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NIEUWSBRIEF no. 108 
 

Algemene Ledenvergadering op donderdag 16 maart 2023 
 
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 16 maart 2023 
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. 
Mevrouw Moni Wiltenburg, Government Affairs Leader, zal informatie verschaffen over de 
klimaatdoelstellingen van Dow Terneuzen (‘roadmap to zero’). 
 
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 2022. Concept Notulen 
4. Jaarverslag VDG 2022 - Theo Dröge. 
5. Financieel jaarverslag VDG 2022 – Ineke Korst 
6. Verslag kascontrole commissie – Ruud Lie en verkiezing nieuw lid kascontrole commissie 
7. Begroting 2023 en vaststellen hoogte contributie voor 2024 
8. Bestuurssamenstelling, ontwikkelingen en goedkeuring kandidaat lid. 
9. Gastspreker Moni Wiltenburg over de ‘Dow roadmap to zero’. 
10. Verslag van Stichting Dow Pensioen Fonds – Otto Berbée 
11. Gastspreker Ed D’Hooghe over 2023 agenda van SDPf en ontwikkelingen Nieuw Pensioen 

Akkoord (NPA). 
12. Input gevraagd van VDG leden over NPA – Dik Schipper 
13. Verslag van het Verantwoordingsorgaan – Elly Warmenhoven 
14. Rondvraag. 
15. Sluiting, waarna “bijpraten bij een rondje van de penningmeester”. 

  

https://www.vdgnl.org/contact/
https://www.vdgnl.org/dbupload/_p28_vdg_nieuwsbrief_105_mei_2022_webversie.pdf
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Bestuursverkiezing.  
De heer Theo Dröge neemt na 17 jaren afscheid als VDG bestuurslid. 
De bestuursleden Ineke Korst en Ceciel van Eijl treden statutair af maar stellen zich weer herkiesbaar. 
 
In onze Nieuwsbrief 106 hebben wij u al kennis laten maken met Henk Benthem, kandidaat 
bestuurslid namens de VDG (op de laatste pagina stelt hij 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. 
 
 
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/>. 
Graag uw aanmelding voor 10 maart a.s. 
 

 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Ceciel van Eijl 
Secretaris  

 
 

 
 

  

http://www.vdgnl.org/contact/
http://www.vdgnl.org/contact/
http://www.vdgnl.org/
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De voorgedragen kandidaat bestuurslid namens de VDG is : 
 
 

Henk Benthem 
 

 
 

 

Henk heeft zijn curriculum vitae als volgt beschreven:  
 
Op 1 juli 2021 heb ik mijn werkzame Dow periode afgesloten. Ik heb 
in totaal 32 jaar in Terneuzen gewerkt, met name in operationele en 
in improvement rollen. Tijdens deze periode ben ik ook 10 jaar lid 
geweest van het hoofdbestuur van de Personeelsvereniging.  
Ik hoop mijn tijd nu hoofdzakelijk te vullen met mijn hobby’s fietsen, 
golf en koken en met activiteiten binnen onze familie (2 dochters en 
partners). 
Binnen de VDG hoop ik een bijdrage te kunnen geven aan de belangen 
van alle Dow gepensioneerden. 

 


