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            LOGGED OUT 2007 #1, januari 2007                                                             

van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pen-
sioenfonds Thales Nederland,de VVSPTN

Van de voorzitter.

Beste Leden van de VVSPTN.
Allereerst wenst het bestuur van de VVSPTN U en de Uwen een heel gezond en voor-
spoedig 2007 toe. 

Het doet mij genoegen U hierbij uit te nodigen voor de

ALGEMENE LEDENVERGADERING van de VVSPTN
OP 13 FEBRUARI 2007 om 13.30 UUR IN DE ZEGGER

Deze vergadering is de vergadering zoals bedoeld in art. 12 lid 3 en art. 13 van de Sta-
tuten van de VVSPTN.

AGENDA:
Onderwerp Wie

1. Opening en welkom door de Voorzitter Voorzitter
2. Doel van de vergadering Voorzitter
3. Goedkeuring (vaststelling) van de Notulen van de Algemene 

Leden Vergadering van 25 januari 2006 
Secretaris

4. Verslag over 2006 Voorzitter
5. Verslag door de Statutair Vertegenwoordiger in de SPTN. Statutair Verte-

genwoordiger
6. Financieel verslag over 2006. Balans, staat van baten en lasten Penningmeester
7. Verslag van de kascommissie. Voorzitter Kas-

commissie
8. Benoeming Kascommissie 2007 leden
9. Rooster van Aftreden Bestuurleden, ter informatie Voorzitter
10.Pauze 
11.Beleid 2007 Voorzitter, 

Statutair Verte-
genwoordiger

12.Discussie Allen
13.Begroting 2007 Penningmeester
14.Rondvraag Allen
15.Sluiting Voorzitter

Na afloop van de vergadering is er gelegenheid tot “informeel overleg”. Het eerste 
drankje wordt aangeboden door de penningmeester.

Het VVSPTN bestuur verwacht een goede opkomst bij deze voor uw 
vereniging zo belangrijke bijeenkomst. 
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Agendapunt 3: Notulen. 
Zie de website. Deze notulen zijn februari 2006 aan alle leden op schrift verdeeld.

Agendapunt 4: Verslag over 2006
 Ledenaantal per 1 januari 2007: 373
 Bestuurswisseling januari 2006
 Hernieuwde kennismaking bestuur SPTN april 2006
 Hernieuwde kennismaking NVOG, voorjaarsronde, Algemene Vergaderingen
 Service Desk, Hulpfonds informatie op VVSPTN website, vragen beantwoording
 SPTN Deelnemersvergadering 13 juni 2006 
 Afscheid Tom Kelder, Ton Louwers
 Benoeming Henk Prakken in bestuur SPTN
 Hernieuwde kennismaking bestuur VSPG
 NVOG werkgroep Koopkracht, Henk Hemmers

Agendapunt 9: Rooster Van Aftreden.

Statuten Artikel 9 lid 2:
Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie (3) jaar na zijn benoeming af, volgens een 
door het bestuur op te maken rooster van aftreding. Het aldus afgetreden 
bestuurslid is terstond herkiesbaar. Degene die in een tussentijdse vacatu-
re wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreding de plaats van zijn 
voorganger in.

Rooster Van Aftreden
ALV 2008: Aftredend J. Aanstoot

E. P. Woldendorp
ALV 2009: Aftredend J. Bult

H.B. Prakken
ALV 2010: Aftredend H. Pauwels

Agendapunt 11: Beleid 2007
 Belangenvereniging voor VVSPTN leden, Website, Logged Out, Ledenvergadering, service 

desk, 
 SPTN. Wettelijk kader, Pension Fund Governance 
 NVOG. Werkplan, Lidmaatschap, Vergrijzing, Werkgroep Koopkracht, Rechtsbijstandfonds.
 Relatie met het Thales NL Pensioenbureau
 Relatie met Thales NL Human Resources
 Relatie met de VSPG. 
 Bestuur VVSPTN. Kennis van Pensioenzaken. Cursus

Agendapunt 13: Begroting 2007
Het bestuur stelt voor de contributie voor de VVSPTN voor 2007 gelijk te houden aan die van 
2006 zijnde € 10,--, inclusief de contributie van de NVOG.

OVERIGE MEDEDELINGEN
Pensioenwet
Per 1 januari 2007 is de nieuwe pensioenwet van kracht, die de pensioenfondsen verplicht een 
transparanter beleid te voeren waarbij veel meer dan voorheen tekst en uitleg gegeven zal 
moeten worden over het bestuur van het fonds in ruimste zin. Ook wordt het toezicht op het 
bestuur versterkt door de introductie van het zgn. “Verantwoordingsorgaan”. In dit orgaan zijn 
vertegenwoordigers van de directie, de actieven en de gepensioneerden evenredig (1/3, 1/3, 
1/3) vertegenwoordigd. Een werkgroep van het bestuur van de SPTN bestudeert de invoering 
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van de wettelijke regels en de alternatieven die geboden worden. De Statutair Vertegenwoordi-
ger van de VVSPTN, Henk Prakken, is lid van deze werkgroep.

De bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan zijn:
 Oordeel over het handelen van het bestuur
 Over het gevoerde beleid als ook over de beleidskeuzes voor de toekomst
 Enquêterecht
 Advies geven over klachtenprocedures, etc.
 Sanctie: Ondernemingskamer Amsterdam

Er valt nog veel meer te melden over dit onderwerp, maar daarover in volgende Logged Outs dit 
jaar meer. Belangrijk is dat (vroeg) gepensioneerden steeds meer –wettelijke en feitelijke- in-
vloed krijgen op de gang van zaken bij pensioenfondsen.

Service Desk
Hoewel enigszins vertraagd, is de informatie betreffende het Hulpfonds begin januari 2007 in de 
VVSPTN website opgenomen, in dat gedeelte van de site dat uitsluitend voor leden toegankelijk 
is. 

NVOG
Werkplan NVOG 2007

De Algemene Vergadering van de NVOG heeft op 15 november 2006 het 
werkplan 2007 vastgesteld. De NVOG zal zich in 2007 primair richten op de 
volgende speerpunten:
Koopkrachtbehoud
Streven naar een optimaal koopkrachtbehoud (AOW, aanvullende pensioenen 
en de kosten van de zorgverzekering, inclusief eigen bijdragen en eigen risico / 
no-claim en de AWBZ) voor gepensioneerden / niet-actieven.
Nieuwe Pensioenwet
Bevorderen van het realiseren van een optimale implementatie van de nieuwe 
Pensioenwet, toegespitst op de onderwerpen die voor de (leden van de) 
NVOG van belang zijn.
Zorg en Welzijn
Invloed uitoefenen op de ontwikkeling van de Zorgverzekeringswet (ZVW), de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de toekomst van de Algeme-
ne Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), zowel op de inhoudelijkheid van zorg 
en welzijn als op de financiële consequenties voor gepensioneerden. 

Werkgroep “Koopkracht”
Met grote voldoening maakt het bestuur bekend dat het VVSPTN lid Henk Hemmers sinds het 
najaar van 2006 lid is van de NVOG werkgroep “Koopkracht”. Henk is zeer goed ingevoerd in 
deze materie en zal een waardevolle bijdrage gaan leveren aan het werk en de resultaten van 
deze NVOG werkgroep. Met name de discussie over de vergrijzing en de mogelijke effecten 
daarvan op de financiële lasten voor gepensioneerden zal een belangrijk thema zijn voor de 
werkgroep. Voor het bestuur zal hij een belangrijke informatiebron zijn voor de zaken die binnen 
het aandachtgebied van de werkgroep vallen. Anderzijds zal hij de aandachtspunten ven het 
bestuur aan de werkgroep overbrengen. Wij wensen hem veel succes.

Contributie NVOG
In 2006 is de VVSPTN nog aspirant lid van het NVOG. In 2007 zijn we volledig lid, waar een 
contributie van € 3,95 per VVSPTN lid tegenover staat. Deze contributie wordt via de VVSPTN 
afgedragen. 
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VSPG
Uw voorzitter en secretaris hebben –hernieuwd- kennis gemaakt met het bestuur van onze 
“zustervereniging” de VSPG, de Vereniging van Signaal Pensioen Genietenden. Ieder lid van 
de VVSPTN ontvangt regelmatig het bekende “Gele Boekje”, het VSPG verenigingsorgaan. 
Hierin staan o.a. de activiteiten die de VSPG onderneemt, naast andere belangwekkende za-
ken. 
Het VVSPTN bestuur maakt U er graag op attent dat U voor slechts € 5,-- per persoon of
€ 10,-- voor een echtpaar, een jaar lang lid bent van de VSPG en daarmee een aanzienlijke
korting krijgt op de prijs van de georganiseerde activiteiten. 

TENSLOTTE: 
Geef svp veranderingen van adres, telefoonnummer, e-mail adres meteen door aan het 
secretariaat om onnodige fouten in de ledenadministratie te voorkomen.
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
Al uw vragen, opmerkingen, enz. kunt u hier kwijt.

De servicedesk is direct te bereiken via e-mail: servicedesk@vvsptn.nl

Website: www.vvsptn.nl

Het bankrekeningnummer van de VVSPTN is:
ABNAMRO: 44.67.30.238, te Hengelo O

Met vriendelijke groeten, namens het bestuur

Jan Aanstoot


