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Notulen van de algemene ledenvergadering van 30 maart 2017, gehouden in het PVgebouw te Terneuzen.
Er waren 92 leden aanwezig en 15 leden hebben zich afgemeld.
Opening en mededeling door interim-voorzitter, Ruud Lie.
Bij afwezigheid van Piet Neven, door voortijdig aftreden als voorzitter, voert Ruud Lie als
interim-voorzitter het woord.
Piet heeft tot onze verrassing om persoonlijke reden besloten zijn taak deze maand neer te
leggen en niet bij de ALV aanwezig te zijn.
Het bestuur betreurt dit zeer, gezien de voortreffelijke wijze en inzet waarop Piet de
vereniging heeft geleid.
In 2001 is Piet in het bestuur gekomen en heeft hij al heel snel als voorzitter het voortouw
genomen.
Met veel kennis en kunde heeft hij deze taak vervuld. Zijn bijdrage is in het bijzonder tot
uiting gekomen m.b.t. de vergoeding zorgkosten in 2006 en als gepensioneerden
vertegenwoordiger in het Verantwoordings Orgaan.
Piet heeft er altijd op gehamerd gefocust te blijven op de kerntaak van het VDG om te blijven
streven naar compensatie van het koopkrachtverlies van het Dow pensioen en Dow aan te
spreken op haar toezegging hierover. En dat is wat we als VDG zullen blijven doen.
Ruud kondigt aan dat hij tot zijn statutair aftreden interim-voorzitter zal blijven.
Hij doet een beroep op de leden, specifiek op de nieuwe jongere gepensioneerden, zich
kandidaat te stellen als voorzitter van VDG.

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en in het bijzonder ons erelid Hessel Wiersma.
Het erelid Bert Stradmeijer is door omstandigheden verhinderd.
We ontvingen het droevige nieuws dat ons erelid Ger Emans onlangs is komen te overlijden.
De heer Anton van Beek heeft ons laten weten niet aanwezig te kunnen zijn. Mevrouw
Caroline Van Eecke laat zich eveneens excuseren. De ondernemingsraad is
vertegenwoordigd door Marc Obrie.
Op vragen van onze leden hebben we de heer Johan Morcus van Witte Boussen uitgenodigd
om het een en ander toe te lichten m.b.t. de zorgverzekering en privéverzekeringen voor het
personeel.
Naar aanleiding van een vraag tijdens de ALV van 2016 gaat de voorzitter verder met
informatie over de ontwikkelingen van ons koopkrachtverlies en de zorgkosten.
De lage inflatie heeft tot nu toe een gunstig effect op ons koopkrachtverlies.
Het gemiddelde verlies over de periode 2006 tot 2016 bedraagt 1.80 procent per jaar. In
diezelfde periode is de gemiddeld toegekende indexatie in de chemische industrie 0.88
procent per jaar geweest.
Afhankelijk van bepaalde factoren heeft Dow beloofd een compensatie ter beschikking te
stellen, in welke vorm dan ook. Als VDG-bestuur zullen we dit blijven op de voet blijven
volgen.
Als bestuur hebben we gekeken naar de zorgkosten. Over een periode van 2006 tot 2017
zien we een stijging van 95 procent. Deze stijging is inclusief de vergoeding van Dow.
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Agenda:
1. Welkom en opening.
2. Goedkeuring van agenda.
3. Goedkeuring van de notulen ALV 2016.
4. Gast spreker de heer J. Morcus van WB.
5. Jaarverslag VDG 2016, Ruud Lie.
6. Verslag vertegenwoordiger in het bestuur van SDPF, Jan Wolter Molster.
7. Financieel verslag 2016.
8. Verslag kascontrole commissie.
9. Verkiezing nieuw lid kascontrole commissie.
10. Begroting 2017 en vaststellen hoogte contributie voor 2018.
11. Goedkeuring huishoudelijk reglement (b)
12. Bestuursverkiezing, aftredend Peter Appleton en Gerard van Noort en Piet Neven. (a)
13. “Jouw bijdrage”
14. Rondvraag.
15. Sluiting, waarna “bijpraten bij een rondje van de penningmeester”.
Goed keuring Agenda.
De voorzitter vraagt de aanwezige leden om goedkeuring van de gepresenteerde agenda.
De vergadering gaat akkoord.
Goedkeuring notulen ALV 2016.
De voorzitter wijst de vergadering op een ingeslopen fout.
Niet Huub Dortant was aftredend in 2016 als lid van de kascontrole, maar Emile Rocco.
De voorzitter vraagt de vergadering of er verdere op- of aanmerkingen zijn. Er komen geen
verdere vragen, opmerkingen en/of aanvullingen naar voren en de notulen worden
goedgekeurd. Met dank aan de secretaris.
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Presentatie m.b.t. Zorgverzekering en personeelsarrangement Dow.
Daar een antwoord is uitgebleven vanuit personeelszaken op onze vraag m.b.t .de door
Centraal Beheer gewijzigde collectiviteitskorting, heeft het VDG-bestuur Witte Boussen
gevraagd het personeelsarrangement, alsnog met de gepensioneerden te delen.
De voorzitter verwelkomt de heer Johan Morcus.
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
1. Uitleg basisverzekering (budget- natura – restitutiepolis)
2. Aanvullende verzekeringen (Start – Extra- Dow-Excellent en de grensoverschrijdende
zorg)
3. Hoe zijn de collectiviteitskortingen geregeld? (premietabel)
4. Werkgeversportaal (diverse info over ziektekosten)
5. Service Witte-Boussen.
6. Presentatie over het personeelsarrangement Dow (privéverzekeringen) via Aegon en
Witte-Boussen Assurantiën BV
De heer Morcus geeft uitleg over de verschillen tussen budget – natura en restitutiepolissen.
Het aanbod voor aanvullende verzekeringen gepensioneerden bestaat uit: Start, Royaal en
Dow/excellent.
De collectiviteitskorting op de basisverzekering bedraagt 10 procent.
De collectiviteitskorting op de aanvullende verzekering excellent bedraagt 50 procent.
Korting jaarbetaling bedraagt 3 procent.
Indien een aanvullend pakket wordt gekozen, geldt voor hulp in het buitenland de volgende
clausule:
Kostprijsvergoeding algemene, academische, universitaire ziekenhuizen in België en Kreis
Krankenhäuser en Universitäts Kliniken in Duitsland en binnen de 55 km vanaf de
Nederlandse grens. Inclusief UZ te Leuven, echter exclusief privéklinieken.
Overige zorg in België en Duitsland tegen een vergoeding tot maximaal 200 procent van het
Nederlands tarief.
De premie wordt jaarlijks onderhandeld tussen de directie van Avéro Achmea, Witte Boussen
en het Dow management.
Indien er uit de basisverzekering items worden geschrapt, wordt door Dow nagegaan of dit
specifieke item ondergebracht kan worden in het Dow aanvullend pakket.
Het pakket collectiviteit personeelsarrangement van Aegon werd toegelicht.
Vorig jaar is er door Centraal Beheer aangekondigd dat op diverse verzekeringen de
collectiviteitskorting wordt verlaagd. Door Dow is aan Witte Boussen gevraagd om een
marktonderzoek te doen, om te komen tot een alternatieve personeels collectiviteitskorting.
Voor vragen over zorgverzekering en het Aegon collectiviteit personeelsarrangement
schadeverzekeringen kan men contact op nemen via:
Het Webportaal: www.witteboussen.nl/inloggen.
Gebruikersnaam: Dow
Wachtwoord: 1000675
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VDG Jaarverslag 2016
Het is momenteel wat rustiger in de pensioenwereld nu de economie weer aantrekt. Toch
blijft het een heet hangijzer met veel kapers op de kust.
Het aantal leden bedraagt momenteel totaal 1847, waarvan we van 1170 leden een emailadres hebben.
Het bestuur is in 2016 zevenmaal bij elkaar gekomen en er zijn 4 nieuwsbrieven uitgegaan.
Vergaderingen van de KNGV en de KNVG afd. Kring West zijn bijgewoond.
Onze nieuwe website is in de loop van 2016 in gebruik genomen en wordt gemiddeld 60 keer
per dag bezocht.
De aangetreden bestuursleden Gonda Fischer en Arnout Lavooi hebben een workshop
“Pensioenen” gevolgd.
Als VDG hebben we Ad de Kok voorgedragen als adspirant bestuurslid van SDPF.
Er is overleg geweest met de voorzitter van de OR, om te komen tot een nauwere
samenwerking tussen VDG en de OR.
Op verzoek van een aantal leden hebben we aandacht besteed aan het AOW-gat en de Dow
bijdrage aan de zorgkosten en aan de door Centraal Beheer aangekondigde gewijzigde
collectiviteitskorting.
Er is overleg geweest met Anton van Beek, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Dow
Benelux. De onderwerpen: Koopkrachtverlies, premie zorgverzekering, collectiviteitskorting,
deelname in commissies van de OR en het Jubileumfeest van Dow, zijn besproken.
Toelichting Koopkrachtverlies.
Gelet op de eerdere uitspraken en bevestiging van het Dow management, hebben we
nogmaals een beroep gedaan op het huidige management van Dow Terneuzen om, zodra
de economische en financiële situatie het weer toelaat, het koopkrachtverlies van de
gepensioneerden van de afgelopen jaren te compenseren. Het Dow management vindt het
begrijpelijk dat de gepensioneerden gecompenseerd willen worden en heeft toegezegd dit
intern te overleggen of en hoe dit in de toekomst mogelijk is.
Toelichting Premie Zorgverzekering
Door het Dow Management werd in 2013 een gevraagde aanpassing van de zorgkosten
vergoeding afgewezen. De argumenten die hiervoor werden aangedragen, hebben we
geverifieerd met vergelijkbare bedrijven.
De uitkomst hiervan hebben we tijdens ons bezoek voorgelegd en toegelicht.
Er zijn maar weinig bedrijven die een vergoeding toekennen, maar desondanks hebben we
ons als VDG-bestuur voorgenomen dit onderwerp op de voet te blijven volgen.
Toelichting wijziging collectiviteitskorting door Centraal Beheer.
In juli 2016 hebben we als gepensioneerden een schrijven mogen ontvangen van Centraal
Beheer Achmea waarin ze kenbaar maakten dat de afspraken met Dow Benelux over
Personeelsvoorzieningen m.b.t. het collectiviteitspercentage per 1 november 2016 zal
worden aangepast.
In reactie hierop hebben we een schrijven doen uitgaan naar Personeelszaken van Dow. In
het schrijven hebben we Dow verzocht ook zijn gepensioneerden mee te nemen in de
onderhandelingen bij een mogelijke derde partij. Jammer genoeg hebben we nog niets van
de afdeling personeelszaken mogen vernemen. Als bestuur hebben we er voor gekozen
direct contact te leggen met Witte Boussen.
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Toelichting gepensioneerden in commissies van de OR.
Op de vraag of de gepensioneerden deel uit zouden kunnen maken van commissies, waarbij
ook de belangen van de gepensioneerden aan de orde komen, geeft het Dow Management
ons het advies samen op te trekken met de Ondernemingsraad.
De gepensioneerden kunnen dan direct een commissie benaderen en hun wensen kenbaar
maken.
Toelichting 50 jaar jubileumfeest Dow
Als vertegenwoordigers van het VDG-bestuur hebben we het jubileumfeest van Dow
wederom onder de aandacht gebracht. Het gaat bij de gepensioneerden niet om het feest op
zich, maar om de waardering van de gepensioneerden. In een schriftelijke reactie hierop
heeft de heer van Beek ons laten weten dat hij eenieder die geholpen heeft dit bedrijf te
brengen waar het nu staat, enorm erkentelijk is. Zonder de inzet van de vele duizenden
medewerkers in de inmiddels afgelopen 52 jaar, zouden we niet nog steeds de meest
belangrijke vestiging van Dow buiten de Verenigde Staten zijn.

Verslag van bestuurslid SDPF namens de gepensioneerden (Jan Wolter Molster)
Als vertegenwoordiger van de gepensioneerden neemt Jan Wolter het woord.
De cijfers zijn nog niet defintief en niet goedgekeurd. Kleine wijziging blijven mogelijk.
De resultaten van het Dow Pensioenfonds over 2016 ten opzichte van 2015 worden
weergegeven.
Het rendement over 2016 bedraagt 9.4 procent. In 2015 was dit 2.5 procent. Dit is beter dan
de eigen benchmark. Hiervan is 3,25 procent afkomstig van de rente afdekking. De
dekkingsgraad is gestegen van 108 naar 110 procent.
De rente is helaas weer gedaald naar 1,27 procent. Dit zorgt voor een druk op de
dekkingsgraad van 7,8 procent. Er volgt een uitleg over het belang van het “matchen” van de
pensioenverplichtingen. Uit een overzicht blijkt dat de beleggingen in 10 jaar tijd met 100
procent gestegen zijn.
Het aantal deelnemers bedraagt momenteel 5386, waarvan 2.696 gepensioneerden en 1618
actieven. We zijn een krimpend fonds.
Bij het onderwerp Actualiteiten wordt verwezen naar de politieke discussie over toekomstige
pensioenstelsels. In hoeverre ons dat ooit zal raken, weten we niet. Het derisking
programma, dus het terugbrengen van het risicoprofiel, wordt voortgezet. Dit zal leiden tot
minder risico, maar wel ten koste van het rendement. Binnen het Fonds is er veel aandacht
aan risicomanagement gegeven o.a. door het aanstellen van twee risicomanagers binnen
het bestuur.
Willem Vogt wordt bedankt voor zijn jarenlange inzet vanaf 1999, eerst namens de OR, later
namens de gepensioneerden. Vooral de goede samenwerking is het noemen waard.
Jan Wolter overhandigt persoonlijk een boek aan Willem als dank voor zijn inzet.
Als laatste wordt opgeroepen de website van het Fonds www.dowpensioen.nl te bezoeken.
Daar staan actualiteiten over het Fonds en over de landelijke ontwikkelingen. De
ontwikkeling van de dekkingsgraad en de rendementen kan men er ook op vinden.
Het ligt in de bedoeling dat de website van SDPF zodanig wordt aangepast dat ook voor de
gepensioneerden alle mogelijke informatie beschikbaar komt.
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Financieel verslag
De penningmeester doet verslag van de begroting 2016 t.o.v. de werkelijke kosten uit 2016.
In 2016 hebben we extra kosten door de overgang naar een nieuwe website. Tevens zal
jaarlijks ongeveer € 300. -- gemoeid zijn met kosten voor hosting. De begroting voor 2017
laat voor een tweede jaar een tekort zien. Het bestuur heeft dan ook maatregelen genomen
om deze tekorten weg te werken.
Begroting VDG 2017
Ontvangsten
Contributie (1000)
Rente abn-amro rek
Totaal
Kosten
Secretariaat
Nieuwsbrieven/Website
Vergaderkosten
Jaarvergadering
Contr + kosten KNVG
Cursussen
Diversen
Bankkosten
Totaal
reservering
Totaal

Begroting
2016
€ 13.250
€ 400
€ 13.650

Werkelijk
2016
€ 13.900
€ 300
€ 14.200

Begroting
2017
€ 13.800
€ 300
€ 14.100

€ 750
€ 4.000
€ 2.500
€ 1.500
€ 2.000
€ 2.500
€ 100
€ 300
€ 13.650
€0
€ 13.650

€ 900
€ 8.000
€ 4.400
€ 1.300
€ 2.200
€ 3.200
€0
€ 200
€ 20.200
-€ 6.000
€ 14.200

€ 900
€ 5.500
€ 3.000
€ 1.500
€ 2.000
€ 1.500
€ 100
€ 300
€ 14.800
-€ 700
€ 14.100

Contributie bijdrage 2018
De vergadering gaat met algemene stemmen akkoord met de gepresenteerde begroting en
de vrijwillige vaststelling van een jaarlijkse bijdragen voor 2018 van 12 Euro.
Kascontrole
De voorzitter Henny Mercx doet verslag over het financiële boekjaar 2016.
De commissie heeft de financiën gecontroleerd en in orde bevonden.
De voorzitter vraagt de vergadering op basis van de akte van het verslag van de
kascontrolecommissie, het bestuur te dechargeren voor het financiële beheer over 2016.
De ledenvergadering gaat met algemene stemmen akkoord met dit voorstel.
Verkiezing Kascontrole commissie
Huub Dortant, onder dankzegging voor bewezen diensten, is aftredend, Enno Thedinga
neemt de taak van hem over. De commissie voor het boekjaar 2017 bestaat uit de heren
E. Thedinga en H. Mercx.
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Goedkeuring huishoudelijk reglement.
De vergadering gaat akkoord met de door het bestuur voorgestelde wijzigingen in het
huishoudelijk Reglement van de datum 30 maart 2017.

Bestuursverkiezing

Gerard van Noort en Peter Appleton treden statutair af en stellen zich herkiesbaar.
Beide heren worden met algemene stemmen herkozen.
Aanvulling op de notulen.
Tijdens de ALV zijn we om bestuurlijke omstandigheden vergeten te vermelden dat
Ben Bregonje om persoonlijke redenen voortijdig zijn bestuursfunctie eind februari
2017 heeft neergelegd. Alsnog willen we Ben bedanken voor zijn bijdrage aan onze
vereniging.
Vragen tijdens de presentaties.
De vragen welke waren ingediend vooraf aan deze vergadering zijn tijdens de presentaties
beantwoord.
Rondvraag.
Verder geen vragen, sluit de voorzitter de vergadering en bedankt iedereen voor hun
aanwezigheid.
De voorzitter nodigt de aanwezigen uit voor een drankje van de penningmeester.

Jo Burm
Secretaris

