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NOTULEN VAN DE VIJFDE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

(EN LEDENBIJEENKOMST) VAN DE VERENIGING VAN DSM GEPENSIONEERDEN 

(VDP) OP DINSDAG 12 APRIL 2016 

Locatie: Golden Tulip Hotel Central, ’s-Hertogenbosch 

1. Opening door de voorzitter, Mieke van Wagenberg 

Om 11.15 uur werden de leden en, voor zover aanwezig, hun partners welkom geheten 
door de voorzitter, Mieke van Wagenberg. 
Conform de statuten werd formeel toestemming gevraagd om de aanwezige partners 
toe te laten tot de vergadering. De toestemming werd bij acclamatie gegeven. 
 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 2 april 2015 

Naar aanleiding van een opmerking van een van de leden werd toegelicht dat in 2015 
tijdelijk een extra lid aan de kascommissie is toegevoegd om bij aftreden van een van 
de leden voor continuïteit te zorgen. 

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2 april 2015 werden bij acclamatie 
goedgekeurd.  
 

3. Jaarverslag 2015  

Gebruikmakend van een aantal sheets lichtte de voorzitter de activiteiten van de 
vereniging in het afgelopen jaar toe en ging zij in op de speerpunten voor het komende 
jaar van zowel de vereniging als de overkoepelende organisaties. 

• De heer Van Suijdam vroeg of het voornemen van de overheid om de eigen woning 
over te hevelen van box 1 naar box 3 de aandacht heeft. Aangezien dat een 
politieke beslissing zal zijn, wordt dit door de koepel behandeld. VDP is bij de 
vergaderingen van koepelorganisatie KNVG aanwezig en zal dit punt daar naar voren 
brengen. 

• De heer Van Baal merkte op dat het aantal personeelsleden bij DSM daalt en vroeg 
zich af hoe de in de afgelopen 10 jaar te weinig betaalde premie nog kan worden 
gecompenseerd. Naar de mening van de VDP kan dit alleen door op de aanspraken 
van die premiebetalers te korten. 
 

4. Benoeming bestuurslid 

Ton Baaten, die conform artikel 11 van de statuten en het rooster van aftreden dit jaar 
aftreedt, wordt bij acclamatie herbenoemd voor 3 jaar. 
 

5. Jaarrekening 2015 
 

a) Overeenkomstig artikel 19, lid 2 van de statuten legde het bestuur rekening en 
verantwoording af over het gevoerde beleid onder overlegging van de jaarrekening 
2015. Penningmeester Harrie Wijnans lichtte de balans en de resultatenrekening 
toe.  

b) De heer Kelderman bracht verslag uit van het onderzoek door de kascommissie van 
de jaarrekening 2015. De kritisch vragen die gesteld werden zijn door de 
penningmeester helder beantwoord en de kascommissie zag geen bezwaren om de 
jaarrekening goed te keuren. 
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c) Desgevraagd wordt het bestuur door de vergadering bij acclamatie gedechargeerd 
voor het algemene en financiële beleid in 2015.  

 
6. Benoeming nieuw lid in kascommissie 

Het voorstel van het bestuur om de heer Bert Theunissen te benoemen tot lid van de 
kascommissie wordt goedgekeurd. De kascommissie voor het boekjaar 2016 zal dus 
bestaan uit de heren Ton Vonk en Bert Theunissen. 
De heren Kelderman en Kemmerling worden bedankt voor hun diensten in de afgelopen 
periode. 
 

7. Begroting 2016 

Na de toelichting door de penningmeester van de begroting voor 2016 werd deze door 
de vergadering goedgekeurd. 
Ook werd het voorstel om de contributie te handhaven op € 25 per jaar door de 
vergadering aanvaard. 
 

8. Rondvraag 
 

• De heer Rottier complimenteerde voorzitter en bestuur met het gevoerde beleid; de 
belangen van de DSM-gepensioneerden zijn in goede handen. 

• De heer Wientjes vroeg zich af of het mogelijk is de namen van overleden leden 
bekend te maken. Wellicht is het mogelijk dit op het besloten deel van de website 
te doen (na verkregen toestemming van de nabestaanden). PDN zal gevraagd worden 
naar de mogelijkheid om de overledenen te vermelden in Pensioencontact. 

• De heer Göttgens is toegetreden tot de ledenraad van vakbond Synergo-vhp. Hij zou 
graag contact houden met VDP om de belangen van de gepensioneerden beter te 
kunnen behartigen. Er wordt een afspraak gemaakt met een van de bestuursleden. 

• De heer Van der Velden vroeg wie de belangen van de slapers behartigt. Op dit 
moment niemand, maar binnen de VDP en ook binnen het Verantwoordingsorgaan is 
dit punt wel aan de orde geweest. Er is echter nog geen besluit over genomen. 

• De heer Verlaan, die de organisatie van deze en andere bijeenkomsten verzorgt, 
vroeg wie van de leden dit op termijn van hem zou willen overnemen. Het idee is 
dat deze persoon gedurende het komende jaar mee loopt om continuïteit te 
garanderen. Er waren geen spontane aanmeldingen. 

 
9. Sluiting 

De voorzitter bedankt de leden voor de actieve deelname aan de vergadering en nodigt 
hen uit voor de lunch, maar verzoekt iedereen uiterlijk om 13.30 uur terug te zijn in de 
zaal voor de inleiding over de tentoonstelling ‘Jheronimus Bosch – Visioenen van een 
genie’. 

 

Secretaris, mevrouw M. Buikstra 

Sweikhuizen, 14 april 2016 

 


