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Dit	  is	  de	  eerste	  nieuwsbrief	  van	  de	  VDP.	  De	  nieuwsbrief	  wordt	  toegestuurd	  aan	  de	  leden	  van	  de	  
VDP.	  Deze	  nieuwsbrief	  bevat	  o.a.	  informatie	  over	  de	  Algemene	  Ledenvergadering	  op	  22	  november	  
a.s.	  in	  Den	  Bosch.	  	  

Leden	  die	  willen	  reageren	  op	  de	  onderwerpen	  in	  deze	  Nieuwsbrief	  zijn	  van	  harte	  uitgenodigd.	  Dat	  
kan	  op	  de	  website	  van	  de	  VDP	  www.vdpdsm.nl	  of	  naar	  het	  e-‐mail	  adres	  vdp.secr@gmail.com	  of	  
naar	  het	  postbus	  adres	  van	  de	  VDP.	  	  

Algemene	  ledenvergadering	  van	  de	  VDP	  op	  22	  november	  2011	  in	  Den	  Bosch	  van	  12.00-‐17.00	  uur	  

De	  VDP	  leden	  komen	  uit	  alle	  delen	  van	  het	  land.	  Daarom	  wordt	  de	  Algemene	  Ledenvergadering	  	  op	  
een	  centrale	  plek	  in	  het	  land	  gehouden	  en	  wel	  in	  Den	  Bosch.	  De	  stad	  is	  goed	  bereikbaar	  met	  het	  
openbaar	  vervoer	  en	  met	  de	  auto.	  Er	  zijn	  parkeergelegenheden,	  die	  het	  centrum	  van	  de	  stad	  
bereikbaar	  maken.	  De	  vergaderstukken	  zijn	  bij	  deze	  Nieuwsbrief	  bijgesloten.	  Hieronder	  vindt	  u	  een	  
korte	  toelichting.	  	  U	  en	  uw	  partner	  zijn	  van	  harte	  welkom	  in	  Den	  Bosch.	  	  
	  
	  
U	  kunt	  zich	  opgeven	  via	  de	  website	  www.vdpdsm.nl	  .	  U	  kunt	  dan	  klikken	  op	  het	  hoofdje	  
“uitnodiging	  voor	  de	  Algemene	  Ledenvergadering	  ..”,	  juist	  boven	  de	  foto.	  	  
U	  kunt	  ook	  zich	  ook	  schriftelijk	  opgeven	  bij	  het	  secretariaat	  van	  de	  VDP.	  	  Zie	  het	  bij	  de	  uitnodiging	  
gevoegde	  formulier.	  Opgeven	  vóór	  15	  november.	  
	  
De	  bijeenkomst	  op	  22	  november	  heeft	  2	  doelstellingen.	  	  
	  
1)	  Allereerst	  	  de	  ledenvergadering.	  	  
Deze	  is	  nodig	  om	  een	  bestuur	  te	  kiezen,	  om	  een	  beleidsplan	  te	  bespreken	  en	  op	  grond	  daarvan	  een	  
begroting	  en	  de	  contributie	  voor	  het	  jaar	  2012	  vast	  te	  stellen.	  	  	  
	  
Het	  bestuur	  
De	  statuten	  (te	  vinden	  op	  de	  Website)	  geven	  aan	  dat	  het	  bestuur	  de	  taak	  heeft	  kandidaten	  voor	  
bestuursfuncties	  voor	  te	  dragen	  aan	  de	  ledenvergadering.	  	  De	  huidige	  bestuursleden	  die	  in	  mei	  	  zijn	  
aangetreden	  willen	  hun	  functie	  graag	  voortzetten.	  Dit	  zijn	  Ton	  Baaten,	  Bert	  van	  der	  Boorn,	  Marlies	  
Buikstra,	  Rob	  Segers	  en	  Mieke	  van	  Wagenberg.	  	  
De	  leden	  kunnen	  tegenkandidaten	  voorstellen.	  Een	  tegenkandidaat	  heeft	  	  de	  ondersteuning	  van	  
10%	  van	  de	  leden	  nodig	  om	  zich	  te	  kunnen	  kandideren.	  Een	  tegenkandidaat	  kan	  zich	  schriftelijk	  
melden	  bij	  de	  secretaris	  tot	  uiterlijk	  21	  november	  12.00	  uur.	  	  
	  
Beleidsplan	  2012-‐2014	  	  en	  begroting	  2012	  	  	  
Het	  bestuur	  heeft	  plannen	  om	  de	  doelstellingen	  van	  de	  vereniging	  te	  kunnen	  realiseren.	  Het	  
bestuur	  wil	  deze	  plannen	  graag	  toelichten.	  Mocht	  u	  aanvullende	  ideeën	  hebben	  of	  verbeteringen	  
dan	  kunt	  u	  die	  inbrengen.	  Om	  plannen	  uit	  te	  voeren	  is	  geld	  nodig.	  De	  begroting	  en	  contributie	  2012	  
worden	  ter	  goedkeuring	  aan	  de	  ledenvergadering	  voorgelegd.	  
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2)	  De	  tweede	  doelstelling	  van	  de	  bijeenkomst	  is	  interactie	  tussen	  de	  leden,	  zowel	  op	  de	  inhoud	  als	  
sociaal.	  
	  
Inleiding	  door	  Just	  Fransen	  van	  de	  Putte	  
De	  heer	  Just	  Fransen	  van	  de	  Putte	  zit	  namens	  de	  gepensioneerden	  in	  het	  Bestuur	  van	  het	  
Pensioenfonds	  PDN.	  Hij	  zal	  ingaan	  op	  de	  belangrijkste	  thema’s	  die	  nu	  en	  de	  toekomst	  spelen	  bij	  het	  
pensioenfonds,	  wat	  de	  rol	  is	  van	  partijen	  betrokken	  bij	  het	  DSM	  pensioen	  en	  wat	  de	  rol	  van	  de	  
gepensioneerden	  in	  bestuur	  en	  college	  van	  belanghebbenden.	  Hij	  zal	  zijn	  lezing	  zo	  inrichten,	  dat	  er	  
tijd	  is	  voor	  vragen.	  	  
	  
Sociale	  contacten	  
Er	  is	  ook	  ruim	  de	  tijd	  voor	  sociale	  contacten.	  De	  vergadering	  begint	  om	  13.00	  uur,	  maar	  de	  deuren	  
van	  Hotel	  Golden	  Tulip	  (Central)	  gaan	  om	  12.00	  uur	  open	  en	  dan	  staan	  er	  broodjes	  en	  koffie	  klaar.	  	  
Er	  zijn	  3	  rondleidingen	  georganiseerd	  in	  Den	  Bosch,	  naar	  de	  St	  Jan,	  het	  	  Zwanenbroederhuis	  en	  het	  	  
stadhuis.	  De	  rondleidingen	  duren	  ruim	  1	  uur	  en	  zijn	  op	  korte	  loop	  afstand	  van	  de	  vergaderplaats.	  
Mocht	  u	  niet	  aan	  rondleiding	  willen	  deelnemen	  dan	  kunt	  u	  blijven	  napraten.	  
	  
	  
College	  van	  Belanghebbenden	  
	  
Op	  12	  oktober	  heeft	  het	  VDP	  bestuur	  kennis	  gemaakt	  met	  het	  College	  van	  Belanghebbenden.	  In	  het	  
College	  zitten	  3	  vertegenwoordigers	  van	  de	  gepensioneerden.	  	  In	  de	  afgelopen	  maand	  hebbende	  
gepensioneerden	  nieuwe	  vertegenwoordigers	  gekozen.	  De	  VDP	  organiseert	  voor	  hen	  de	  achterban.	  
Dit	  is	  op	  12	  oktober	  besproken.	  
	  
	  
Pensioencommissie	  	  
	  
De	  belangenbehartiging	  van	  de	  gepensioneerden	  gaat	  het	  VDP	  bestuur	  organiseren	  via	  een	  
pensioencommissie.	  In	  de	  pensioencommissie	  zitten	  leden	  die	  deskundig	  zijn	  op	  het	  gebied	  van	  
pensioenen.	  	  De	  pensioencommissie	  houdt	  de	  ontwikkelingen	  in	  het	  pensioenfonds	  PDN	  bij	  en	  wat	  
er	  in	  de	  toekomst	  op	  het	  pensioenfonds	  afkomt.	  De	  pensioencommissie	  overlegt	  met	  de	  
vertegenwoordigers	  van	  de	  gepensioneerden	  in	  het	  PDN	  bestuur	  en	  het	  college	  van	  
belanghebbenden	  .	  De	  pensioencommissie	  ondersteunt	  het	  bestuur	  bij	  het	  innemen	  van	  
standpunten	  richting	  PDN.	  	  De	  leden	  van	  de	  pensioencommissie	  moeten	  bereid	  zijn	  zich	  te	  
informeren	  en	  om	  cursussen	  te	  volgen.	  De	  VDP	  is	  verantwoordelijk	  voor	  de	  cursussen.	  
Bent	  u	  deskundig	  en	  kunt	  u	  actief	  zijn,	  neem	  dan	  contact	  op	  met	  het	  bestuur.	  
	  
	  
Pensioenklasje	  
	  
Een	  andere	  taak	  van	  de	  Vereniging	  is	  om	  gepensioneerden	  op	  te	  leiden	  tot	  kandidaten	  voor	  het	  
PDN	  bestuur	  en	  college	  van	  belanghebbenden.	  Over	  4	  jaar	  zijn	  er	  weer	  verkiezingen	  en	  het	  zal	  
zeker	  voorkomen	  dat	  er	  tussentijds	  kandidaten	  nodig	  zijn	  voor	  opengevallen	  vacatures.	  Om	  een	  
vacature	  te	  kunnen	  vervullen	  moeten	  kandidaten	  aan	  hoge	  eisen	  voldoen.	  Er	  zijn	  wettelijke	  eisen	  
en	  iedere	  kandidaat	  wordt	  getoetst	  door	  het	  College	  van	  Toezicht.	  De	  VDP	  zal	  een	  opleidingstraject	  
organiseren	  voor	  kandidaten,	  die	  bereid	  en	  in	  staat	  zijn	  om	  over	  4	  jaar	  tot	  het	  PDN	  bestuur	  of	  
College	  toe	  te	  treden	  voor	  een	  periode	  van	  tenminste	  4	  jaar	  en	  die	  nog	  niet	  gekwalificeerd	  zijn.	  	  	  
Bent	  u	  	  gepensioneerd	  en	  wilt	  u	  de	  belangen	  van	  gepensioneerden	  actief	  behartigen,	  neem	  dan	  
contact	  op	  met	  het	  bestuur.	  	  
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Bestuursactiviteiten	  in	  de	  afgelopen	  periode	  
	  
In	  de	  afgelopen	  maanden	  heeft	  het	  bestuur	  nog	  veel	  aandacht	  moeten	  geven	  aan	  het	  inrichten	  van	  
de	  administratie	  en	  de	  website.	  Op	  ons	  verzoek	  hebben	  vele	  van	  u	  uw	  gegevens	  in	  de	  
ledenadministratie	  nagekeken,	  verbeterd	  en	  uitgebreid.	  Wij	  hebben	  een	  informatieve	  folder	  
gemaakt	  die	  aan	  iedere	  DSM-‐er	  die	  met	  pensioen	  gaat	  wordt	  toegestuurd.	  Wij	  zijn	  lid	  geworden	  
van	  de	  Nederlandse	  Vereniging	  van	  Organisaties	  van	  Gepensioneerden	  (NVOG).	  De	  NVOG	  behartigt	  
de	  belangen	  van	  de	  gepensioneerden	  bij	  de	  Haagse	  politiek.	  Op	  onze	  website	  kunt	  u	  de	  
nieuwsbrieven	  van	  de	  NVOG	  lezen.	  	  
	  
	  
Leden	  voor	  leden	  
	  
Enkele	  leden	  hebben	  gevraagd	  of	  de	  ledenlijst	  beschikbaar	  is	  voor	  het	  vinden	  van	  oud-‐collega’s	  om	  
nieuwe	  contacten	  te	  leggen	  en/of	  oude	  contacten	  aan	  te	  halen.	  In	  het	  huishoudelijk	  reglement	  is	  
opgenomen	  dat	  naam	  en	  woonplaats	  van	  alle	  leden	  op	  het	  besloten	  deel	  van	  de	  website	  zichtbaar	  
zijn	  voor	  alle	  leden.	  Via	  de	  website	  zult	  u	  kunnen	  	  aangeven	  welke	  aanvullende	  contactgegevens	  u	  
vrijgeeft	  voor	  publicatie	  op	  het	  besloten	  deel	  van	  de	  site.	  Leden	  zonder	  toegang	  tot	  het	  internet	  
zullen	  zich	  voor	  het	  vrijgeven	  van	  meer	  contactgegevens	  kunnen	  wenden	  tot	  het	  secretariaat.	  
Deze	  voorziening	  wordt	  beschikbaar	  gesteld	  na	  goedkeuring	  van	  het	  desbetreffende	  artikel	  in	  het	  
huishoudelijk	  reglement	  op	  de	  Algemene	  Ledenvergadering.	  
	  
	  
NVOG	  standpunt	  inzake	  pensioencontract	  
	  
De	  VDP	  is	  lid	  van	  overkoepelende	  organisatie	  van	  ondernemingpensioenfondsen	  (NVOG).	  Op	  onze	  
website	  www.vdpdsm.nl	  kunt	  u	  in	  het	  werkveld	  “dossiers”	  de	  standpunten	  van	  deze	  organisatie	  
lezen	  over	  het	  pensioenakkoord	  dat	  door	  Werkgevers	  en	  Werknemersorganisaties	  is	  afgesloten	  en	  
waar	  binnen	  de	  FNV	  zoveel	  onrust	  is	  ontstaan.	  De	  NVOG	  publiceert	  een	  nieuwsbrief	  die	  u	  op	  onze	  
site	  kunt	  lezen.	  
	  

	  


