesteld worden aan pensioenfondsen en dus ook aan PDN. Dit 
ondanks de forse lobby-activiteiten van de gepensioneerden koepels, waar de VDP 
lid van is. Daarin is tevens meegenomen dat er een verkeerde beeldvorming wordt 
gehanteerd van de alsmaar rijker wordende groep gepensioneerden, terwijl die in 
werkelijkheid individueel armer worden door overheidsmaatregelen en uitblijven 
van indexatie.  

De VDP heeft speerpunten benoemd voor een nieuwe pensioenregeling, zoals het 
opheffen van de indexatie-ongelijkheid tussen actieven en gepensioneerden 
inclusief het inhalen van de achterstand van gepensioneerden en het belang van 
een kostendekkende premie.  

Daarnaast heeft de commissie Ziektekosten gunstige afspraken kunnen bevorderen 
voor de gepensioneerden. De vragen die naar aanleiding hiervan werden gesteld 
omtrent het beleggingsbeleid van PDN (bijv. afdekking renterisico), de premie, het 
indexatietempo en het inhalen van de indexatieachterstand werden mede 
beantwoord door John van Engelen en Just Fransen van de Putte (gepensioneerden 
vertegenwoordigers in het PDN-bestuur) en Harry Govers van Synergo-vhp. 

4. Benoeming bestuursleden 

a) Het terugtreden van Ton Baaten als penningmeester en zijn aanblijven als 
bestuurslid werd goedgekeurd, alsmede de benoeming van Harrie Wijnans 
tot bestuurslid en penningmeester. 

b) De benoeming van Peter van den Dikkenberg tot bestuurslid belast met de 
ledenadministratie werd goedgekeurd. 

c) Marlies Buikstra en Rob Segers, aftredend conform rooster, werden voor 3 
jaar herbenoemd. 
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5. Jaarrekening 2014 

a) Uit het verslag van de Kascommissie, bestaande uit de heren J.H. Kelderman 
en A.P.G. Kemmerling, bleek hun akkoord met de financiële cijfers in de 
balans per 31-12-2014 en de resultatenrekening 2014. 
 

b) Penningmeester Harrie Wijnans lichtte de balans en de resultatenrekening 
toe. De grotere bedragen betroffen: 

− scholing van de bestuursleden: noodzakelijk om kennis te ontwikkelen; 
 

− advieskosten: dit jaar besteed aan een advies van Bureau50 over het 
formuleren van strategie en doelstellingen; 
 

− portikosten: facturen, nieuwsbrieven en uitnodigingen aan de leden die 
niet beschikken over e-mail; 
 

− systeemkosten: ledenadministratie, boekhouding incl. automatische 
incasso en de website (via e-captain); 
 

− ledenvergaderingen: de algemene ledenvergadering en de regionale 
bijeenkomsten brengen veel kosten met zich mee, maar zijn zeer 
belangrijk voor informatieverschaffing aan en contact met onze leden. 

c) Het bestuur wordt door de vergadering gedechargeerd voor het algemene en 
financiële beleid in 2014. 

6. Benoeming nieuw lid in kascommissie 

Het voorstel van het bestuur om de kascommissie uit te breiden tot 3 leden en de 
heer Ton Vonk voor 2 jaar te benoemen in de kascommissie wordt door de 
vergadering geaccordeerd. 

7. Begroting 2015 

Na de toelichting door de penningmeester van de begroting voor 2015 werd deze 
door de vergadering goedgekeurd.  

Ook werd het voorstel om de contributie te handhaven op € 25 per jaar door de 
vergadering aanvaard. 
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8. Rondvraag 

− In antwoord op een vraag van de heer Tervoort deelt de voorzitter mee dat de 
pensioenleeftijd al is verhoogd voor nieuwe gevallen. 
 

− De heer Heezen wil graag ambassadeur van DSM zijn, zoals gesuggereerd door de 
heer Nicolaï, maar zou dan graag meer informatie ontvangen en vraagt VDP’s 
assistentie in deze. 
 

− De heer De Kok lijkt het een goed idee om de aanmeldingen voor de Algemene 
Ledenvergaderingen en regionale bijeenkomsten te vermelden op de website om 
carpoolen mogelijk te maken. VDP neemt dit in overweging. 

9. Sluiting 

De voorzitter bedankt de leden voor de actieve deelname aan de vergadering en 
nodigt hen uit voor de nazit. 

—.— 


