NIEUWSBRIEF No. 90
Vereniging van Dow Gepensioneerden in Nederland

Secretariaat:

p/a La Traviata 12 4564ER St Jansteen

Tel. voorzitter :
Tel. secretaris :

0118 774853
0114 314798

Bankrekening: IBAN: NL91 ABNA 0446 3921 46 t.n.v VDG
Inschrijvingsnummer KvK Zeeland: 40303092

Internet: http://www.vdgnl.org
Algemene Ledenvergadering op donderdag 29 maart 2018.

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:
Tijd:

donderdag 29 maart 2018.
12.30 uur zaal open.
13.30 aanvang van de vergadering.
15.30 einde van de vergadering.
17.00 sluiting van de zaal.

Gastspreker.
De voorzitter van Stichting Dow Pensioenfonds, de heer Arnd Thomas zal ingaan op de

nieuwe ontwikkelingen binnen het pensioen gebeuren en de ontwikkelingen binnen
Dow Terneuzen.
Als u vragen heeft aan voor de voorzitter van het pensioenfonds, kunt u deze doorgeven
via onze website: http://www.vdgnl.org
Agenda:
1. Welkom en opening.
2. Goedkeuring van agenda.
3. Goedkeuring van de notulen ALV 2017.
4. Gast spreker Arnd Thomas, voorzitter van SDPF.
5. Verslag uit het Verantwoordingsorgaan, Stan Bosman.
6. Jaarverslag VDG 2017.
7. Financieel verslag 2017.
8. Verslag kascontrole commissie.
9. Verkiezing nieuw lid kascontrole commissie.
10. Begroting 2018 en vaststellen hoogte contributie voor 2019.
11. Bestuursverkiezing, aftredende bestuursleden en goedkeuring kandidaat leden.
12. “Jouw bijdrage”
13. Rondvraag.
14. Sluiting, waarna “bijpraten bij een rondje van de penningmeester”.
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Bestuursverkiezing.
De bestuursleden Piet Neven, Ben Bregonje zijn in maart 2017 afgetreden.
De bestuursleden Gonda de Letter, Peter Appleton, Ben Hekkert en Simon Molenaar hebben
te kennen gegeven dat ze aftreden in deze vergadering.
Als bestuur willen we drie kandidaat-bestuursleden aan u voorleggen:
Maril van Waes, Henny Martens en Dik Schipper.
Voordracht van andere kandidaten kan geschieden, schriftelijk voor aanvang van de
vergadering bij het bestuur, gesteund door schriftelijke ondersteuning van tenminste 25
stemgerechtigde leden.
Vervoer vanuit Rotterdam en omgeving.
Zoals gebruikelijk ieder jaar kunnen leden uit het Rotterdamse e/o gebruik maken van
vervoer 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 2018 bij
Simon Molenaar swmolenaar2016@gmail.com 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 het secretariaat via onze website: < http://www.vdgnl.org/contact/>

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.
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Kandidaat bestuursleden stellen zich voor.
Maril van Waes.

Ik vind het belangrijk dat voor een pensioenfonds met de omvang van Dow er een
vereniging bestaat die de belangen van de gepensioneerden behartigen.
Daarnaast heeft verder inzicht in de pensioenwereld ook mijn persoonlijke interesse
en die hoop ik dan te kunnen gebruiken als actief bestuurslid.
Met mijn 35 e jarige ervaring bij Dow in een ( internationale ) commerciële functie en diverse
bestuursfuncties, waaronder OR bestuurslid hoop ik het huidige bestuur te versterken.

Henny Martens.
Gedurende een periode van 40 jaar ben ik werkzaam geweest binnen de Dow Health
Services organisatie.
Dit met als inhoud gezondheid, welzijn en kwaliteitsmanagement.
Een onderdeel van het werk betrof participatie in de Arbodienst – HRprojectwerkgroep Dow ziektekostenverzekering. In deze werkgroep hield ik mij
voornamelijk bezig met de inhoud en het monitoren van ziektekostenverzekeringen.
Dit alles in goede samenwerking met ondernemingsraden voor alle klantgroepen van
de interne Dow Arbodienst, in samenwerking met de intermediair Witte Boussen en
de Zorgverzekeraar Avéro Achmea.
Kort na mijn pensionering kwam vanuit de VDG het verzoek om met name deze
opgebouwde expertise vanuit het VDG-bestuur verder te blijven benutten voor de
Dow gepensioneerden.
Een goed verzoek en voorstel waar ik achter sta en mij voor wil inzetten.
Dik Schipper.
Na meer dan 40 jaar binnen Dow Terneuzen in diverse functies en fabrieken gewerkt
te hebben hoop ik een positieve bijdrage te kunnen leveren om de belangen van de
Dow gepensioneerden te behartigen.
De opgedane ervaringen ten tijde van de veranderingen in de pensioenwereld de
afgelopen jaren en de invloed op de pensioenen van de Dow medewerkers kunnen
hierin meehelpen.
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Aanmelden voor het bijwonen van de ALV op donderdag 29 maart 2018.
Via onze website: http://www.vdgnl.org/contact/
Per post: onderstaande strook naar:
Secretariaat VDG
p/a La Traviata 12
4564 ER St Jansteen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ja natuurlijk neem ik deel aan de Algemene Ledenvergadering op 29 maart 2018
Naam: --------------------------------------------------------Straat: -------------------------------------------------------Postcode, Woonplaats: -------------------------------------E-mailadres --------------------------------------------------
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