LOGGED OUT

jaargang 2, no.1, april 2005

Algemene ledenvergadering van de
Vereniging van (vroeg)gepensioneerden van de
Stichting Pensioenfonds Thales Nederland,
de VVSPTN
10 mei 2005, 13.00 uur in De Zegger te Hengelo
OPROEP EN AGENDA
Het bestuur heeft het genoegen U uit te nodigen voor de 2e algemene vergadering in de
geschiedenis van de VVSPTN, zijnde de jaarvergadering van 2005.
Volgens goed gebruik zal deze jaarvergadering plaatsvinden in “De Zegger” en wel op Dinsdag 10 mei
2005 om 13.00 uur.
Naast de gebruikelijke agendapunten als jaarverslagen, begroting, enz. wordt uw instemming
gevraagd met de concepten Huishoudelijk Reglement en Reglement Kascommissie en een toetreding
van de VVSPTN (per 2006) als kandidaat-lid van de NVOG. Ook is de verkiezing van een nieuwe
Penningmeester een belangrijk agendapunt.
De in de agenda opgenomen discussiepunten (na de pauze) zullen zeker uw aller aandacht
vragen.
Indien mogelijk meldt u zich svp aan bij het Secretariaat als u het voornemen heeft om aan de
vergadering deel te nemen, zodat het bestuur de meest optimale vergaderruimte kan reserveren!!!
.
AGENDA
1. Opening en welkom door de voorzitter
2. Goedkeuring van de notulen van de ALV van 26 oktober 2004
3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen van het bestuur
5. Jaaroverzicht sedert de vorige ALV
6. Financieel overzicht sedert de vorige ALV
7. Overzicht inkomsten en uitgaven 2004 en 2005
8. Goedkeuring Reglement Kascommissie
9. Verkiezing en installatie van de kascommissie 2005
10. Verkiezing van nieuwe Penningmeester; het bestuur draagt voor Alfons ter Haar
11 Goedkeuring Huishoudelijk Reglement
12. Vaststelling datum ALV 2006; het bestuur stelt voor Woensdag 25 januari 2006
PAUZE
13. Discussie over de verhouding VVSPTN versus SPTN
14. Discussie over de positie van de statutaire vertegenwoordiger van de VVSPTN in
het SPTN bestuur in een toekomstig reglement
15. Discussie over deelname aan de DV van de SPTN 14 juni 2005 om 16:30 uur
16. Discussie over de SPTN pensioenpremie, pensioenindexering, enz.
17. Goedkeuring lidmaatschap van de NVOG
18. Afrondende besluitvorming over de toekomstige koers van de VVSPTN
19. Rondvraag
20. Sluiting.
Noot: concepten van Huishoudelijk Reglement en Reglement Kascommissie
zijn vanaf 25 april 2005 op te vragen bij het Secretariaat.
Ook zullen deze documenten voorafgaande aan de ALV in de vergaderzaal beschikbaar zijn.
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Van de bestuurstafel
Voorzitter:
Met 2 maanden lenteweer gedurende de wintermaanden zijn we met goede moed 2005
binnengetreden. Intussen heeft een ieder kunnen constateren welke financiële gevolgen de verhoging
van zorg- en pensioenpremie hebben. Binnenkort zal het bestuur van de SPTN u laten weten welke
indexering van uw pensioen zal ondergaan. Over indexering in het algemeen is een interessant artikel
van de NVOG op de ALV beschikbaar. In de Servicerubriek wordt de nieuwe in te voeren
Zorgverzekering per 2006 aangestipt. Hierover zijn 2 artikelen op de ALV beschikbaar. Ook over de
opbouw van de pensioenpremie voor SUM-genietenden werden vele vragen ontvangen; een verklarend
artikel over de berekeningen tot op heden is op de ALV beschikbaar.
Vanuit de regio’s werd opgemerkt dat alle VVSPTN activiteiten zich afspelen in Hengelo. Het
bestuur wil de regio’s tegemoet komen door eens per jaar een bijeenkomst in Huizen en Eindhoven te
organiseren.
Een volledig overzicht van het afgelopen verenigingsjaar zal ik op de a.s. ALV presenteren.
Secretaris:
1. Hoewel Human Resources Thales haar uiterste best doet om iedereen die Thales verlaat te een
VVSPTN aanmeldingsformulier blijkt dat niet alle “afzwaaiers” op de hoogte zijn van de
VVSPTN. Hoe dan ook; we hebben afgelopen jaar slechts een bescheiden winst van 7 nieuwe leden
kunnen scoren hetgeen beduidend minder is dan de “verlaters”. Mijn verzoek aan de leden is
“mede-afzwaaiers” te willen wijzen op het bestaan van de VVSPTN. Als u deze collega’s bij mij
wilt melden, zal ik zorgdragen voor de toezending van een informatiepakket.
2. We kunnen er niet genoeg op wijzen: Geeft uw mutaties svp snel door aan het Secretariaat.
3. Nog een nuttige tip: zorg dat u ook via internet bereikbaar bent. U kunt dan veel sneller, gemakkelijker en goedkoper nuttige/nodige informatie ontvangen; ook van instanties anders dan uw
Vereniging. Op dit moment is de verhouding WEL internet versus GEEN internet: 45% tegen 55%.
Bij een internet aansluiting bespaart u ons de kosten uit voor papier-, druk- en portokosten voor de
verspreiding van de Logged Out. Het zou fijn zijn als we in korte tijd zo’n 80% van de leden via
internet kunnen bereiken. Daarnaast streven wij naar de opzet van een eigen VVSPTN-website, hetgeen de communicatie alsmede de berichtgeving nog meer up-to-date maakt. Uiteraard zullen wij
onze leden welke niet kunnen of willen overgaan tot internet adequaat per post blijven “bedienen”.
4. Naast onze eigen ALV is natuurlijk ook de ALV van de SPTN voor ons pensioen van groot belang.
Daar waar onze inbreng in de SPTN bestuursvergaderingen slechts in handen is van één persoon,
ligt dat in de algemene ledenvergadering duidelijk anders. Daar gaat het om de in de ALV
aanwezige leden met stemrecht. Dus: laat uw kostbare stem niet verloren gaan en
bezoek de SPTN ALV op 14 juni 2005 om 16:30 uur!
Penningmeester:
1. In het bestuur is geregeld gesproken over een andere manier van contributie-inning. We zullen naar
incasso of acceptgirokaarten toe moeten. Op de huidige manier met een vriendelijke oproep in de
Logged Out wil het maar gedeeltelijk lukken. Herinneringen aan leden sturen betekent straks extra
veel werk. Vergeet s.v.p. niet dat het allemaal vrijwilligerswerk is in uw belang!!
Eind maart had minder dan de helft van de leden de contributie betaald. Kijkt u even na
of u een van deze leden bent. ZO JA, stort u dan ZO SPOEDIG MOGELIJK € 10,= op
rekening 446730238 van de VVSPTN te Hengelo.
2. Tijdens de a.s. jaarvergadering zal er een nieuwe penningmeester worden gekozen. U zal zich
afvragen waarom nu al? De rol van deze penningmeester was vooral gericht op de oprichting van
de VVSPTN. Welnu, de vereniging draait, het bestuur heeft een goed rithme, de boekhouding is op
orde en het kostenplaatje van de VVSPTN begint zich goed uit te kristalliseren. Mijn werkelijke
ambitie ligt echter nog steeds in de zeilsport. Dat is een intensieve hobby waar de klad in dreigt te
komen. Het verlangen om de komende jaren wat grotere reizen te kunnen maken heeft mij doen
besluiten “de telmachine” over te dragen aan een landrot.
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Oproep kandidaten Kascommissie
Tijdens de ALV van volgend jaar, dus 2006, moet er volgens de Statuten verslag worden
uitgebracht over de financiële handel en wandel van de VVSPTN. Het bestuur roept leden op om
zich als kandidaat beschikbaar te stellen om na afsluiting van de boeken, ultimo 31 dec. 2005, deze
te controleren en hierover tijdens de ALV van 2006 verslag uit te brengen. Als steuntje in de rug
ontvangt u het nieuwe Reglement Kascommissie. Het betreft niet te veel werk, echter het is wel
noodzakelijk werk. Meldt u zich s.v.p. als kandidaat aan bij ons secretariaat. Voor inlichtingen
kunt u de penningmeester, Rob van Ockenburg, bellen op 074-2427757
Servicerubriek
1. De nieuwe zorgverzekeringswet per 2006
Per 1 januari 2006 zal er een nieuwe basisverzekering voor de zorg worden ingevoerd, waarbij
een ieder die legaal in Nederland verblijft wordt verplicht wordt zich tegen ziektekosten te
verzekeren. Daarmee verdwijnen de ziekenfondsverzekeringen en de particuliere
verzekeringen.
De verzekering zal een standaardpakket omvatten voor de noodzakelijke zorg, welke in principe
gelijk zal zijn aan het ziekenfondspakket aan het einde van dit jaar. Iedere verzekerde betaalt een
vastgestelde nominale premie van rond de € 1080 per jaar. Of Thales de mogelijkheid tot het sluiten
van een collectieve verzekering zal benutten is op dit moment ons niet bekend. Op de ALV stelt het
bestuur twee artikelen betr. nieuwe zorgverzekering beschikbaar.
2. De Pensioenpremie van SUM-genietenden
Ons bereikten een groot aantal vragen over de pensioenpremie van SUM-genietenden. Bij
intreding in de SUM werd overeengekomen dat de vroeggepensioneerden, welke voor hun 61e jaar
deelnamen de verhoging van de werknemersbijdrage dienden te betalen, alsook een deel van de
verhoging van de werkgeversbijdrage. Juist nu de totale pensioenpremie een hoogte van 25% heeft
bereikt heeft een en ander forse financiële gevolgen. De ontvangen vragen maken duidelijk, dat een
deel der SUM-genietenden toentertijd niet besefte of op dit moment niet op de hoogte is hoe de
verschillende berekeningen worden uitgevoerd.
Ter verduidelijking hiervan zal het bestuur op de ALV een overzicht beschikbaar hebben van de
gevolgde berekeningsmethode, waarbij ook tijdens de vergadering een tweetal voorbeelden zal
worden toegelicht.
Het komt ons voor dat de voortvarende economische groei ten tijde van de intreding, waarbij de
dekkingswaarde van ons pensioenfonds uitermate gezond was (2002: totale pensioenpremie 10%)
en de daaropvolgende inzakking van de economie en daarmee de dekkingsgraad een niet verwachte
explosie van de pensioenpremie tengevolge had (2005: totale pensioenpremie 25%), welke onze
SUM-leden eerst nu doet beseffen welke voorwaarden men destijds accepteerde. De CAO welke
voor de Metalektro recent werd afgesloten geeft weer enigszins verlichting te zien per 2006. In de
ALV van de SPTN (juni 2005) zal blijken in hoeverre ons pensioenfonds deze “verlichting” wenst
te volgen.
Aandachtspunt voor agendapunt 13. van de ALV
De discussie zal gaan over de verhouding tussen de VVSPTN en de SPTN. De VVSPTN
ontwikkelt zich, mede op uitdrukkelijk verzoek val vele leden , tot een vereniging welke
belangenbehartiging in haar vaandel gaat schrijven. Ter uwer oriëntatie is het goed hieronder de
notulen van de deelnemersvergadering van de SPTN op 20 juni 2002 aan te halen.
“Agenda punt 9. Medezeggenschap ouderen
De voorzitter zegt dat het bestuur, hoewel de hoeveelheid gepensioneerden procentueel nog niet
voldoet aan de criteria die hiervoor genoemd worden in het convenant tussen de Stichting van de
Arbeid en de samenwerkende ouderenorganisaties, voorstelt om te komen tot een vergaande vorm
van medezeggenschap van ouderen, te weten de opname van één gepensioneerde, resp. SUMdeelnemer in het Bestuur.
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De COR heeft ermee ingestemd hier ruimte voor te maken door bij de toekomstige
kandidaatstellingen voort het bestuur slechts voor twee zetels in totaal een voordracht te maken.
Dit kan niet zo maar: de ouderen vertegenwoordigers moeten gekozen zijn door
een landelijk orgaan waarvan alleen gepensioneerden van het Thales Pensioenfonds en Thales’
SUM-deelnemers lid kunnen zijn. Een dergelijke vereniging moet worden opgericht. De heer H. de
Jong wil zich hiervoor inzetten. Verder moeten de statuten van het fonds weer gewijzigd worden.
Het bestuur stelt, met instemming van de COR, voor om de heer Van Der Zwet tot het einde van
zijn bestuurstermijn (over vier jaar) als afgevaardigde van de groep ouderen te beschouwen. De
vergadering gaat hiermee akkoord.”
Argumenten voor een VVSPTN lidmaatschap aan een overkoepelende pensioenvereniging
Het belang van verenigingen van gepensioneerden.
Gepensioneerden komen in toenemende mate tot het inzicht, dat belangenbehartiging dringend
geboden is, zowel in de richting van de werkgever en het pensioenfonds als naar de politiek toe.
Dat is het gevolg van maatregelen, die van vele zijden worden genomen en waarbij de belangen van
de gepensioneerden in het geding zijn. De gepensioneerden willen betrokken worden in het
overleg over deze maatregelen.
De veel voorkomende aarzeling om over gevoelige zaken in overleg te treden met de vroegere
werkgever van de organisatie waar men steeds met veel genoegen heeft gewerkt, neemt af. De
gepensioneerden zien in , dat de loyaliteit tegenover de oude werkgever niet in strijd is met het
opkomen voor gerechtvaardigde verlangens.
Het enige werkzame middel is het beschikken over een vereniging, waarbij zoveel
mogelijk gepensioneerden zijn aangesloten. Het bestuur van de vereniging kan dan namens de
gepensioneerden in overleg treden met de vroegere werkgever en met het pensioenfonds over
onderwerpen die in het bijzonder voor gepensioneerden van belang zijn.
De belangrijke voorwaarde voor het bereiken van resultaten is het opbouwen, door de
gepensioneerden, van een gesprekrelatie met de vroegere werkgever en het pensioenfonds. Een
ander ervaringsfeit is dat een oorspronkelijk afwijzende houding belangrijk verandert als de
vroegere werkgever inziet dat een vereniging is opgericht en dat het de gepensioneerden ernst is.
Een aantal ondernemingen en organisaties verleent financiële steun en/of stelt faciliteiten ter
beschikking van de vereniging van gepensioneerden. De grootste bijdrage wordt steeds geleverd
door de gepensioneerden zelf in de vorm van contributie.
Als gevolg van de maatregelen bij talrijke pensioenfondsen om de statuten en het
pensioenreglement aan te passen, is er thans sprake van een snelle ontwikkeling. Ook het niet
toekennen van de indexatie van pensioenen als aanpassing van de gestegen kosten van
levensonderhoud draagt bij aan de onrust van gepensioneerden.
Dit korte epistel dient om de huidige leden en de toekomstige leden van de VVSPTN te wijzen
op de noodzaak van het lidmaatschap aan een eigen en aan een overkoepelende belangenvereniging
van (vroeg)gepensioneerden.
[met dank overgenomen uit brochure van de Nederlandse Vereniging van Organisaties van
Gepensioneerden (NVOG)]
COLOFON
De nieuwsbrief “LOGGED OUT” wordt in principe driemaal per jaar uitgegeven door de
Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland (VVSPTN)
en wordt verspreid via het internet en in gedrukte vorm per post.
Voorzitter
H. de Jong
Tel. 0546-532223
henk.dejong@home.nl
Secretaris
P.N. Mijnarends
Tel. 053-5723540
secretariaat-vvsptn@hetnet.nl
Penningmeester
R.W. van Ockenburg Tel. 074-2427757
vanock@wxs.nl
VVSPTN vertegenwoordiger in SPTN-bestuur:
A.C. van der Zwet
aczwet@hetnet.nl
Adres Secretariaat VVSPTN:
Klaashuisstraat 27 7481 EN Haaksbergen
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