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Algemene Ledenvergadering op donderdag 30 maart 2017. 
 
 
Geachte leden van de VDG, 
 
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:  donderdag 30 maart 2017 
Tijd:    12.30 uur zaal open 

   13.30 aanvang van de vergadering. 
 
 
Algemeen. 
Na een periode van 17 jaar als bestuurslid en voorzitter van de VDG heeft Piet Neven ons 
laten weten zijn bestuursfunctie in deze Algemene Leden Vergadering neer te willen leggen. 
Tijdens deze ALV willen we Piet persoonlijk bedanken voor zijn bijzondere bijdrage en zijn 
enorme inzet voor de VDG.  
  
 
Gastspreker. 
De heer J. Morcus van Witte Boussen zal deze middag als gastspreker een toelichting geven 
over o.a. de zorgkosten, collectiviteitskorting en ander mogelijke verzekeringen waar wij als 
gepensioneerden gebruik van kunnen maken.  
Uw specifieke vragen voor de heer J. Morcus van Witte Boussen ontvangen wij graag van u 
op voorhand. U kunt uw vragen doorgeven via onze website: http://www.vdgnl.org/contact/ 

 Of via ons postadres: Postbus 365 4530 AJ Terneuzen.  

 
 
Informatie 
In deze vergadering willen we u ook graag informeren over het onderzoek dat we als VDG 
hebben gedaan bij de aangesloten leden van KNVG met betrekking tot: 

 Vergoedingen zorgkosten. 

 Het AOW gat, wat voor enkele leden van toepassing is na de wijziging van de AOW-
leeftijd.  

 Tevens willen we onze leden informeren over ons bezoek aan de voorzitter van de 
Raad van Bestuur van Dow Benelux, de heer Anton van Beek 
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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”. 

 
Bij deze doen we graag een beroep op uw medewerking. 
 Voor de organisatie is het handig te weten op welke opkomst we mogen rekenen. 
 U gelieve zich hiervoor aan te melden via onze website: <http://www.vdgnl.org/contact/> 
Of vul a.u.b. het aanmeldstrookje in en stuur dat naar onze postbus. 
 
Bestuursverkiezing. (a) 
Peter Appleton en Gerard van Noort zijn statutair aftredend en stellen zich herkiesbaar. Piet 
Neven treedt af. 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). 
 
Huishoudelijk Reglement (b) 
 Het huishoudelijk reglement is door het VDG bestuur aangepast aan de huidige situatie. 
In deze vergadering vragen we aan de aanwezige leden hiervoor akkoord te gaan. 
Het concept huishoudelijk reglement is terug te vinden  op onze website. 
<http://www.vdgnl.org/over-vdg/huishoudelijk-reglement/> 
 
Busvervoer vanuit Rotterdam en omgeving. 
Zoals 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 20 maart 
2017 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.  
 
 
 
 
 

http://www.vdgnl.org/contact/
http://www.vdgnl.org/over-vdg/huishoudelijk-reglement/


 
 
Secretariaat: Postbus 365    4530 AJ Terneuzen Tel. voorzitter :  0115 613 806 
   Tel. secretaris :       0114 314798 
Bankrekening: NL91 ABNA  044.63.92.146   t.n.v  VDG  
Inschrijvingsnummer  KvK: Zeeland  40303092  Internet:  www.vdgnl.org 
 

Jbu nieuwsbrief nummer 86 rev 0 

NNNIIIEEEUUUWWWSSSBBBRRRIIIEEEFFF   NNNooo...   888666   

 
Vereniging van Dow Gepensioneerden in Nederland 

 

3 

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 het secretariaat via onze website: < http://www.vdgnl.org/contact/> 
 
 
 
 
Contributie 2017: 
 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 en IBAN: NL91ABNA0446392146 ten name van VDG Terneuzen. 
U mag ook een lager bedrag overmaken als u dat beter uitkomt. Een hoger bedrag is 
natuurlijk ook welkom.  
Het is belangrijk het aantal betalende leden zo groot mogelijk te houden. Dit maakt ons 
signaal naar DOW sterker, maar help ons ook om binnen de begroting te blijven.  
We hebben in 2016 extra kosten gemaakt voor onze nieuwe website, het kopiëren en 
toesturen van de nieuwsbrieven (dit werd voorheen via Dow gedaan), maar sinds 2009 
moeten we dit uitbesteden. Daarom is het van belang om ons uw e-mailadres, via onze 
website <http://www.vdgnl.org/nieuwsbrieven/aanmelden-nieuwsbrief> door te geven als dat 
nog niet bij ons bekend is. U krijgt dan voortaan de nieuwsbrief via e-mail toegestuurd.  
 
Wat doet de VDG met je contributie? 
 
Het wordt besteed aan o.a.: 

 Het verzenden van de VDG-nieuwsbrieven. 

 Leden- en bestuursvergaderingen. 

 Het op de hoogte blijven van de pensioen ontwikkelingen. 

 Pensioentrainingen. 

 Contributie aan de KNVG, om als gezamenlijke gepensioneerden organisaties 
invloed uit te oefenen op politieke besluitvorming. 

 Het ter beschikking hebben van voldoende middelen voor juridisch-advies als dit 
nodig is. 

 Onderhouden van onze website. 
 
Naam- of adreswijziging. 
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:  
http://www.vdgnl.org/aanmelden-mutaties/verhuisbericht/  
 
 
 
 
 

http://www.vdgnl.org/contact/
http://www.vdgnl.org/nieuwsbrieven/aanmelden-nieuwsbrief
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Of per post door onderstaand formulier in te vullen en te sturen naar:  
Secretariaat VDG 
Postbus 365 
4530 AJ Terneuzen 

 
 
 
Aanmelden voor het bijwonen van de ALV op donderdag 30 maart 2017. 
 
Via onze website: http://www.vdgnl.org/contact/ 
 
 
 
Per post: onderstaande strook naar:  
     Secretariaat VDG 
     Postbus 365 
     4530 AJ Terneuzen  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ja natuurlijk neem ik deel aan de Algemene Ledenvergadering op 30 maart 2017 
 
 Naam: --------------------------------------------------------- 
 
 Straat: -------------------------------------------------------- 
 
 Postcode, Woonplaats: -------------------------------------- 
 
 E-mailadres -------------------------------------------------- 
 
 

      

Naam en voorletters: Mannummer: 

Oud adres: Nieuw adres: 

Straatnaam en nummer  

Postcode  

Plaats  

http://www.vdgnl.org/contact/

