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NIEUWSBRIEF no. 102 
 
Beste leden van de VDG 
 
Onderwerpen van deze nieuwsbrief: 

• Algemene Ledenvergadering en corona 

• Financieel jaarverslag 2020 

• Wijziging VDG bestuur en Kandidaat leden 

 
Algemene Ledenvergadering en corona 
Het Covid-19 virus blijft de gemoederen bezig houden en de corona-maatregelen kunnen ieder 
moment weer aangepast worden. Omdat het organiseren van een Algemene Ledenvergadering de 
nodige voorbereiding kost, hebben we tijdig een beslissing moeten nemen of de vergadering plaats 
moest vinden, vnl. omdat het samenkomen en contact met oud-collega’s een belangrijk onderdeel is. 
Op het moment van ons besluit, was het aantal deelnemers gelimiteerd en was een vaste zitplaats 
een vereiste. Vanwege de strikte regels hebben we de ALV verplaatst naar donderdag, 17 maart 2022 
 
Financieel Jaarverslag 2020 
Het is de tweede keer op rij dat we u niet mondeling toelichting kunnen geven over het financieel 
jaarverslag, beide keren omdat de ALV vanwege Covid geen doorgang kan vinden. Wel zijn de 
boeken gecontroleerd door de kascommissie. 2020 was financieel een goed jaar omdat we minder 
kosten hebben gemaakt voor bestuursvergaderingen welke we gedeeltelijk online hebben gehouden 
en natuurlijk de ALV die geen doorgang vond. We hebben dus een mooi bedrag bij onze reserves 
kunnen boeken. Deze reserves worden misschien belangrijk in de nabije toekomst omdat we die 
zouden kunnen aanwenden wanneer het bestuur het nodig acht om extern advies te vragen wanneer  
we denken dat het nieuw pensioen akkoord nadelig uitpakt voor de gepensioneerden. 
U kunt het financieel verslag vinden via deze link presentatie_financieel_verslag_2020 
 
Het VDG bestuur & adviseurs 
 
Na vele jaren onze adviseur te zijn geweest, zal Jan Wolter Molster het stokje overdragen aan Otto 
Berbée. We zijn Jan Wolter zeer erkentelijk voor zijn gedegen adviezen en zullen hem node missen. 
Otto zal zich terugtrekken als VDG bestuurslid en wordt per eind september onze adviseur. 
 
Jammer genoeg hebben we te melden dat Henny Martens, om persoonlijke redenen, zijn 
bestuursfunctie in juli jl. heeft neergelegd. 
We willen Henny dan ook namens alle gepensioneerden danken voor zijn tomeloze inzet met name 
voor de zorgverzekering in de afgelopen jaren en als actief lid en adviseur van de Dow OR 
Verzekeringscommissie. 
 
Door genoemde wijzigingen hebben we in onze vorige Nieuwsbrief een oproep gedaan voor nieuwe 
VDG bestuursleden.  
We zijn verheugd om namens het bestuur 4 kandidaat bestuursleden aan u voor te stellen (z.o.z.) !  
 
Voordracht van een ander kandidaat bestuurslid kan geschieden, schriftelijk voor aanvang van de 
algemene ledenvergadering bij de secretaris, vergezeld van een schriftelijke ondersteuning van 
tenminste 25 stemgerechtigde leden. 
 
In de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering kan dan tot de officiële benoeming worden 
overgegaan van de kandidaat bestuursleden. 

https://www.vdgnl.org/dbupload/_p125_presentatie_financieel_verslag_2020.pdf
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Kandidaat Frits van Buren 
 

 
 

 
Van 1979-2013 heb ik binnen Dow Terneuzen achtereenvolgens 
gewerkt bij ADD, Hydrocarbons R&D en Polyolefins R&D 
(patenten).  
Daarnaast en na mijn pensionering in 2013 ben ik ook altijd 
bestuurlijk actief geweest. Die ervaring wil ik graag inzetten voor 
de leden van de VDG. 
 

Kandidaat Elly Schretzmeijer-
Warmenhoven 
 

 
 

 
Vorig jaar heb ik besloten om per 1 januari jl. te stoppen met 
werken en ik geniet nu met volle teugen van mijn pensioen. Ik heb 
ruim 41 jaar bij Dow Terneuzen gewerkt, waarvan 24 jaar in veel 
verschillende functies binnen Supply Chain en de laatste 12 jaar 
bij Information Systems. Ik wil mij graag inzetten om de belangen 
van alle Dow gepensioneerden te behartigen verenigd in de VDG. 

 
 

Kandidaat Frans Timmerman 
 

 
 

 
Na bijna 47 jaar gewerkt te hebben binnen Dow Benelux in 
diverse functies binnen Maintenance o.a. voor onderhoud 
machinaleverspaning Maint 2 (1974 t/m 2011),  
Gatekeeper R&D FM/Maint B2 (2011 t/m 2018), Planning Small 
project Maint B4 (2018 t/m 2020), Planner Maint B1 (2020 t/m 
2021), ben ik op 1 mei 2021 gestopt met werken. 
Ik hoop met mijn kennis, ervaring en inzichten uit mijn loopbaan 
bij Dow mij nu actief in te kunnen zetten om de belangen van de 
Dow gepensioneerden, verenigd in de VDG, te behartigen. 
 
 

Kandidaat Herbie Krocké 
 

 
 

 
Na 43 jaar te hebben gewerkt bij Dow in diverse rollen en 
afdelingen, waarvan de laatste 14 jaar ook als lid van de 
Ondernemingsraad, voorzitter arbeidsvoorwaarden en bestuurslid 
van het Dow Voorzieningenfonds,  ben ik afgelopen juli gestopt 
met werken. De kennis die ik in mijn werkzame leven heb 
opgedaan zou ik de komende tijd graag willen inzetten voor de 
belangen van de Dow gepensioneerden.  

 
 

 
In de volgende Nieuwsbrief volgt meer informatie over het nieuwe pensioenakkoord (NPA) en de 
discussies met Dow Management aangaande dit onderwerp. 
 
Namens het bestuur, 
met vriendelijke groet, 
Ceciel van Eijl 
Secretaris VDG 

 

 

http://www.vdgnl.org/

