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NIEUWSBRIEF no. 104 
 

Algemene Ledenvergadering op donderdag 17 maart 2022 
 
Geachte leden van de VDG, 
 
Hierbij wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarvergadering van de VDG.   
  
Plaats:  PV Dow - ontmoetingscentrum 
            Vliegende Vaart 10 

4537 DH Terneuzen 
   
Datum: donderdag 17 maart 2022 
Tijd: 13.00 uur zaal open 

13.30 aanvang van de vergadering 
16.30 einde van de vergadering 
17.30 sluiting van de zaal 

 
Voorzitter: Dik Schipper 
Secretaris: Ceciel van Eijl 
 
Gastsprekers. 
De heer Ed D’Hooghe, EMEAI Human Resources Director en voorzitter Stichting Dow Pensioenfonds, 
zal ingaan op de ontwikkelingen m.b.t. het Nieuw Pensioen Akkoord. 
De heer Albert Eggermont, bedrijfsarts Dow Benelux en voorzitter van Dow Voorzieningsfonds, zal 
een inhoudelijke toelichting geven over het Voorzieningsfonds.  
 
Als u vooraf vragen heeft aan één van hierboven genoemde gastsprekers of aan het VDG bestuur, 
kunt u deze doorgeven via onze website: https://www.vdgnl.org/contact/  
 
Agenda:  

1. Opening en Welkom. 
2. Goedkeuring van de agenda. 

3. Goedkeuring notulen ALV 2019. ( Concept Notulen ) 
4. Bestuurssamenstelling, ontwikkelingen en goedkeuring kandidaat leden.  
5. Jaarverslag VDG 2021 (2020) - Theo Dröge. 
6. Financiële jaarverslagen VDG 2019, 2020, 2021 – Ineke Korst 
7. Verslag kascontrole commissie – Ruud Lie en verkiezing nieuw lid kascontrole commissie 
8. Begroting 2022 en vaststellen hoogte contributie voor 2023 
9. Gastspreker bedrijfsarts en voorzitter van Dow Voorzieningsfonds – Albert Eggermont 
10. Gastspreker EMEAI Human Resources Director en voorzitter Stichting Dow Pensioenfonds – 

Ed D’Hooghe over 2022 agenda van SDPf 
11. Ontwikkelingen Nieuw Pensioen Akkoord (NPA) 

a. Informatie vanuit Dow – Ed D’Hooghe 
b. Input gevraagd van VDG leden over NPA – Dik Schipper 

12. Wet WBTR – Ceciel van Eijl 
13. Voorstel wijziging statuten en huishoudelijk reglement – Dik Schipper 
14. Verslag van Stichting Dow Pensioen Fonds – Otto Berbée 
15. Verslag van het Verantwoordingsorgaan -  Stan Bosman 
16. Rondvraag. 
17. Sluiting, waarna “bijpraten bij een rondje van de penningmeester”. 

  

https://www.vdgnl.org/contact/
https://www.vdgnl.org/dbupload/_p125_notulen_alv_28_maart_2019_rev_3.pdf
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Bestuursverkiezing.  
De bestuursleden Dik Schipper en Maril van Waes treden statutair af maar stellen zich weer 
herkiesbaar. 
De heren Arnout Lavooi, Henny Martens en Jo Burm hebben gedurende 2021 hun bestuursfunctie 
neergelegd. 
 
Door genoemde wijzigingen hebben we in onze Nieuwsbrief 101 een oproep gedaan voor nieuwe 
VDG bestuursleden.  
We zijn verheugd om namens het bestuur 4 kandidaat bestuursleden aan u voor te stellen (op de 
laatste pagina stellen zij zich aan u voor).  
 
Voordracht van een ander kandidaat bestuurslid kan schriftelijk voor aanvang van de algemene 
ledenvergadering bij de secretaris, vergezeld van een schriftelijke ondersteuning (met naam en 
handtekening) door tenminste 25 stemgerechtigde leden, geschieden. 
 
Goedkeuring wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement 
Concepten van de gewijzigde statuten en huishoudelijk reglement  staan op de VDG website zodat u 
deze ruim voor de aanvang van de vergadering kunt doornemen. 
- Statuten:     Statuten - VDG 

- Huishoudelijk Reglement:  Huishoudelijk Reglement - VDG 

 
Uw bijdrage: Het bestuur van de VDG wil haar leden actiever betrekken bij de ledenvergadering. U 
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 kunt u richten aan het secretariaat via onze website: < http://www.vdgnl.org/contact/> 
 
Bij dezen 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 het secretariaat.  

 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Ceciel van Eijl 
Secretaris  

 
 

 
 

  

https://www.vdgnl.org/over-vdg/statuten/
https://www.vdgnl.org/over-vdg/huishoudelijkreglement/
http://www.vdgnl.org/contact/
http://www.vdgnl.org/contact/
http://www.vdgnl.org/
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Aanmelden voor het bijwonen van de ALV op donderdag 17 maart 2022. 
 

Uw aanmelding moet uiterlijk 10 maart bij het secretariaat bekend zijn 
 

 
Via onze website: http://www.vdgnl.org/contact/ 
 
 
Of per post: onderstaande strook opsturen naar:  
    Secretariaat VDG 
    p.a. Zuidsingel 18 
    4571 HP Axel 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Graag neem ik deel aan de Algemene Ledenvergadering op 17 maart 2022 
 
Naam:    _________________________________________ 
 
Straat:    _________________________________________ 
 
Postcode, Woonplaats: _________________________________________ 
 
Telefoonnummer:  _________________________________________ 
 

E-mailadres:   ______________________________________ 
 
 
  
  

http://www.vdgnl.org/contact/
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De voorgedragen kandidaat bestuursleden namens de VDG zijn: 
 
 

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 Warmenhoven-
Schretzmeijer 
 

 
 

 
Op 1 januari 2021 ben ik gestopt 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 Herbert Jonkman 
 

 
 

 
Vorig jaar ben ik na 41 jaar gestopt met werken. De eerste 5 jaar 
binnen productie op de Saran/V2 en Latex plants. Daarna ben ik 
overgestapt naar Information Systems waar ik actief ben geweest 
in veel verschillende functies. Ik heb bestuurlijke ervaring 
opgedaan in het (primair) onderwijs en verschillende 
sportverenigingen. Ik hoop een goede bijdrage te kunnen leveren 
aan de VDG en de belangen van de leden goed 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.  

 
 

 
 

 


