NIEUWSBRIEF No. 73
Vereniging van Dow Gepensioneerden in Nederland

Van het bestuur van de VDG

Colofon

Is uw pensioen nog veilig en wie behartigt de belangen van de Dow
gepensioneerden?

Bestuur VDG

Als je de laatste tijd de berichtgeving over de Nederlandse pensioenen volgt,
dan slaat de schrik je soms om het hart.
In kranten, tijdschriften en op TV verschijnen er “pensioenspecialisten” met elk
een ander inzicht, maar meestal als een “doem scenario”, op het Nederlandse
pensioenstelsel. Als we ons beperken tot het aanvullend pensioen, dan kun je
zeggen dat we een systeem hebben met een solide vermogensdekking van de
pensioenrechten van zowel werkenden als gepensioneerden.
Natuurlijk zijn er belangrijke problemen zoals de lage dekkingsgraad
veroorzaakt door de financiële- en economische-crisis. Ook is onze stijgende
levensverwachting van grote invloed op de verplichtingen van een
pensioenfonds en daarmee op de dekkingsgraad.
Sommige “pensioenspecialisten” roepen dan dat dit systeem niet houdbaar is
en de “pensioen potten” binnen 10 jaar leeg zouden zijn.
Dit is natuurlijk ver van de werkelijkheid en zeker bij het Dow Pensioenfonds
waar de werkgever garant staat voor voldoende vermogen in het
pensioenfonds.
Ook de politiek is bezig met het uitwerken van diverse plannen voor
aanpassingen van de Pensioenwet.
De VDG heeft al eerder uitgesproken zich te verzetten tegen aanpassing van
opgebouwde pensioenrechten in een nieuwe Pensioenwet. (het zogenaamde
“invaren”)
De VDG had zich, voor de belangenbehartiging richting de politiek en haar
plannen voor nieuwe regelgeving, aangesloten bij de NVOG.
Zoals eerder vermeld was het VDG bestuur blij met de nieuwe voorzitter Martin
van Rooyen en het toetreden van grote verenigingen van gepensioneerden van
o.a. Shell, Philips, Unilever, Hoogovens enz. (de PUSH groep)
Helaas moeten wij melden dat de proactieve en publicitaire aanpak van de
voorzitter en de nieuwe bestuursleden binnen NVOG tot zodanig ernstige
problemen heeft geleid dat het voltallige bestuur tijdens de Algemene
Vergadering van de NVOG in het voorjaar van 2012 is afgetreden.
Als gevolg daarvan hebben een flink aantal verenigingen van gepensioneerden
hun lidmaatschap bij NVOG opgezegd. Ook het VDG bestuur heeft besloten het
lidmaatschap op te zeggen.
Gelukkig zijn er een aantal vertegenwoordigers van uitgetreden NVOG leden,
waar onder de VDG, bijeen gekomen om te spreken over voortzetting van
activistische belangenbehartiging en het inzetten van de uitstekende kwaliteiten
van Martin van Rooyen.
Dit heeft geresulteerd in de oprichting van de
“Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden”
(KNVG) http://www.knvg.nl

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

De VDG heeft zich als medeoprichter aangesloten als lid van de KNVG.

t.n.v. VDG Terneuzen

Het VDG bestuur is er van overtuigd dat onze belangenbehartiging via KNVG
actief en met focus op de juiste zaken richting de politiek en regelgeving
adequaat zal zijn.

Internet: www.vdgnl.org

Natuurlijk zal de VDG ook uw belangen blijven behartigen bij de Stichting Dow
Pensioenfonds en onze oud-werkgever Dow.

Jaargang 21, No. 3, december 2012

1

Versterking VDG bestuur met Ben Bregonje
Het VDG bestuur is blij u te kunnen melden dat Ben Bregonje zijn kennis en ervaring ter beschikking
wil stellen aan de VDG en haar leden. Ben zal tot de ALV in het bestuur functioneren als kandidaat
bestuurslid met een bijzondere functie. In een volgende nieuwsbrief zullen we dit verder uitleggen.

Algemene ledenvergadering 2013
De algemene ledenvergadering zal op 11 april 2013 gehouden worden in het PVO gebouw te
Terneuzen.
De uitnodiging en de agenda zult u ontvangen in een volgende VDG nieuwsbrief.
Het verslag van de jaarvergadering van 2012 kunt u vinden op de 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.

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.

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 via onze website onder de knop “Aanmelden/wijzigingen”: 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!
U kunt u opgeven door op onze website
bij
“nieuwsbrieven”
en
www.vdgnl.org

“aanmelden elektronische nieuwsbrief” uw
gegevens in te vullen en door te sturen.
U kunt ook een e-mail sturen aan
pieter.neven@wxs.nl

NB. Deze nieuwsbrief wordt per post verzonden i.v.m. de acceptgiro
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Contributie 2013
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.
Ook hebben we extra kosten voor het kopiëren en toesturen van de nieuwsbrieven, dit werd
voorheen door via Dow gedaan, sinds 2009 moeten we dit uitbesteden. Daarom is het van
belang om 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 wilt 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 2013

