
 

 

 

  

 

 

 

1. VDP BESTUUR EN COMMISSIES   

 

1.1. Bestuur 

2020 was het jaar van bestuurswisseling. Nadat Harry Govers in 2019 benoemd was als 

bestuurslid en Ger Wagemans in datzelfde jaar het voorzitterschap had overgenomen van 

Mieke van Wagenberg, moest ook nog gezocht worden naar andere nieuwe bestuursleden, 

waaronder een secretaris en een penningmeester. Bestuurders Ton Baaten en Marlies 

Buikstra hadden hun drie statutair toegestane termijnen voltooid. Ook voor Harrie Wijnans en 

Peter van den Dikkenberg werd opvolging gezocht. 

Door het bestuur werd ingaande 1 juli 2020 als penningmeester Theo Tillemans benoemd 

en als secretaris Marlene Hoeppertz. Daarnaast vond de benoeming plaats van Hans 

Bluijssen, verantwoordelijk voor Communicatie, Marius Weehuizen, verantwoordelijk voor 

Pensioenen en Etha van de Wiel verantwoordelijk voor het landelijk pensioenoverleg.   

Door privé omstandigheden heeft Hans Bluijssen in november zijn lidmaatschap van het 

bestuur beëindigd. In januari 2021 is Hans opgevolgd door Miriam Moonen. 

Al deze benoemingen moeten in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering worden 

goedgekeurd. De profielen van de nieuwe bestuursleden zijn op de website gezet.  

Tot ons verdriet is in april 2020 Ton Baaten plotseling overleden, hij was bestuurslid van 

de vereniging vanaf de oprichting in 2011.  

 

Vooral in de tweede helft van 2020 was de intensiteit van de bestuursvergaderingen hoog. 

Dit had voornamelijk te maken met het feit dat 5 nieuwe bestuursleden waren aangetreden 

die zich de noodzakelijke kennis en kunde eigen moesten maken. Maar ook duidelijke doelen 

en standpunten waar de vereniging voor staat moesten (her)formuleren. 

Daarnaast werd veel tijd besteed aan het vergaren van kennis over het nieuwe 

pensioenstelsel en het inzichtelijk maken van de gevolgen en keuzes voor onze leden. 

 

 

 

 

 

  
  

 



 

 

 

1.2. Commissies  

VDP heeft twee commissies: Pensioenen en Communicatie 

De pensioencommissie adviseert het bestuur over alle inhoudelijke pensioenzaken. 

De communicatiecommissie adviseert het bestuur over communicatie met de leden. 

Daarnaast heeft deze commissie ook een uitvoerende taak, zoals het beheren en actueel 

houden van onze Website en het organiseren van de Algemene Ledenvergadering en de 

Regionale Informatiebijeenkomsten. 

 

De Commissie Pensioenen  

Er is per 1 juli een nieuwe pensioencommissie samengesteld, bestaande uit Dirk van de 

Bos, Michel Ubachs, Harrie Wijnans en vanuit het bestuur Marius Weehuizen als voorzitter. 

De commissie heeft zich voornamelijk beziggehouden met de wijziging van het 

pensioenstelsel, waarvoor na een pensioenakkoord eerder in het jaar medio december het 

wetsvoorstel is ingediend. De commissie heeft zich hiervoor verzekerd van externe 

deskundige ondersteuning door het bureau Sprenkels & Verschuren. De commissie heeft 

belangrijke parameters in kaart gebracht en de eerste stappen gezet voor de interne 

vaststelling en afweging van de ingrijpende gevolgen en keuzes voor de gepensioneerden 

bij de invoering van het nieuwe stelsel. Daarnaast heeft de commissie aandacht besteed 

aan de nieuwe pensioenovereenkomst met het pensioenfonds, in het bijzonder aan het 15 

jaar vervallen van de (achterstallige) indexatie, de niet kostendekkende pensioenpremie en 

de looptijd van de overeenkomst.  

 

De Commissie Communicatie  

De commissie met als leden Rob Housmans, Pierre Mulleners, Berry Verlaan en vanaf 1 

juli Hans Bluijssen als voorzitter kwam een aantal keren bij elkaar. In de eerste helft van 

2020 is in het bijzonder aan de orde geweest de organisatie van een fysieke Algemene 

Ledenvergadering in juni, daarna zijn alternatieven voor deze vergadering besproken.     

Zie verder onder punt 2.1. 

In de tweede helft van het jaar werd een nieuw Communicatiebeleidsplan opgesteld voor 

de komende drie jaar en een Jaarplan voor 2021. Beide plannen werden door het bestuur 

goedgekeurd.  

In 2020 werden 13 Nieuwsflitsen aan de leden gestuurd, onder meer over het nieuwe 

bestuur dat per 1 juli aan de slag is gegaan, de beleidsuitgangspunten van het bestuur, 

het nieuwe pensioenstelsel, de afgelasting van de Algemene Ledenvergadering, de 

zorgpunten in de nieuwe pensioenovereenkomst. Aan het eind van het jaar stond de 

voorzitter van het bestuur in een video stil bij een terugblik op 2020 en een vooruitblik op 

2021. Ze zijn allemaal terug te vinden op onze website.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 2. VDP BIJEENKOMSTEN en LEDEN  

 

 

2.1. Algemene Ledenvergadering 2020  

 

In de eerste helft werden, zoals gewoonlijk, plannen gemaakt en documenten voorbereid en 

vastgesteld voor de Algemene Ledenvergadering (ALV), die gehouden zou worden op 11 

juni 2020. Edith Schippers, de nieuwe  bestuursvoorzitter van Pensioenfonds DSM 

Nederland, had toegezegd een presentatie te verzorgen.  

Als gevolg van COVID-19 heeft het bestuur deze vergadering destijds moeten uitstellen. De 

ALV-documenten - Jaarbericht 2019, Jaarrekening 2019 (incl. goedkeuring door de 

Kascommissie) en de Begroting 2020 - werden online gezet. Op deze manier werden de 

leden hierover geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld te reageren. 

 Een tweede poging om de ALV te houden was gepland voor 28 oktober 2020. Echter 

gezien de slechte vooruitzichten omtrent COVID-19 en de daarmee samenhangende 

overheidsmaatregelen, heeft het bestuur toen besloten om in 2020 geen ALV te houden. 

Zodra een ALV weer mogelijk is, moeten bovengenoemde stukken alsnog worden 

goedgekeurd door de vergadering. 

  

2.2.    Regionale Informatiebijeenkomsten 2020 

De jaarlijkse Regionale Informatiebijeenkomsten in Delft, Heerlen en Zwolle hebben in 

2020 niet plaatsgevonden. Dit ook ten gevolge van COVID-19.  

 

We hopen in 2021 onze gebruikelijke bijeenkomsten weer te kunnen organiseren. 

  

2.3.  Leden  

Het aantal leden blijft tegen de 1300. Het streven naar verhoging van dit aantal is 

onderwerp van constante aandacht van Bestuur en Communicatie Commissie.  

Het bestuur is voornemens om in 2021 een aantal acties te starten om nieuwe leden te 

werven. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.   VDP BELANGENBEHARTIGING   

 

 3.1  Lokaal   

De door het bestuur opgestelde pensioenstandpunten werden gedeeld met het Bestuur en 

het Verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds DSM Nederland (PDN). Ook DSM en de 

vakbonden werden hiervan in kennis gesteld. Met onze leden werd hierover 

gecommuniceerd via de Nieuwsflits 140 van 2 november. Daarnaast heeft het bestuur zijn 

zorgpunten over de nieuwe pensioenovereenkomst aan het Bestuur en 

Verantwoordingsorgaan van PDN laten weten. Deze zorgpunten zijn ook met de leden 

gedeeld via Nieuwsflits 141 van 20 november.  

 

3.2.    Landelijk  

VDP is, zoals bekend, aangesloten bij landelijke Koepel Gepensioneerden.  
De oude koepels zijn vanaf 1 januari 2020 gezamenlijk verder gegaan onder de 
naam Koepel Gepensioneerden (‘KG’). Aangesloten zijn 150 organisaties van 
gepensioneerden (zoals VDP) en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv 
(Federatie van Algemene Seniorenverenigingen). De koepel behartigt de 
belangen van pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere 
relevante instanties. 
VDP brengt haar mening en visie in door o.a. het deelnemen aan regionale en 
landelijke bijeenkomsten en commissies van de KG. 

In 2020 is door de Koepel zeer veel aandacht besteed aan het nieuwe Pensioen akkoord. Er 

zijn vele initiatieven genomen om de standpunten van de gepensioneerden over te brengen 

naar Regering en Overheid (ambtenaren en Kamerleden). Het heeft geleid tot een zeer 

doorwrocht document, dat gebruikt zal worden tijdens de Internetconsultatie van de heer 

Koolmees met de landelijke organisaties.  

Het blijft echter ongewis, of dit tot de voor gepensioneerden gewenste aanpassingen zal 

leiden. Nu het Kabinet demissionair is zullen geen grote stappen worden gezet. Het is 

wachten op de nieuwe regeringsploeg. Wellicht dat de Koepel daar iets meer gehoor krijgt.  

Het nieuwe pensioenstelsel zal de komende jaren een groot deel van de tijd en inzet van de 

Koepel vergen en zeker ook van VDP. 

 

4. BLIK VOORUIT   

Allereerst willen we graag de draad weer oppakken van het gesprek met onze leden, zoals 
de Jaarvergadering en Regionale Informatiebijeenkomsten als belangrijk ankerpunt van 
informatie en dialoog met onze leden. Daarnaast willen we echter ook de online 
communicatie meer inhoud geven. Een groot deel van onze leden is tevreden over de 
informatie die ze met enige regelmaat krijgen met onze Nieuwsflitsen. Maar we hebben ook 
leden, die “een tandje dieper” willen gaan in hun behoefte aan uitleg en dialoog. We zijn dan 
ook voornemens om “forumgesprekken” toe te voegen aan onze communicatie. We zullen 
onze leden hier binnenkort over informeren.  



 

 

Het tweede deel van onze vooruitblik betreft de invoering van het nieuwe stelsel. Daarover 
zijn ook in de recente landelijke consultatieronde nog vele en goede vragen gesteld. Ontstaat 
er daadwerkelijk een concreet zicht op enige indexatie, of worden we -via allerlei 
ingewikkelde en onnodige mechanismes- blij gemaakt met een dode mus. In ieder geval lijkt 
het er op, dat we als VDP aan de CEOD en PDN-tafel onze inbreng kunnen leveren. In 
welke vorm en op welk tijdstip is nog ongewis, maar we zullen onze leden op de hoogte 
houden. We gaan zoals hiervoor blijkt verder hard aan het werk en hopen daarbij op de 
steun van onze leden. Zegt het voort en maak reclame bij voormalige collega’s en vrienden 
om lid van VDP te worden. Immers alleen daarmee kunnen we ons draagvlak als 
gepensioneerden laten zien. 

 


