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Verslag van de van de Algemene ledenvergadering van 29 maart 2018,
gehouden in het PV-gebouw te Terneuzen.
Opening en mededeling door de voorzitter, Ruud Lie
De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en in het bijzonder ons erelid Hessel Wiersma.
Onze vereniging bestaat dit jaar 25 jaar.
De voorzitter van SDPF, Arnd Thomas, laat weten niet aanwezig te kunnen zijn op deze vergadering.
De site leader Neldes Hovestad is bereid geweest om het aangekondigde onderwerp, de
ontwikkelingen binnen Dow Terneuzen, op zich te nemen.
De ontwikkelingen binnen het Dow pensioenfonds zullen worden toegelicht door Ad de Kok.
De voorzitter verwelkomt mevrouw Els Van De Velde, voorzitter van het Verantwoordingsorgaan, de
heer Marc Obrie, voorzitter van de OR, en de overige leden van de OR.
De voorzitter constateert dat er niemand van het Pensioenbureau in de zaal aanwezig is.
We ontvingen het droevige nieuws dat ons erelid Bert Stradmeijer onlangs is overleden. Hij is ook één
van de oprichters van VDG. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn familie.
Nadat de gepresenteerde agenda wordt goedgekeurd, gaat de vergadering verder met de
behandeling van de notulen van de ALV 2017. Er zijn geen vragen of opmerkingen. De notulen
worden goedgekeurd met dank aan de secretaris.
De voorzitter kondigt Ad de Kok aan als bestuurslid van het SDPF.
Ad informeert de vergadering over de kerncijfers, beleggingsportfolio en het rendement daarvan. Hij
geeft een toelichting over de dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad en wijst de vergadering op het
belang van deze beleidsdekkingsgraad met de strekking; “We zijn er bijna, maar nog niet helemaal”.
Door het terugtreden van Willem Vogt als bestuurslid, is door de DNB goedkeuring gegeven aan Ad
de Kok als zijnde lid van het SDPf.
Caroline Van Eecke, voorheen manager van het Pensioenbureau, is opgevolgd door Edwin
Naessens. Caroline is toegetreden als lid van het SDPf namens de werkgever.
Ad wijst de vergadering erop dat de maatschappelijke trends een grote rol spelen op de
uitvoerbaarheid van een pensioenfonds. Mede ook door de mogelijke wijzigingen die het kabinet Rutte
III wil doorvoeren.
De presentatie van Ad de Kok is terug te vinden op onze website en via onderstaande link:
<<Presentatie Ad de Kok>>
Ad geeft het woord aan Stan Bosman.
Stan, als lid van het Verantwoordigsorgaan namens de gepensioneerden, geeft inzicht in de
werkzaamheden en verantwoordelijkheden van het Verantwoordingsorgaan(VO) van het SDPF.
Het VO bestaat uit 6 personen.
2 namens de werkgever: Els Van De Velde, Danielle Melis-Elferink.
2 namens de actieven: Marc Obrie en Tom Burm.
2 namens gepensioneerden: Piet Neven en Stan Bosman.
Stan gaat in op de rechten en de plichten van het VO. Hij geeft enkele voorbeelden m.b.t. inspraak bij
wijzigingen van het beleid, inspraak bij samenstelling en wijzigen van interne klachtenprocedure en
toezicht op de communicatie.
Het VO heeft tweemaal per jaar overleg met het dagelijks bestuur van het SDPf en heeft tevens
overleg met de Visitatiecommissie.
Zaken welke nu aan de orde zijn:
• Wet Verbeterde Premieregeling: communicatie overdracht naar UP
• Recente klachten (géén in 2017)
• Maatschappelijk Verantwoord Beleggen. Stand beloofde enquête.
• Overleg met pensioenuitvoerder AZL
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•
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•
•
•

Tempo en invulling van het De-risking proces.
Update bezoeken DNB
Opvolging Arnd Thomas door Neldes Hovestad als VZ PF
Beleggingskosten
Consequenties van fusie met Dupont
Verkiezing opvolger Piet Neven namens gepensioneerden
Ontwikkelingen Raad van Toezicht

<<Presentatie Stan Bosman>>
VDG-jaarverslag 2017.
Ontwikkeling koopkrachtverlies en stijgende zorgkosten.
Het VDG-bestuur is er van bewust en geeft alle aandacht aan de steeds maar dalende koopkracht van
de gepensioneerden. Een groot deel van deze koopkracht is direct te merken aan de jaarlijkse
stijgende zorgkosten.
In het afgelopen jaar hebben we een gesprek gehad met de heer Anton van Beek waarin we aandacht
hebben gevraagd voor het Koopkrachtverlies van de gepensioneerden en de vergoeding van de
zorgkosten. Afgelopen maand hebben we dit gesprek voortgezet met de huidige Site leader Neldes
Hovestad en een vervolg gesprek is reeds gepland.
Er is met personeelszaken en de OR, in de personen van Ed D’Hooghe en Marc Obrie, gesproken om
te komen tot een nauwere samenwerking met de OR op het gebied van zorgverzekering en andere
verzekeringen.
Het aantal leden bedraagt in totaal 1823, waarvan we van 1193 leden een e-mailadres hebben en van
630 leden alleen een postadres. Leden die geen geldelijke bijdrage leveren, zullen geen post meer
ontvangen. Het bestuur vraagt de vergadering om goedkeuring. De vergadering gaat akkoord met dit
voorstel.
Het financieel jaarverslag wordt gepresenteerd door Peter Appleton.
De exploitatie kosten over 2017 bedragen € 13.248, dit ten opzichte van de begroting van € 14.100.
De kosten voor deelname aan een cursus, KNVG-bijdrage, het aantal nieuwsbrieven en de
vergaderkosten waren beduidend minder dan begroot.
De penningmeester geeft een toelichting over de begroting 2018.
Bij het opmaken van deze begroting hebben er circa 800 leden contributie overgemaakt.
Kascontrole
Enno Thedinga doet verslag over het financiële boekjaar 2017.
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 2017.
De ledenvergadering gaat met algemene stemmen akkoord met dit voorstel.
Verkiezing Kascontrole commissie
Onder dankzegging voor bewezen diensten, is Henny Mercx aftredend. De commissie voor het
boekjaar 2018 bestaat uit de heren Enno Thedinga en David Kasse.
Contributie bijdrage 2018
De vergadering gaat met algemene stemmen akkoord met de gepresenteerde begroting en de
vaststelling van de vrijwillige jaarlijkse bijdragen voor 2018 van 12 Euro.
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Bestuursverkiezing
In de Algemene Vergadering van maart 2017 zijn Piet Neven en Ben Bregonje afgetreden.
Onlangs hebben Peter Appelton, Simon Molenaar en Ben Hekkert te kennen gegeven dat zij af willen
treden als bestuurslid in deze vergadering. Peter, Simon en Ben willen we dan ook hartelijk bedanken
voor hun inzet. Dit betekent dat er momenteel een aantal vacatures zijn ontstaan. Daar Peter tevens
penningmeester is, wordt er gezocht naar een nieuwe penningmeester. Voorlopig neemt Gerard van
Noort, als tweede penningmeester, de taak waar.
Graag stellen we Maril van Waes, Henny Martens en Dik Schipper als nieuwe bestuursleden van VDG
aan jullie voor. Er hebben zich geen verdere kandidaat-bestuursleden voorgesteld.
De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde leden.
<< Presentatie VDG bestuur>>

De voorzitter geeft het woord aan de site leader Neldes Hovestad.
Neldes begroet de aanwezigen en vindt het fijn om weer bekende gezichten te zien.
Op verzoek van de secretaris geeft Neldes een samenvatting van wat er speelt binnen Dow
Terneuzen.
Het gaat goed met Dow Terneuzen, aldus Neldes. Onze krakers draaien ontzettend goed en behoren
tot de beste van de wereld.
Er is een goede fundering gelegd voor de toekomst en mogelijke uitbreidingen. De laatste twee jaren
draaien de Polyol fabrieken goed, vergeleken met de laatste 10 à 15 jaar. In Terneuzen wordt dan ook
weer flink geïnvesteerd.
Volgend jaar neemt Jim Fitterling de operations van Andrew Liveris over.
Jim Fitterling is meer gefocust op operations en dat geeft voor Dow Terneuzen in Europa een goed
perspectief.
De impact van de overname van Dupont heeft voor Terneuzen nagenoeg geen consequenties.
Neldes gaat verder met de opsomming van diverse projecten, waaronder het bouwen van 100 tal
silo’s door Ravago voor de opslag van polyethyleen. Door de aanleg van een transport leiding naar
deze opslag silo’s, komen de transport bewegingen te vervallen en dit brengt een reductie van CO2
met zich mee.
Bij de overname van Elstar worden de daarbij betrokken mensen geïntegreerd in de Power Utilities
Plant.
Er komen zoveel nieuwe rollen bij dat er wordt gekeken naar mogelijkheden om het nieuw kantoor uit
te breiden naar 1070 werkplekken i.p.v. de geplande 870 werkplekken.
In juli wordt het contractor park op het terrein van Dow afgebroken en verhuizen 800 mensen naar het
Value park.
In de afgelopen 12 maanden zijn er 350 mensen aangenomen en in de komende 2 jaar worden er nog
250 mensen aangenomen.
Dit brengt een belangrijk uitdaging met zich mee. Het ligt in de bedoeling deze mensen aan te
moedigen om in de regio te komen wonen.
Natuurlijk zijn er ook uitdagingen.
Eén van de belangrijkste is het uitfaseren van het Gronings gas. Ook Terneuzen is getroffen door
deze maatregel van minister Wiebes.
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Het aanpassen van alle fakkels binnen een periode van 4 jaar is niet mogelijk. Een technische
aanpassing van onze fakkels is noodzakelijk, maar dat kost tijd en geld.
Een extra inspanning van de plants zal gemaakt moeten worden om te kunnen voldoen aan de
nieuwe technische eisen.
Een tweede uitdaging is het terug dringen van de CO2 uitstoot. Dow Terneuzen is de op 2 na grootste
qua uitstoot van CO2 in de chemische industrie van Nederland.
Als we niets doen en wachten, zou dit beteken dat we een kraker moeten sluiten om te voldoen aan
de gestelde eis.
De uitdaging zit dan ook in het ontwikkelen van een strategie die in Midland goed aankomt.
Het samen werken met andere bedrijven, zoals de levering van overschotten aan waterstof aan Yara,
het uitwisselen van CO2 certificaten en mogelijke andere projecten.
In het nieuw opgezet Dow Benelux Integrated Center, voorheen BPSC, worden alle niet operationele
functies onder gebracht.
Dit betekent dat Dow Benelux wordt opgedeeld in twee verschillende identiteiten.
Neldes sluit zijn informatie af dat het voor Dow Benelux van groot belang is om nieuwe werknemers
naar Zeeuws-Vlaanderen te halen.
Hiervoor heeft hij o.a. een aantal bezoeken afgelegd aan de Erasmus universiteit om nieuwe mensen
aan te nemen.
Zijn persoonlijke drive is om deze nieuwe werknemers ook te stimuleren om zich in de gemeente
Terneuzen te vestigen.
De voorzitter bedankt Neldes voor zijn uiteenzetting van de activiteiten welke bij Dow Terneuzen op
stapel staan.
Geen vragen verder aan Neldes en geen vragen bij de Rondvraag.
De voorzitter sluit de vergadering.
Jo Burm
Secretaris
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