NIEUWSBRIEF No. 70
Vereniging van Dow Gepensioneerden in Nederland

Colofon

Er wordt door Dow met enige regelmaat gekeken naar het inflatiecijfer van de laatste jaren en,
afhankelijk van de financiële armslag van Dow, een compensatie uitbetaald, in welke vorm dan ook.
In het verleden is er meerdere malen een compensatie ter beschikking gesteld en de noodzaak zal
ook in de toekomst regelmatig
bekeken worden.

Van het bestuur van de VDG
Geachte leden van de VDG,
Sinds de kredietcrisis en de daar opvolgende economische crisis hebben we
weer een nieuwe crisis. Namelijk de schuldencrisis welke veroorzaakt wordt
door hoge schuldenlasten van de voornamelijk Zuid-Europese Eurolanden en
de Verenigde Staten van Amerika.
Ten gevolge van deze crisissen is de waarde van de beleggingen van de
pensioenfondsen ernstig geschaad en is de dekkingsgraad van vele fondsen,
zo ook van het Dow pensioenfonds, ruim onder de grens van 105% gedaald.
Hierdoor worden, zo goed als alle, pensioenen niet meer geïndexeerd.
Een situatie waar de Dow gepensioneerden al heel lang in verkeren ondanks de
toezegging zoals vermeld boven aan deze brief.
Het is op dit moment natuurlijk logisch dat de eerste prioriteit van het bestuur
van de SDPF en ook van de VDG is; het herstel van de dekkingsgraad.
Dit kan alleen door Dow te houden aan haar verplichting extra bijdragen te
storten in het Dow pensioenfonds.
Het onderhandelen met Dow over een compensatie van het verlies aan
koopkracht van het Dow pensioen wordt door de hierboven omschreven situatie
op dit moment lastig maar zal door de VDG voortdurend onder de aandacht
gehouden worden.
De invoering van het “Pensioenakkoord” levert de gepensioneerden veel extra
onzekerheden op. Dit akkoord is tot stand gekomen met overdreven aandacht
van de media voor de spelers en hun machtspelletjes, wint Agnes Jongerius of
Henk van der Kolk, meer dan voor de inhoud.
Inmiddels heeft de Tweede Kamer het Pensioenakkoord aanvaard en moeten
afwachten welke maatregelen er, naast de AOW aanpassingen in de toekomst,
genomen worden die de opgebouwde pensioenrechten of pensioenuitkeringen
zouden aantasten.

Bestuur VDG
Voorzitter:
Piet Neven
tel. 0115 613 806
Secretaris:
Jo Burm
Tel. 0114 314798
Penningmeester:
Peter Appleton
tel. 0114 313540
Leden:
Arie Blaak
tel. 0114 362015
Theo Dröge
tel. 0115 565851
Ben Hekkert
tel. 0115 431838
Ruud Lie
tel. 0115 451585
Simon Molenaar
tel. 010 416 0704
Gerard van Noort
tel. 0117 301 968
Gerard Pijcke
tel. 0115 441920
Secretariaat:
Postbus 365
4530 AJ Terneuzen
Contributie: € 12 / jaar

Gelukkig heeft de Nederlandse Vereniging van Organisaties van
Gepensioneerden (NVOG) ingezien dat het nog volstrekt onduidelijk is hoe de
“oude” pensioenrechten in een nieuw stelsel worden overgebracht. Om
voorbereid te zijn op mogelijke aantasting van de opgebouwde pensioenrechten
heeft de NVOG de “Stichting PensioenFatsoen” opgericht die, desnoods tot aan
het Europees Gerechtshof in Straatsburg, zich wil beroepen op het
eigendomsrecht van de opgebouwde rechten.

ABN-AMRO
rekening: 44.63.92.146
BIC: ABNANL2A
IBAN: NL91ABNA0446392146

t.n.v. VDG Terneuzen
Het bestuur van de VDG ondersteund de NVOG en haar voorzitter Martin van
Rooyen van harte in de acties voor behoud van de pensioenrechten.
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Algemene ledenvergadering 2012
De algemene ledenvergadering zal op 29 maart 2012 gehouden worden in het PVO gebouw te
Terneuzen.
Een uitnodiging en de agenda zult u ontvangen in een volgende VDG nieuwsbrief samen met een
beknopt verslag van de ledenvergadering van 2011.
Het volledige verslag van de jaarvergadering van 2011 kunt u vinden op onze vernieuwde VDG
website onder de knop VDG INFORMATIE / Jaarverslagen.
Indien u een onderwerp op de agenda wil brengen of zelf een bijdrage aan de vergadering wil leveren
neem dan contact op met onze secretaris Jo Burm.

Verhuisbericht
Om ons adressenbestand up-to-date te houden doen we een dringend beroep om in geval van
verhuizing ons een verhuisbericht te sturen.

Naam / voorletters:

Mannummer:
Oud adres

Nieuw adres

Straat
Postcode
Plaats

Verstuurt u dit bericht a.u.b. naar: Secretariaat VDG
Postbus 365
4530 AJ Terneuzen.
Het is ook mogelijk dit via onze website te doen: www.vdgnl.org

Nieuwsbrief per E-mail
Meer dan 800 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!
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U kunt u opgeven door op onze website
www.vdgnl.org bij “nieuwsbrieven” en
“aanmelden elektronische nieuwsbrief” uw
gegevens in te vullen en door te sturen.
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NB. Deze nieuwsbrief wordt per post verzonden i.v.m. de acceptgiro

Contributie 2012
Het bedrag dat wij vragen voor contributie is € 12,Een lager bedrag mag ook als dat u beter uitkomt , ook een hoger bedrag is welkom.
Belangrijk is dat het aantal betalende leden zo groot mogelijk is. Het helpt ons het signaal
naar DOW sterker te maken, maar ook om onze begroting te halen.
Ook hebben we extra kosten voor het copieren en toesturen van de nieuwsbrieven, dit werd
voorheen door via Dow gedaan, sinds 2009 moeten we dit uitbesteden. Daarom is het van
belang om ons uw e-mailadres, via onze website www.vdgnl.org, door te geven als dat nog
niet bij ons bekend is, dan krijgt u voortaan de nieuwsbrief elektronisch thuis gestuurd.
NB. Deze nieuwsbrief wordt per post verzonden i.v.m. de acceptgiro
Wilt u a.u.b. op de acceptgiro duidelijk uw naam vermelden.
Als u de betaling via internet bankieren doet wil u het bedrag dan overmaken op onze ABNAMRO bankrekening nummer 44.63.92.146 t.n.v. Vereniging DOW gepensioneerden (VDG),
te Terneuzen. Graag met duidelijke vermelding van uw naam.
(voor IBAN en BIC nummers zie de colofon)
Peter Appleton, penningmeester

Het bestuur van de VDG wenst u en allen die u dierbaar zijn,
Prettige feestdagen en een voorspoedig en gezond 2012

