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Vereniging van Dow Gepensioneerden in Nederland 
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Uitnodiging  Algemene Ledenvergadering 11 april 2013 
 

Gastspreker Drs. M.J. (Martin) van Rooijen 
 

Voorzitter van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van 
Gepensioneerden (KNVG) 

 

Plaats: P.V. Ontmoetingscentrum  
Sportpark de Vliegende Vaart,   
Vliegende Vaart 10 
4537 DH  Terneuzen  

 

Tijd:              12.30 Zaal open 
                     13.00 Aanvang (let op: vervroegde aanvangstijd ! ! ! ) 
                     16.00 Sluiting 
                      Bijpraten tijdens “het rondje van de penningmeester”. 
                     17.00 Einde 
 
Geachte leden van de VDG en genodigden, 
 
Hierbij wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarvergadering van de 
VDG. 
 
Het VDG bestuur is verheugd dat Martin van Rooijen bereid is als gastspreker 
in te gaan op de recente tumultueuze ontwikkeling rond de pensioenen. 
Onder de titel: 
 

De toekomst van ons unieke pensioenstelsel waar de gehele 
wereld nog steeds jaloers op is. 

 

Martin van Rooijen is oud-staatssecretaris van Financiën en zet zich als 
voorzitter van de KNVG in voor belangenbehartiging van gepensioneerden.    
Recent sprak Martin in een Volkskrant artikel over, 
“De cumulatie van financieel nadelige maatregelen werkt voor veel ouderen 
desastreus uit”, en stelde hij dat, “Herbezinning op de discriminatoire stapeling 
van maatregelen dan ook is geboden”. 
 

Tijdens de vergadering zal Jan Wolter Molster, vertegenwoordiger van de 
gepensioneerden in het bestuur van ons pensioenfonds, ingaan op de 
ontwikkelingen bij het fonds. 
 

Jouw bijdrage: 
Het bestuur van de VDG wil haar leden actiever betrekken bij de 
ledenvergadering.  

Colofon  
Bestuur VDG 

 
 Voorzitter: 
    Piet Neven 
    tel.  0115 613 806 
 
Secretaris: 
    Jo Burm 
     Tel. 0114 314798 
 
 Penningmeester: 
    Peter Appleton 
      tel. 0114 313540 
 
 Leden: 
 
Arie Blaak 
     tel. 0114 362015 
    
Theo Dröge 
   tel. 0115 565851 
 
   Ben Hekkert 
    tel.  0115 431838 
 
    Ruud Lie 
    tel. 0115  451585   
 
Simon Molenaar 
    tel.  010 416 0704 
  
   Gerard van Noort 
    tel.  0117 301 968  
 
    Gerard Pijcke 
    tel.  0115 441920 
 

   Secretariaat: 
    Postbus 365 
    4530 AJ Terneuzen 
 
 Contributie: € 12 / jaar 
 
 
A

Je krijgt gelegenheid om, op persoonlijke titel, een bijdrage aan de  vergadering 
te leveren. 

BN-AMRO  
rekening: 44.63.92.146 
BIC: ABNANL2A 
IBAN: NL91ABNA04463921

 

Voor de organisatie van de vergadering is een vooraanmelding, met vermelding 
van het onderwerp, gewenst. Deze vooraanmelding kun je richten aan de 
secretaris of voorzitter. 46 

    
t.n.

 

Wij rekenen op je komst ! ! ! v. VDG Terneuzen 
 
In

 

Namens het bestuur van de VDG, 
ternet: www.vdgnl.org Piet Neven. 

 

PS Voor de organisatie is het handig te weten op welke opkomst we moeten 
rekenen. Vul a.u.b. het aanmeldstrookje in en stuur dat naar onze postbus of 
stuur een mail naar onze secretaris Jo Burm JEABURM@zeelandnet.nl 

mailto:JEABURM@zeelandnet.nl
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Gastspreker: 
 
Ter voorbereiding van bijdrage onze gastspreker Martin van Rooijen is het goed dat je eens kijkt wie 
hij is en waar hij voor staat. 
 
Dit kan door via internet naar de hierna volgende links te gaan. 

 http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3390097/2013/02/07/Rijke-generatie-
Stapeling-van-maatregelen-raakt-gepensioneerden-hardst.dhtml 

 http://www.pensioenbelangen.nl/wp-content/uploads/2009/04/pensioenbelangen-4-2011-
martin-van-rooijen.pdf 

 http://www.knvg.nl/wordpress/ 
 

Als je vragen hebt aan Martin van Rooijen dan is het handig dat we deze vragen verzamelen en 
groeperen en deze ter voorbereiding aan hem voor te kunnen leggen. 
Dan hebben we meer kans op specifieke antwoorden voor onze situatie. 
 
Geef deze vragen door aan onze secretaris Jo Burm. 
telf.: 0114-314798  
mail: JEABURM@zeelandnet.nl 
 
 
 
 
Agenda van de VDG Ledenvergadering: 
 

1. Welkom en opening. 
2. Gastspreker Drs. M.L. van Rooijen 
3. Notulen van ALV 2012 ter goedkeuring.  a) 
4. Jaarverslag 2012 
5. Verslag vertegenwoordiger in bestuur SDPF 
6. Financieel verslag 2012 a) 
7. Verslag kascontrole commissie 
8. Verkiezing kascontrolecommissie 2013.   b) 
9. Vaststellen jaarlijks bijdrage 2013 en Begroting 2013 
10. Bestuursverkiezing.  c) 
11. “De leden spreken” d) 
12. Rondvraag 
13. Sluiting, waarna een “rondje van de penningmeester”. 

 
 

a) Deze stukken zijn beschikbaar bij de ingang, en zijn gepubliceerd op de VDG website. 
b)  Kandidaten kunnen zich melden bij de secretaris,  JEABURM@zeelandnet.nl 
c)  Gerard van Noort is statutair aftredend en stelt zich herkiesbaar. Gerard Pijcke treed 

tussentijd af. Het bestuur draagt Ben Bregonje voor als opvolger. Arie Blaak treed 
tussentijds af. Het bestuur stelt voor zijn plaats niet in te vullen en verder te gaan met 9 
bestuursleden. Voordracht van tegenkandidaten kan geschieden, schriftelijk voor aanvang van 
de vergadering bij het bestuur, gesteund door schriftelijke ondersteuning van tenminste 25 
stemgerechtigde leden. (volgens art. 12 lid 2 van de statuten). 

d) Het bestuur hoopt oprecht dat de VDG leden van deze mogelijkheid gebruik maken om te 
komen tot een dialoog tussen de leden onderling en/of de leden met het bestuur. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3390097/2013/02/07/Rijke-generatie-Stapeling-van-maatregelen-raakt-gepensioneerden-hardst.dhtml
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3390097/2013/02/07/Rijke-generatie-Stapeling-van-maatregelen-raakt-gepensioneerden-hardst.dhtml
http://www.pensioenbelangen.nl/wp-content/uploads/2009/04/pensioenbelangen-4-2011-martin-van-rooijen.pdf
http://www.pensioenbelangen.nl/wp-content/uploads/2009/04/pensioenbelangen-4-2011-martin-van-rooijen.pdf
http://www.knvg.nl/wordpress/
mailto:JEABURM@zeelandnet.nl
mailto:JEABURM@zeelandnet.nl
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Overleg VDG met het bestuur van de Stichting Dow Pensioenfonds: 
 
Maandag 4 februari 2013 overlegde het VDG bestuur met de voorzitter en vicevoorzitter van de SDPF 
over de volgende onderwerpen. 
 

 Kennismaking met de nieuwe voorzitter van de SDPF Dhr. Willem Huisman. 
 Wie is de VDG en wat zijn haar doelstellingen. 
 Het koopkrachtverlies van het Dow pensioen. 

o Het bestuur van de VDG heeft benadrukt dat de koopkracht van het Dow pensioen 
van de gepensioneerden die al langer met pensioen zijn ernstig wordt aangetast en 
verzoekt de SDPF een compensatie aan te vragen bij Dow. 

o Gezien de lage dekkingsgraad en de bijstortingen die Dow moet doen, in het kader 
van het “herstelplan”, wordt een aanvraag voor compensatie door de SDPF op dit 
moment niet aangevraagd. 

 De vraag voor aanpassing van de vergoeding wegens de stijgende premies voor de 
zorgverzekering en de stijgende eigen bijdragen werd verwezen naar Dow personeelszaken. 
Deze vergoeding wordt n.l. door Dow verstrekt. 

 
Helaas hebben we moeten vernemen dat de vicevoorzitter van de SDPF Dré Galle op 7 maart j.l. 
plotseling is overleden. 
 
 
 
Wist u dat: 

 U een Europese Zorgverzekeringskaart (EHIC) kunt aanvragen bij uw zorgverzekeraar? Met 
deze kaart kunt u aantonen u voor zorg verzekerd te zijn in de EG en nog enige landen.. 

 Dat wanneer in je in België een eerste klas verpleging neemt, de Avéro Achmea “Ziekenhuis 
Extra verzekering” de in België gebruikelijke honorariumtoeslag niet vergoed? 

 
 
 
 
Contributie 2013: 
 
Heeft u uw contributie al overgemaakt? 
 
Mocht dat niet zo zijn, dan verzoeken wij u dit alsnog te doen door het overmaken van uw bijdrage  
van € 12,- op onze bankrekening. 
 
ABN-AMRO rekening nummer: 44.63.92.146  ten name van VDG Terneuzen 
 
 
Voor degenen die buiten Nederland wonen: 
BIC: ABNANL2A 
IBAN: NL91ABNA0446392146 
 
 
 
Busvervoer uit Rotterdam en omgeving naar de VDG ALV te Terneuzen van 11 april 2013: 
 
Zo als gebruikelijk ieder jaar kunnen  leden uit het Rotterdamse e/o  gebruik maken van busvervoer 
naar de ALV in Terneuzen. De kosten voor de bus worden door de VDG gedragen.  De laatste jaren 
echter  was de belangstelling bij de leden uit het Rotterdamse gering. (gemiddeld15 leden)  Om de 
vervoerskosten te drukken voor zo’n klein aantal  deelnemers kiezen we er dit jaar voor om eerst te 
inventariseren wie er naar de vergadering wil komen. Als we dat weten, gaan we passend vervoer 
regelen.  Daarom een oproep aan alle leden uit het Rotterdamse;     geef je vóór 1 april 2013 bij 
Simon Molenaar molen-sw@planet.nl  telefoon: 0104160704 of gsm: 0622561854.  Opstapplaatsen 
en  tijden  worden na inventarisatie bekend aan bekend gemaakt. Uiteraard staat er, als je in 
Terneuzen aankomt,  een eenvoudige broodjes lunch klaar.   

mailto:molen-sw@planet.nl
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Verhuisbericht: 
 
Om ons adressenbestand up-to-date te houden doen we een dringend beroep om in geval van 
verhuizing ons een verhuisbericht te sturen.

 
Naam / voorletters: Mannummer: 

 Oud adres Nieuw adres 

Straat   

Postcode   

Plaats   

 
Verstuurt u dit bericht a.u.b. naar:  Secretariaat VDG 
                                                        Postbus 365 
                                                        4530 AJ  Terneuzen. 
 
Het is ook mogelijk dit via onze website te doen:  www.vdgnl.org 
 
 
Nieuwsbrief per E-mail: 
 
Meer dan 800 leden ontvangen de VDG 
Nieuwsbrief per e-mail. Gebruikt u ook internet 
en e-mail?  Geeft u dan ook op voor ontvangst 
van de VDG nieuwsbrief per e-mail!  
U kunt u opgeven door op onze website 
www.vdgnl.org bij “nieuwsbrieven” en 

“aanmelden elektronische nieuwsbrief” uw 
gegevens in te vullen en door te sturen.  
U kunt ook een e-mail sturen aan 
pieter.neven@wxs.nl  

 
 
 
 
Aanmelding ALV 11 april 2013: 
 
Onderstaande  strook zo spoedig mogelijk versturen aan:  
                                                                Secretariaat VDG, Postbus 365, 4530 AJ Terneuzen 
 
Aanmelden per  e-mail  aan de secretaris mag ook:             JEABURM@zeelandnet.nl 
 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Ja natuurlijk neem ik deel aan de Algemene Ledenvergadering op 11 april 2013 
 
Naam:                                   ………………………………………………… 
  
Straat:                                  ………………………………………………… 
  
Postcode, Woonplaats:       ………………………………………………… 
  
Telefoon:                             ………………………………………………… 
  

http://www.vdgnl.org/
http://www.vdgnl.org/
mailto:pieter.neven@wxs.nl
mailto:JEABURM@zeelandnet.nl

