NIEUWSBRIEF No. 77
Vereniging van Dow Gepensioneerden in Nederland

Algemene Ledenvergadering 13 maart 2014

Gastspreker: Willem Huisman
Voorzitter van de Stichting Dow Pensioenfonds

Colofon
Bestuur VDG
Voorzitter:
Piet Neven
tel. 0115 613 806

Geachte leden van de VDG en genodigden,
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:

13 maart 2014
12.30 Zaal open
13.30 Aanvang
16.00 Sluiting
Bijpraten tijdens “het rondje van de penningmeester”.
17.00 Einde

Het VDG bestuur is verheugd dat Willem Huisman bereid is als gastspreker in
te gaan op de ontwikkelingen rond de pensioenen en in het bijzonder het sluiten
van de toetreding van nieuwe Dow employees in de Stichting Dow
Pensioenfonds.
Tevens hebben wij Willem Huisman gevraagd in te gaan op de volgende vraag:
Bij welke omstandigheden kunnen gepensioneerden compensatie van het
jarenlange verlies aan koopkracht van het Dow pensioen verwachten?
Wij refereren deze vraag aan de volgende meerdere malen gedane uitspraak:
“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."

Secretaris:
Jo Burm
Tel. 0114 314798
Penningmeester:
Peter Appleton
tel. 0114 313540
Leden:
Ben Bregonje
tel. 0115 442237
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
Secretariaat:
Postbus 365
4530 AJ Terneuzen
Contributie: € 12 / jaar

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.

ABN-AMRO

Voor de organisatie van de vergadering is een vooraanmelding, met vermelding
van het onderwerp, gewenst. Deze vooraanmelding kun je richten aan de
secretaris of voorzitter.

t.n.v. VDG Terneuzen

Wij rekenen op je komst ! ! !

rekening: 44.63.92.146
BIC: ABNANL2A
IBAN: NL91ABNA0446392146

Internet: www.vdgnl.org

Namens het bestuur van de VDG,
Piet Neven.
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 JEABURM@zeelandnet.nl
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Gastspreker:
Als je nu reeds vragen hebt aan Willem Huisman dan is het handig dat we deze vragen verzamelen
en groeperen en deze ter voorbereiding aan hem voor te kunnen leggen.
Er is dan meer kans op specifieke antwoorden.
Geef deze vragen door aan onze secretaris Jo Burm.
telf.: 0114-314798
mail: JEABURM@zeelandnet.nl

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

Welkom en opening.
Gastspreker Willem Huisman (voorzitter SDPF)
Notulen van ALV 2013 ter goedkeuring. a)
Jaarverslag 2013 (Ruud Lie)
Verslag vertegenwoordiger in bestuur SDPF (Willem Vogt)
Financieel verslag 2013 a)
Verslag kascontrole commissie
Verkiezing kascontrolecommissie 2014. b)
Vaststellen jaarlijks bijdrage 2014 en Begroting 2014
Bestuursverkiezing. c)
“De leden spreken” d)
Rondvraag
Sluiting, waarna een “rondje van de penningmeester”.

a) Deze stukken zijn beschikbaar bij de ingang, en zijn gepubliceerd op de VDG website.
b) Kandidaten kunnen zich melden bij de secretaris, JEABURM@zeelandnet.nl
c) Piet Neven is statutair aftredend en stelt 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).
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 13 maart:
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 maart 2014 bij Simon Molenaar
molen-sw@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.
NB:
Het bestuur doet een beroep op gepensioneerden die vroeger op de, zogenaamde, werkvloer actief
waren.
We zien bij onze jaarvergaderingen telkens weer dat deze groep sterk ondervertegenwoordigd is.
Dat is spijtig omdat we de belangen van jullie allen voor behartigen.
Het is best interessant om er bij te zijn, temeer daar er altijd een spreker is uitgenodigd die de
actualiteit belicht.
Je bent van harte welkom, graag tot ziens!
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VDG Website:
Het VDG bestuur is heel erg blij met onze website.
Ben Sinnema houdt de website geheel vrijwillig voor ons bij.
Hij doet dat op vakkundige wijze en zorgt daardoor dat deze duidelijk is en zeer toegankelijk.
Langs deze weg bedanken we Ben voor zijn zeer gewaardeerde inzet.
Nieuwe zaken op de website:
Onder de knop: “Pensioeninformatie”
-Veranderingen in uitbetaling pensioenen 2014
http://www.vdgnl.org/Inkomen/Veranderingen 2014.pdf
-Koopkracht vermindering 2006-2013
http://www.vdgnl.org/Pensioenfondsinformatie/Koopkracht vermindering.htm

Contributie 2014:
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.

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:
Oud adres
Straat en nummer
Postcode
Plaats

Mannummer:
Nieuw adres

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 13 maart 2014:
Aanmelden per e‐mail: aan de secretaris:

JEABURM@zeelandnet.nl

Aanmelden per post: Onderstaande strook naar:
Secretariaat VDG
Postbus 365
4530 AJ Terneuzen
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Ja natuurlijk neem ik deel aan de Algemene Ledenvergadering op 13 maart 2014
Naam:

…………………………………………………

Straat:

…………………………………………………

Postcode, Woonplaats:
Telefoon:
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…………………………………………………
…………………………………………………
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