NIEUWSBRIEF No. 82
Vereniging van Dow Gepensioneerden in Nederland

Colofon

Algemene Ledenvergadering 7 april 2016

Bestuur VDG

Geachte leden van de VDG,

Voorzitter:
Piet Neven
tel. 0115 613 806

Hierbij wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarvergadering van de VDG
Plaats: P.V. Ontmoetingscentrum
Sportpark de Vliegende Vaart,
Vliegende Vaart 10
4537 DH Terneuzen
Datum:
Tijd:

7 april 2016
12.30 Zaal open
13.30 Aanvang

“Ons Dow pensioen”
Het VDG bestuur zal tijdens deze ledenvergadering ingaan op de situatie van
ons Dow pensioen in relatie met de diverse ontwikkeling bij Dow en in
“pensioenland”.
Tevens zal het bestuur van de VDG het aangepaste beleidsplan aan u
voorstellen.

Secretaris:
Jo Burm
Tel. 0114 314798
Penningmeester:
Peter Appleton
tel. 0114 313540
Leden:
Ben Bregonje
tel. 0115 442237
Theo Dröge
tel. 0115 565851

Wij rekenen op je komst ! ! !

Ben Hekkert
tel. 0115 431838

Namens het bestuur van de VDG,
Piet Neven.

Ruud Lie
tel. 0115 451585

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Welkom en opening.
“Ons Dow pensioen” en het VDG beleidsplan (zie concept hierachter)
Notulen van ALV 2015 ter goedkeuring. a)
Jaarverslag 2015. (Ruud Lie)
Verslag vertegenwoordiger in bestuur SDPF (Willem Vogt)
Financieel verslag 2015. a)
Verslag kascontrole commissie.
Verkiezing kascontrolecommissie 2016. b)
Begroting 2016 en vaststelling jaarlijks bijdrage 2017.
Bestuursverkiezing. c)
“Jouw bijdrage”. d)
Rondvraag.
Sluiting, waarna “bijpraten bij een rondje van de penningmeester”.

Simon Molenaar
tel. 010 416 0704
Gerard van Noort
tel. 0117 301 968
Secretariaat:
Postbus 365
4530 AJ Terneuzen
Contributie: € 12 / jaar
ABN-AMRO
rekening: 44.63.92.146
BIC: ABNANL2A
IBAN: NL91ABNA0446392146

t.n.v. VDG Terneuzen
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. secretaris@vdgnl.org
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Internet: www.vdgnl.org

a) Deze stukken zijn beschikbaar bij de ingang, en zijn gepubliceerd op de VDG website.
b) Kandidaten kunnen zich melden bij de secretaris, secretaris@vdgnl.org
c) Theo Dröge, Ben Hekkert en Jo Burm zijn statutair aftredend en stellen zich herkiesbaar.
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).
Het bestuur stelt voor het bestuur uit te breiden met 2 leden. De kandidaten die worden
voorgedragen zijn Gonda Fischer en Arnoud Lavooi.
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.
Busvervoer uit Rotterdam en omgeving naar de VDG ALV te Terneuzen van 7 april:
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. Daarom een
oproep aan alle leden uit het Rotterdamse; geef je vóór 1 april 2016 bij Simon Molenaar
molensw@planet.nl telefoon: 0104160704 of gsm: 0622561854. Opstapplaatsen en tijden worden na
inventarisatie bekend gemaakt. Uiteraard staat er, als je in Terneuzen aankomt, een eenvoudige
broodjeslunch klaar.

Jouw bijdrage:
Het bestuur van de VDG wil haar leden actiever betrekken bij de ledenvergadering.
Je krijgt gelegenheid om, op persoonlijke titel, een bijdrage aan de vergadering te leveren.
Voor de organisatie van de vergadering is een vooraanmelding, met vermelding van het onderwerp,
gewenst. Deze kun je richten aan de secretaris of voorzitter.

VDG Beleidsplan (concept)
Inleiding:
De VDG stelt zich ten doel de materiële en immateriële belangen van haar leden te
behartigen.
Het behoud van de ingegane pensioenrechten en het bepleiten van aanpassingen van
verlies van koopkracht, als gevolg van inflatie, hebben hierin prioriteit.
De VDG tracht dit te bereiken via mondeling en schriftelijk overleg en communicatie met de
hierna genoemde organen en met behulp van de genoemde middelen.
De directie van Dow Benelux bv en het bestuur van de Stichting Dow Pensioenfonds
(SDPF) zijn de belangrijkste gesprekspartners.
Dit beleidsplan dient als leidraad voor het bestuur bij haar activiteiten tot realisatie van haar
doelen.
1. Dow Benelux bv.
Regelmatig overleg met de directie van Dow Benelux bv, is van wezenlijk belang voor
het bereiken van haar doelstellingen .
2.

Stichting Dow Pensioenfonds (SDPF)
Het bestuur van de SDPF is verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen en
de uitbetaling van de pensioengelden volgens het pensioenreglement.
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In het bestuur van de SDPF zijn de gepensioneerden met 2 zetels vertegenwoordigd.
Het VDG bestuur onderhoudt nauw contact met deze twee vertegenwoordigers en
draagt bij verkiezing een juist gekwalificeerd persoon voor.
Het SDPF bestuur kan voorstellen doen ter verbetering van de pensioenvoorwaarden
en adviseren om reglementen aan te passen. Dergelijke voorstellen worden gericht
aan de directie van Dow Benelux bv, alvorens deze voor definitieve goedkeuring
worden voorgelegd aan de board van The Dow Chemical Company te Midland.
Regelmatig overleg tussen de VDG met het SDPF bestuur is zeer belangrijk voor het
stimuleren van de ontwikkelingen ter verbetering van de pensioenvoorwaarden en
andere emolumenten.
3. The Dow Chemical Company (TDCC)
De beslissing over voorstellen ter verbetering van de pensioenvoorwaarden wordt
door het management van TDCC in Midland Michigan genomen. Indien nodig wordt
geacht, communiceert het VDG bestuur rechtstreeks met het management van
TDCC.
4. Dow gepensioneerden van andere Dow vestigingen.
Dow heeft vestigingen over de gehele wereld en hebben daar pensioenregelingen die
afhankelijk zijn van de lokale arbeidsvoorwaarden en wetgeving.
Contacten met organisaties van Dow gepensioneerden elders kunnen de VDG
informatie geven hoe de pensioenregeling daar zijn en op welke wijze situaties daar
behandeld worden.
5. Ondernemingsraad Dow Terneuzen (OR)
De Ondernemingsraad behartigt de belangen van de actieve werknemers, daar ligt
hun belangrijkste aandachtsgebied. Het belang van de gepensioneerden is
secundair.
Banden met de OR zijn voor de VDG belangrijk om in geval van gezamenlijk belang
één lijn te trekken.
In de OR commissie waar de pensioen regelingen besproken worden zijn ook de
gepensioneerden vertegenwoordigd.
6. DOW gepensioneerden.
Om de belangen van haar leden te behartigen, stelt het bestuur van de VDG zich tot
doel om alle uitkeringsgerechtigden van het Dow Pensioenfonds:
te registreren.
te bereiken met de VDG Nieuwsbrief.
uit te nodigen tot het bijwonen van de jaarlijks algemene
ledenvergadering.
in de gelegenheid te stellen om vragen, klachten en ideeën in te brengen,
welke door het VDG behandeld of worden voorgelegd aan het
Pensioenbureau, het bestuur van de SDPF of het Dow management.
7. Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG)
De VDG is aangesloten bij de KVNG.
Circa 40 verenigingen van gepensioneerden zijn lid van de KNVG en
vertegenwoordigt meer dan 260.000 leden.
De doelstelling van de KNVG is dat ouderen meer invloed krijgen op het beleid van
hun pensioenfondsen en op de politieke besluitvorming rond onderwerpen die hun
rechtstreeks raken.
De VDG is een van de weinige aangesloten verenigingen zonder indexatie.
De VDG zoekt samenwerking met vergelijkbare partners.
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8. Communicatie met media.
Voor kontakten met de pers heeft de VDG een gedragscode opgesteld.
9. Politiek.
Normaal zal de politiek door de KNVG worden aangesproken en beïnvloed. De VDG
zal, alleen met betrekking tot SDPF specifieke zaken, middelen benutten/ontwikkelen
om de politieke partijen te informeren en te beïnvloeden.
10. Pensioen kennis.
De VDG streeft ernaar haar kennis op het gebied van pensioen wet en regelgeving te
verbreden en te vergroten o.a. door het volgen van cursussen.
Daar waar de aanwezige specialistische kennis van haar leden ontoereikend is,
zullen externe adviseurs worden ingeschakeld.
11. Juridische kennis.
Juridische kennis en ervaring over pensioenen is een zeer specialistisch vakgebied.
Het bestuur van de VDG heeft zich in het verleden laten voorlichten door een
gespecialiseerd juridisch bureau en zal de contacten met dit bureau voortzetten
wanneer daar behoefte aan is.
12. Contributie.
De vrijwillig bijgedragen contributie is niet alleen om de lopende kosten te dekken
maar ook als bijdrage voor het onderhouden van reservefonds welke aangesproken
kan worden om een eventuele juridische procedure te kunnen voeren.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Contributie 2016:
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.
BIC:

ABNANL2A

IBAN: NL91ABNA0446392146

ten name van VDG Terneuzen

Wat doet de VDG met je contributie?
Natuurlijk legt de penningmeester dit uit tijdens de ledenvergadering!
Het is aan o.a.:
• Het verzenden van de VDG nieuwsbrieven
• Leden- en bestuurs-vergaderingen.
• Het op de hoogte blijven van de pensioen ontwikkelingen.
• Pensioentrainingen.
• Contributie aan de KNVG om als gezamenlijke gepensioneerden invloed uitoefenen op
politieke besluitvorming.
• Het ter beschikking hebben van voldoende middelen voor mogelijke juridisch-advies of –
procedure. (de z.g. strijdkas)
• Het onderhoud van onze website.
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Naam- of adres-wijziging
Om ons adressenbestand up-to-date te houden doen we een dringend beroep om in geval van wijzigingen
bericht te sturen.
Dit kan via onze website: www.vdgnl.org
Dit kan per post door het onderstaand formulier in te vullen en te sturen naar:
Secretariaat VDG
Postbus 365
4530 AJ Terneuzen.
Naam en voorletters:

Mannummer:

Oud adres

Nieuw adres

Straat en nummer
Postcode
Plaats

Nieuwsbrief per E-mail:
Meer dan 900 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”.
U kunt ook een e-mail sturen aan pieter.neven@wxs.nl

Aanmelding ALV 7 april 2016:
Per e-mail: aan de secretaris:

secretaris@vdgnl.org

Per post: Onderstaande strook sturen naar:
Secretariaat VDG
Postbus 365
4530 AJ Terneuzen

& ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ja natuurlijk neem ik deel aan de Algemene Ledenvergadering op 7 april 2016
Naam:

…………………………………………………

Straat:

…………………………………………………

Postcode, Woonplaats:
Telefoon:

…………………………………………………
…………………………………………………
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