LOGGED OUT

jaargang #4, no.2, mei 2007

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

Van de voorzitter.
Geachte leden.
Nogmaals een welgemeend woord van hartelijke dank aan diegenen die tijdens de Algemene
Leden Vergadering van 13 februari 2007 aanwezig zijn geweest en die het door het bestuur
gevoerde beleid van 2006 en het voorgestelde beleid voor 2007 zo eensgezind en volmondig
hebben gesteund. De notulen van de vergadering zijn inmiddels aan alle leden per post
toegestuurd.
Indexatie in 2007
De toegekende indexaties per 1 januari resp. 1 april 2007 zoals in de notulen van de ALV
vermeld zijn, zijn gelijk aan de CPI-ah afgeleid, de Consumenten Prijs Index voor alle
huishoudens afgeleid, die het pensioenfonds als maatstaf neemt voor de indexatie. Er is dus door
het pensioenfonds géén korting op de maatstaf toegepast. Dit is mogelijk geworden door de
goede financiële prestaties van het fonds in 2006 uitmondend in een dekkingsgraad van 130% per
1 januari 2007.
Deelnemersvergadering van de Stichting Pensioenfonds van Thales Nederland (SPTN)
Op 10 mei a.s. van 16.30 uur tot 18.00 uur in het bedrijfsrestaurant van Thales Nederland is de
eerstvolgende Deelnemersvergadering gepland. Een zeer belangrijke vergadering waar het
bestuur van de SPTN rekening en verantwoording aflegt aan de aanwezigen. Ook (vroeg)
gepensioneerden zijn op deze vergadering welkom en hebben stemrecht. Maak gebruik van dit
recht. Uw bestuur zal zeker ruim vertegenwoordigd zijn. Een voor VVSPTN leden (en alle
gepensioneerden van de SPTN) belangrijk onderwerp is de zg. Inhaal indexatie. Uw bestuur
heeft dit onderwerp reeds bij het bestuur van de SPTN aan de orde gesteld.
Verantwoordingsorgaan
Het bestuur (van het pensioenfonds) stelt een verantwoordingsorgaan in. Dit bestaat uit
evenredige vertegenwoordigers van de werkgever, werknemers en gepensioneerden. Het bestuur
legt aan dit orgaan (ten minste) één maal per jaar verantwoording af over het gevoerde beleid en
de resultaten daarvan. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid om hierover een oordeel
te geven, alsmede over de beleidskeuzes voor de toekomst. Voorts heeft het
verantwoordingsorgaan het recht zich tot de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te
Amsterdam te wenden.
Het VVSPTN bestuur heeft een –lichte- voorkeur voor een 3 hoofdig verantwoordingsorgaan
(VO). Zoals reeds eerder gemeld is de stemverhouding in het VO 1/3 werkgever, 1/3 werknemer,
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1/3 gepensioneerden. De vertegenwoordiger van de gepensioneerden wordt door het bestuur van
de VVSPTN aangewezen.
Pensioenpremie, Sumpremie
Voor 2007 blijft de premie 25% van de grondslag. De verdeling tussen werkgever en werknemer
wordt: resp. 15% en 10% voor de actieven. Voor de Summers is ten onrechte de verdeling 15%
werkgever en 10% summer doorgevoerd (de verdeling zoals die in 2006 was blijft ongewijzigd
van toepassing). Dit wordt hersteld in de maand mei. Tevens is de Sum-werknemers premie
m.i.v. 1 jan. 2007 geheel voor rekening van de werkgever. Deze verandering geldt voor Summers
tot 62 jaar want daarna hoefde deze premie al niet meer betaald te worden.
Werkgroep SUM
Naar aanleiding van opmerkingen en vragen van leden tijdens de ALV van 13 februari 2007 is de
werkgroep SUM opgericht. Deze werkgroep bestaat uit: Jan Bult (voorzitter), Fons ter Haar,
Henk Harbers en Edward Woldendorp. De vraagstelling voor de werkgroep is: om inzicht te
verschaffen in de verschillende SUM regelingen en dit aan betrokken leden te communiceren.
Service Desk
Hoewel enigszins vertraagd, is de vernieuwde informatie betreffende het Hulpfonds begin
januari 2007 in de VVSPTN website opgenomen, in dat gedeelte van de site dat uitsluitend voor
leden toegankelijk is.
Informeel overleg tussen Verenigingen van PME- Gedispenseerde Pensioenfondsen
Het bestuur heeft contact gelegd met 6 verenigingen van gepensioneerden, die evenals de
VVSPTN gelieerd zijn aan van de PME gedispenseerde pensioenfondsen en bedrijven. Het gaat
hierbij over relatief grote fondsen.
Deze uitgenodigde verenigingen zijn:
A: Lid van het NVOG:
 Vereniging Gepensioneerden Stork (VGS)
 Vereniging van Gepensioneerden en vervroegd uitgetredenen van Siemens Nederland
N.V. (VGS)
 Vereniging van Hunter Douglas Gepensioneerden (VHDG)
B: Lid van PUSH
 Vereniging van oud Hoogovens medewerkers (VOHM)
 Vereniging van Gepensioneerden het Gooi (oa. Lucent)
 Vereniging van Pensioengerechtigden van het Pensioenfonds TDV
Medio mei is een eerste bespreking in de Zegger belegd waarbij ieders aandachtspunten in de
relatie tot het pensioenfonds en de onderneming uitgewisseld worden. Van de zijde van de
VVSPTN worden hierbij als belangrijkste onderwerpen genoemd:
 Inhaal indexatie
 Pensioen wet en Pension Fund Governance implementatie
 Verantwoordingsorgaan
Het bestuur houdt U op de hoogte van verdere interessante ontwikkelingen.
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NVOG
De eerste informatie bijeenkomst met als doorsnijding de verschillende platformen
binnen de NVOG heeft in maart plaats gevonden. Het bleek dat er aan de opzet en
voorbereiding van deze bijeenkomsten nog wat geschaafd moet worden om effectief
te zijn.
Ledenwerving
Het bestuur van de VVSPTN streeft ernaar dat ALLE (vroeg)gepensioneerden van de Stichting
Pensioenfonds Thales Nederland lid zijn of worden van de VVSPTN.
Uw bestuur roept U allen, leden van de VVSPTN, op om oud-collega’s die nog geen lid zijn te
wijzen op het bestaan van de vereniging en deze oud-collega’s te stimuleren alsnog lid te worden.
Contributie
Per eind april hebben ca. 54 leden de contributie voor 2007 nog niet voldaan. Mag ik deze leden
nogmaals herinneren aan het voldoen van de jaarlijkse contributie van slechts €10,--! SVP per
omgaand overmaken op onderstaande bankrekening.
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:
ABM-AMRO: 44.67.30.238, te Hengelo O
Met vriendelijke groeten, namens het bestuur
Jan Aanstoot
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