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Dit is de tweede Nieuwsbrief van de VDP. Deze nieuwsbrief wordt toegestuurd aan de leden van de 
VDP. 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.  

De Algemene ledenvergadering van de VDP op 22 november 2011 in Den Bosch  

Op 22 november 2011 arriveerden rond 11.30 uur de eerste deelnemers bij Hotel Central in Den 
Bosch waar de Vereniging van DSM Gepensioneerden zijn eerste algemene ledenvergadering 
organiseerde. De eerste 1 ½ uur ontmoetten bekenden en onbekenden elkaar met koffie en een 
broodje. Er waren 165 aanwezigen, van wie 120 leden en 45 partners.  

Een speciaal woord van welkom was er voor de spreker van de middag, de heer Just Fransen van de 
Putte, lid van Het bestuur van PDN. Dat gold ook voor de gepensioneerde vertegenwoordigers in 
het bestuur PDN John Engelen en Michel Ubachs en in het College van Belanghebbenden Jan 
Barendse en Frans de Kok. Hilde Breiner van het CvB kon niet aanwezig zijn. Veel dank ging uit naar 
de heren Dirk van den Bos, Fred Vroomen en Wouter de Wijn voor hun inzet bij het inrichten en 
beheren van de administratie en de website  

De leden van het voorlopige bestuur werden in het nieuwe bestuur gekozen. Na discussie 
ondersteunde de vergadering de beleidsvoornemens van het bestuur (zie Nieuwsbrief 1). 
Kernpunten zijn de organisatie van de belangenbehartiging, opleidingen, informatie van de leden 
en het bevorderen van contacten tussen de leden onderling. De VDP wil daarin samenwerken met 
vakbonden, COR, Bestuur en CvB van PDN en met DSM.  

De begroting voor 2012 met een contributie van € 25 werd vastgesteld. Het bestuur dankte het 
pensioenfonds voor de financiële steun bij de start van de vereniging en DSM voor de bijdrage in de 
kosten van de sociale activiteiten bij de ledenvergadering.  

In zijn inleiding informeerde Just Fransen van der Putte de aanwezigen over de ontwikkelingen van 
het DSM pensioenfonds, zoals de dekkingsgraad, de relatie premie/uitkeringen, de rol DSM, het 
beleggingsbeleid en het (al of niet) verlenen van de indexering. De vergadering maakte ruimschoots 
gebruik van de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Omdat er zoveel ervaring uit het PDN 
bestuur aanwezig was, konden alle vragen uitvoerig behandeld worden. De presentatie en diverse 
vragen en antwoorden zijn op de website van de VDP terug te vinden en aldus toegankelijk voor de 
leden.  

Na afloop van de bijeenkomst waaierde een aantal deelnemers uit over rondleidingen in Den 
Bosch.  

Bestuursactiviteiten  
Op 30 januari komt het bestuur met diverse deskundige leden samen om de beleidsvoornemens uit 
te werken in een actieplan voor de komende jaren. Uit dit initiatief zal de pensioencommissie 
worden ingericht. 
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Op de Website is een “Forum” ingericht. Leden kunnen daar vragen kwijt aan het bestuur of aan 
andere leden van de vereniging. Het bestuur houdt in de gaten of de vragen worden beantwoord. 
Maar misschien hebt u adviezen aan het bestuur over de belangen behartiging. Schroom niet en zet 
die ook op het Forum. Of misschien wilt u gewoon eens wat opmerkingen maken over wat u in de 
krant leest over pensioenen.  
Het bestuur heeft op de website ook een pagina ingericht met links naar actuele informatie over 
pensioenen die in de pers is verschenen.  
Binnen de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG) heeft de VDP 
zich kunnen aansluiten bij een club gepensioneerdenverenigingen van internationale bedrijven als 
Unilever, Akzo e.a.. Wij herkennen bij hen dezelfde vraagstukken als bij ons. In januari is de eerste 
bijeenkomst. 
 
Uitnodiging aan leden die actief willen zijn 
In een vereniging zijn altijd leden nodig die zich actief willen inzetten. Ook bij de VDP !! 
Op dit moment heeft het bestuur 4 leden. Het bestuur wil graag uitgebreid worden met 1 of 2 
leden. Onderwerpen als informatie vergaring, communicatie en het onderhouden van contacten 
vragen naast de administratie en de financiën vrij veel tijd. Het zou fijn zijn als wij de taken over 
meer bestuursleden zouden kunnen verdelen. Informeer bij een van ons wat onze taken inhouden 
en daarna kunt u zich aanmelden. Onze telefoonnummers staan op het besloten deel de website 
Voor de pensioencommissie hebben wij ook geïnteresseerde leden nodig. Wellicht dat er onder u 
zijn die op termijn in het bestuur van het PDN of in het College van Belanghebbenden zitting willen 
nemen voor de gepensioneerden. Dan moet u zich nu bij ons aanmelden !  vdp.secr@gmail.com  

 
Leden voor leden 
Op het besloten deel van de website kunt u aanvullende gegevens van uzelf invullen en voor 
andere leden zichtbaar maken. Daarmee maakt u het anderen eenvoudiger u voor een sociale 
activiteit of een reünie te vinden. Immers een van de doelstellingen is het bevorderen van sociale 
activiteiten.  
 
NVOG standpunt inzake pensioen ontwikkelingen.  
De VDP is lid van Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG). Op onze website 
www.vdpdsm.nl kunt u onder “dossiers” de standpunten van deze organisatie lezen. Bv. 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 ook op onze website kunt 
lezen. 
 
Contributie 2012 
De Algemene Ledenvergadering van 22 november 2011 heeft de contributie voor 2012 vastgesteld 
op € 25. Bijgaand ontvangt u de nota voor 2012. Zij, die een automatische incasso hebben 
afgegeven, worden in de 3e week van januari voor de contributie belast.   

 
Nieuwe leden 
Hebt u een oud-collega, een buurman, en goede vriend of vriendin die gepensioneerd is bij DSM 
maar nog geen lid is, maak hen dan lid. Met vereende krachten kunnen wij meer dan alleen. 
Iedereen die een uitkering heeft uit het pensioenfonds van DSM kan zich aanmelden als lid. Op de 
website www.vdpdsm.nl kunt u in de “Leden zoeken Leden” lijst zien of uw kennis al lid is. 
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