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LOGGED OUT                       jaargang #3, no.2, mei 2006

van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden 
van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de 

VVSPTN

Van de voorzitter.

Na de bestuurswisseling van januari j.l. is de vereniging in wat rustiger vaarwater geraakt.

In aanvulling op wat in de notulen van de Algemene Vergadering van 25 januari jl. reeds vermeld 
is, wil ik het “oude” bestuur nogmaals van harte bedanken voor hun betrokkenheid en 
inspanningen om van de vereniging een succes te maken.

Tijdens de Algemene Vergadering van onze vereniging op 4 januari 2006, waarbij de voordracht 
voor de nieuwe bestuursleden is opgesteld is reeds een voorgenomen functieverdeling bekend 
gesteld, hoewel dit statutair niet vereist is. Tijdens de Algemene Vergadering van 25 januari heeft 
het nieuwe bestuur de verdeling van functies bekend gemaakt, zie de per post verstuurde ALV 
notulen. 

Het bestuur heeft besloten het lid de heer Henk Prakken te benoemen als bestuurlid van de 
SPTN. Met deze benoeming is geheel voldaan aan het gestelde in artikel 5.5 van het 
Huishoudelijk Reglement van de VVSPTN. Het bestuur heeft het daarom niet noodzakelijk 
geacht alleen hiervoor opnieuw een Algemene Ledenvergadering bijeen te roepen, zoals 
aangegeven in de notulen van de ALV van 25 januari. De functie van de statutair 
vertegenwoordiger, zijn taken etc. zijn verwoord in het bijgevoegde reglement. Benadrukt dient 
te worden dat de vertegenwoordiger volledig deel uitmaakt van het SPTN bestuur.

In vervolg op deze functieverdeling heeft het bestuur besloten om het lid de heer Edward 
Woldendorp het beheer van de Service Desk als bijzondere opdracht te geven. Edward heeft 
reeds een voortvarend begin gemaakt. Zie "Service Desk ":

Wij -als nieuw aangetreden bestuur- zullen alles in het werk stellen om de leden waardig te 
vertegenwoordigen in de diverse relevante gremia.

Met name de goede relatie –formeel en informeel- met het SPTN bestuur zullen wij actief blijven 
bevorderen. Een eerste persoonlijke kennismaking heeft reeds plaatsgevonden in een plezierige 
sfeer maar met een zakelijke basis.
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SPTN
Indexatie Thales pensioen
Formeel heeft SPTN nog geen besluit genomen t.a.v. de hoogte van de indexering.
Uit informele informatie hebben wij vernomen dat het besluit deze maand verwacht kan worden.

Statutenwijziging SPTN
Alleen alle werkende deelnemers aan het SPTN hebben een wijzigingvoorstel ontvangen.
De belangrijkste voorgestelde wijziging(en) van de SPTN-statuten (artikel 4.1) voorziet(n) –
onder meer- in de benoeming door de VVSPTN van één bestuurlid van de SPTN. Ervan 
uitgaande dat dit voorstel wordt aangenomen, betekent dit dat hiermee formeel de “ouderen” een 
door hen gekozen vertegenwoordiger in het SPTN bestuur zullen hebben.

Tijdens de eerstvolgende Deelnemersvergadering van de SPTN –verwacht medio juni 2006- zal 
de vertegenwoordiging van “de ouderen” zijn beslag krijgen, waarmee één van de primaire 
doelstellingen van de VVSPTN gerealiseerd zal zijn. Ik wil ALLE leden van de VVSPTN van 
harte oproepen om deze Deelnemersvergadering te bezoeken, uw bestuur zal zeker 
vertegenwoordigd zijn.

NVOG
Een eerste –hernieuwde- kennismaking met het bestuur van de NVOG, de Nederlandse 
Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden, heeft in februari plaats gevonden. Ca. 60 
verenigingen van gepensioneerden zijn nu reeds bij het NVOG aangesloten. Via de NVOG en de 
CSO, (het Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties, het 
samenwerkingsverband van vier ouderenorganisaties: ANBO, NVOG, PCOB en Unie KBO), 
hebben we contact met o.a. “de politiek”, om ook daar uw belangen te behartigen. 

De noodzaak hiervoor wordt –bijna- dagelijks via de media aan ons duidelijk gemaakt. Vandaag 
is het de afschaffing van de compensatie van de ziektekosten, morgen de ‘fiscalisering” van de 
AOW, wie weet wat ons overmorgen weer te wachten staat! De teneur is duidelijk: “de ouderen” 
moeten hun belangen verdedigen!!!! 

Service desk
Zorgverzekering
Sinds de invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet heeft de Service-desk meerdere vragen 
van leden ontvangen. Het overgrote deel der vragen betrof:

 de inkomensafhankelijke premie, die op het pensioen of de vroegpensioen-uitkering wordt 
ingehouden 

 de vervallen tegemoetkoming door het Pensioenfonds Metalektro in de premie 
Zorgverzekering, zie 1) 

 verlies van koopkracht; een lid stuurde een zeer gedetailleerde berekening in 
 de collectieve polis Zorgverzekering van het IAK; er zijn leden die geen offerte voor een 

collectieve polis hebben ontvangen 

De Service-desk heeft het merendeel der vragen aan de desbetreffende leden beantwoord.
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Er zijn werkgevers (o.m. Philips, ABN-AMRO), die met ingang van 1 januari 2006 geen 
tegemoetkoming, voor diegenen die een pensioen uitkering ontvangen (voorheen 
werkgeversbijdrage), in de premie Zorgverzekering meer betalen.
THALES heeft tot nu toe, en zal ook niet in de toekomst een tegemoetkoming in de premie 
Zorgverzekering betalen voor de (Vroeg)-pensioengenietenden.
De NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden), waarvan onze 
vereniging kandidaat lid is, heeft een enquête gehouden onder haar leden om de situatie bij alle 
aangesloten verenigingen te kunnen beoordelen.
NVOG wil nagaan of het eenzijdig beëindigen van deze compensatie aanvechtbaar is.
Dit onderwerp heeft reeds de belangstelling van de CDA-fractie in de Tweede Kamer.

1) Pensioenfonds Metalektro heeft alle betrokkenen per brief (17 maart 2006) geïnformeerd om 
de SUM uitkering met een toeslag te verhogen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2006.

Voor verdere details verwijs ik graag naar de website www.vvsptn.nl.(slechts 70% van leden heeft 
internet, daarom bovenstaande)

Tot slot:

Bericht van de penningmeester.
Half april heeft slecht iets meer dan de helft van het aantal leden de contributie voor 2006 
overgemaakt. Dit, ondanks dat uw bestuur u in de Logout van februari j.l. nadrukkelijk heeft 
gevraagd de verschuldigde contributie over te maken voor eind februari.
Wij doen nogmaals een nadrukkelijk verzoek aan diegenen die de contributie nog niet hebben 
overgemaakt dit per omgaande te doen.
Het bankrekeningnummer is 44.67.30.238 ten name van Penningmeester VVSPTN.

Het correspondentie adres van de VVSPTN is:

Secretariaat VVSPTN
P.a..
J.H.A. Bult
Reviusstraat 13
7552 GG Hengelo ov
E-mail : secretariaat@vvsptn.nl

Met vriendelijke groeten, namens het bestuur.

Jan Aanstoot
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