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NOTULEN VAN DE ACHTSTE ALGEMENE LEDENVERGADERING (EN 
LEDENBIJEENKOMST) VAN DE VERENIGING VAN DSM GEPENSIONEERDEN 
(VDP) OP DONDERDAG, 4 APRIL 2019 
 
Locatie: Golden Tulip Hotel Central, ’s-Hertogenbosch 
 
 
 

1. Welkomstwoord en opening door de voorzitter, Mieke van Wagenberg 
 
Om 11.30 uur werden de leden en, voor zover aanwezig, hun partners welkom 
geheten door voorzitter Mieke van Wagenberg. De aanwezigheid van de 
partners werd bij acclamatie goedgekeurd. Eveneens werd goedgekeurd dat 
foto’s van de vergadering gepubliceerd kunnen worden op de website van de 
vereniging. 

 
2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 3 april 2018 

 
De notulen van de 7e Algemene Ledenvergadering van 3 april 2018 werden bij 
acclamatie goedgekeurd, onder dankzegging aan de notulant. 

 
3. Jaarverslag 2017 

 
Aan de hand van een aantal sheets (bekende en nieuwe), deed Mieke van 
Wagenberg verslag van de activiteiten van het VDP-bestuur in het afgelopen 
jaar. 
 
De voornaamste doelstellingen van de vereniging zijn en blijven: het streven 
naar een waardevast pensioen voor haar leden en het informeren van de 
leden over de ontwikkelingen op pensioengebied. 
 
De belangenbehartiging wordt nu meer gezocht in samenwerking met de 
mensen die de verantwoording hebben en het geven van informatie over de 
belangen van de gepensioneerden aan degenen die de besluiten moeten 
nemen na afweging van alle belangen. 
 
Het pensioenfonds heeft in het afgelopen jaar zijn strategie heroverwogen. 
VDP heeft een bijdrage kunnen leveren in de discussies. 
 
VDP heeft ook intern strategiediscussies gevoerd, waarbij de voornaamste 
uitkomsten zijn: 
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- VDP gaat in gesprek met de vakbonden over de voorbereiding van het 
nieuwe pensioencontract dat in 2020 moet worden afgesloten. Het bestuur 
van het pensioenfonds (PDN) en het Verantwoordingsorgaan (VO) worden 
op de hoogte gehouden. 

- Om ook landelijk invloed te kunnen uitoefenen zal VDP haar deelname in 
de koepels intensiveren. VDP is nu vertegenwoordigd in de Pensioen-
commissie (met leden van allerlei pensioenkoepels) en in de Commissie 
Zorg, Welzijn en Wonen van de koepels. Daarnaast nemen bestuursleden 
deel aan de Regionale en Algemene Ledenvergaderingen. 
De koepelorganisaties KNVG en NVOG zullen in de loop van dit jaar 
fuseren. 
Er zijn zorgen over de totstandkoming van het nieuwe pensioenstelsel; 
hoewel partijen lijnrecht tegenover elkaar lijken te staan, zijn er toch weer 
pogingen om aan tafel te komen.  
Verder is er zorg over de betaling van de afschaffing van de 
doorsneepremie. Een deel daarvan lijkt door de pensioenfondsen te 
moeten worden opgebracht; VDP vindt dat dit niet ten koste van het 
pensioenvermogen mag gaan. 
 

Invloed is mede afhankelijk van de grootte van de groep die VDP vertegenwoordigt. 
De voorzitter roept de leden daarom op om mee te denken over acties om leden te 
werven en zelf oud-collega’s aan te sporen om lid te worden. 
 
Een van de leden vraagt hoeveel invloed de koepels hebben bij de politiek.  
Op dit moment nog niet genoeg; het is een kwestie van lange adem. Men hoopt na 
de fusie de juiste mensen te vinden met toegang tot politiek en overheid. 
 
Gaat de politiek bepalen wat er met het pensioen moet gebeuren, vraagt een ander 
lid.  
Aannemelijk is dat, als de SER er niet uit komt, de politiek gaat beslissen. 
 
Op de vraag wat pensioenpremie te maken heeft met loonruimte, wordt uitgelegd dat 
zowel pensioenpremie als loonsverhoging deel uit maken van de loonruimte. Als er 
meer premie moet worden betaald wordt dat verrekend met een eventuele 
loonsverhoging. 
 

 
4. Jaarrekening 2018 

 
a) Overeenkomstig artikel 19, lid 2 van de statuten legde het bestuur rekening 

en verantwoording af over het gevoerde financiële beleid onder 
overlegging van de jaarrekening 2018. Penningmeester Harrie Wijnans 
lichtte de balans en de resultatenrekening toe.  
Ondanks de contributieverlaging en de (dure) PRACHT-cursussen kon er 
toch nog bijna € 5000 toegevoegd worden aan het eigen vermogen. 
 

b) De heer Jan Barendse bracht verslag uit van het onderzoek door de 
kascommissie van de jaarrekening 2018. De stukken werden nagekeken 
tot in de details. Alles was zeer nauwkeurig bijgehouden en klopt tot op de 
cent. Hij stelt dan ook voor het bestuur te dechargeren. 
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5. Dechargeren beleid. 
 
Desgevraagd wordt het bestuur door de Algemene Ledenvergadering bij 
acclamatie gedechargeerd voor het algemene en financiële beleid in 2018.  
 
 

6. Begroting 2019   
 
a) Penningmeester Harrie Wijnans licht de Begroting 2018 toe. Het eigen 

vermogen is, ondanks de contributieverlaging, toch nog opgelopen tot bijna 
€ 50.000. Gevraagd wordt of er een richtbedrag is aan reserve. Het idee is 
voldoende in kas te hebben om eventuele professionele bijstand in te 
huren mocht dat nodig zijn. Dit bedrag zou voldoende zijn voor ongeveer 
een maand aan advocaatkosten.  

 
     Er is nog een post onvoorzien van + € 700, die wellicht besteed kan   
     worden aan rechtsbijstands- en bestuurdersaansprakelijkheids- 
     verzekeringen. Onderzoek daarnaar wordt momenteel gedaan. 

 
Het voorstel om (een deel van) het eigen vermogen te besteden aan 
kennisopbouw bij een nieuw pensioenstelsel en voor deelname aan  
protestacties, wordt door het bestuur in overweging genomen. 
 

b) Bij acclamatie wordt de begroting 2019 en het handhaven van de   
contributie op € 20 goedgekeurd. 

 
 

7. Benoeming nieuw lid in kascommissie 
 
De heer Jo Timmermans treedt af als lid van de  kascommissie. Als zijn 
opvolger meldt zich de heer Dirk van den Bos. De vergadering gaat akkoord 
met zijn benoeming. 
De kascommissie voor het boekjaar 2019 zal dus bestaan uit de heren Jan 
Barendse en Dirk van den Bos. 
Jo Timmermans wordt bedankt voor zijn bijdrage in de afgelopen periode 
 
 

8. Strategie VDP 
 
Omdat de strategie al is besproken bij agendapunt 3 werd hier op deze plek 
niet meer op ingegaan. 
 
 

9. Benoeming bestuursleden 
 

a) Aftredend voorzitter Mieke van Wagenberg dankte de andere bestuursleden, 
webmaster Pierre Mulleners en organisator Rob Housmans voor de plezierige  
samenwerking in de voorbije jaren. Ze had voor allen een afscheidscadeautje. 
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b) Aangezien de voorgestelde bestuursleden Jan Grooten en Harry Govers niet 

aanwezig konden zijn bij de vergadering, stelden zij zich in een audio-
boodschap voor. Zij werden bij acclamatie benoemd. 

 
Voorgesteld bestuurslid en beoogd voorzitter Ger Wagemans was wel 
aanwezig. Hij gaf in zijn boodschap aan waarom hij bestuurslid wil worden en 
hoe hij de toekomst van de vereniging ziet. Ook hij werd bij acclamatie 
benoemd. 
Daarnaast werd akkoord gegaan met de benoeming van Willem van den Bos 
als aspirant-bestuurslid. Zijn kandidatuur kwam te laat om hem nog in deze 
vergadering tot bestuurslid te benoemen. 
 
Peter van den Dikkenberg heeft zich bereid verklaard het  
penningmeesterschap ad interim op zich te nemen. De vergadering ging ook 
daarmee akkoord. 
 
 

10. Rondvraag en wat verder ter tafel komt. 
 
Bestuurslid Ton Baaten maakte gebruik van de rondvraag om aftredend 
voorzitter Mieke van Wagenberg en penningmeester Harrie Wijnans te 
bedanken voor hun inspanningen voor de vereniging in de afgelopen jaren en 
overhandigde hen een passend geschenk. 

 
11. Sluiting 

 
Ger Wagemans sluit de vergadering onder dankzegging voor de actieve deelname 
en nodigt de leden uit voor de lunch. Hij verzoekt de leden om 14.00 uur weer terug 
te zijn voor aangekondigde presentatie door de heer Maurice Hamers over ‘Verzorgd 
Wonen’.  De sheets van de presentatie worden op onze website geplaatst. 
 


