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jaargang #5, no.1, mei 2008

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

Geachte leden van de VVSPTN.

Laatste Nieuws: DEELNEMERSVERGADERING SPTN
Het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland heeft besloten de
volgende deelnemersvergadering te houden op:

woensdag 11 juni 2008 om 16.30 uur
in het bedrijfsrestaurant van Thales Nederland BV.
Het bestuur van uw VVSPTN roept u op om van uw recht gebruik te maken en hierbij
aanwezig te zijn. Een delegatie van het VVSPTN bestuur zal zeker aanwezig zijn. De
notulen van de DV van 10 mei 2007 zijn te vinden op de website van de SPTN onder:
Nieuws, 2008.
Algemene Leden Vergadering
Ook dit jaar weer een welgemeend woord van hartelijke dank aan diegenen die tijdens
de Algemene Leden Vergadering van 19 februari 2008 aanwezig zijn geweest en die
het door het bestuur gevoerde beleid van 2007 en het voorgestelde beleid voor 2008
eensgezind en volmondig hebben gesteund. Gezien de opkomst zullen we voor de volgende ALV een grotere ruimte reserveren, waardoor staan/hang-plaatsen wellicht niet
meer nodig zijn. Nogmaals onze verontschuldigingen voor enig ongemak betreffende de
ruimte.
Voor deze ALV waren ook gepensioneerden uitgenodigd die (nog) geen lid waren van
de VVSPTN. Van deze mogelijkheid is ruim gebruik gemaakt. Ook hebben we enkele
nieuwe leden mogen verwelkomen.
De notulen van de vergadering worden voor eind mei aan alle leden per post toegestuurd en op de website gepubliceerd.
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.
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In het personeelsblad van Thales Nederland BV, de Login van december 2007 is een
oproep opgenomen om lid te worden van onze vereniging. De respons op deze oproep
was zeer beperkt. Daarentegen heeft de uitnodiging om de ALV van februari bij te wonen wel een goede respons opgeleverd.
Werkgroep Vertrekregelingen
Naar aanleiding van opmerkingen en vragen van leden tijdens de ALV van 13 februari
2007 is de werkgroep Vertrekregelingen opgericht. Deze werkgroep bestaat uit: Jan
Bult (voorzitter), Fons ter Haar, Henk Harbers en Edward Woldendorp (secretaris).
De taakstelling voor de werkgroep is: inzicht te verschaffen in de verschillende regelingen en dit aan de VVSPTN leden te communiceren.
De werkgroep heeft een overzicht gemaakt van de regelingen die voor de leden van de
VVSPTN van toepassing (kunnen) zijn. Leden van de VVSPTN kunnen hiervan een
elektronische kopie bestellen via de Service desk.
Servicedesk
U kunt een elektronische versie van de lijst van alle vragen en antwoorden bestellen
bij servicedesk@vvsptn.nl. De lijst zal uiteraard worden veralgemeniseerd en ontdaan
van persoonlijke informatie.
SPTN:
INDEXATIE
De gepensioneerden die onder de middelloon regeling vallen hebben eind januari een
brief ontvangen van Hewitt betreffende Verhoging Pensioenuitkering. De gepensioneerden die vallen onder de eindloon regeling hebben een soortgelijke brief ontvangen in
april. De strekking van deze brieven kan als volgt worden samengevat:
 Het bestuur van de SPTN streeft naar: 100% indexatie voor alle betrokkenen
 De afgelopen drie jaren is dit streven voor ca. 50% gerealiseerd.
 De uitkomsten van een studie naar de langere termijn heeft als resultaat: met
een waarschijnlijkheid van 95% zal over de komende jaren de indexatie voor ca.
75% gerealiseerd kunnen worden.
Het bestuur van de VVSPTN vindt deze brief “te kort door de bocht”, bovendien wordt
hiermee een inkomens/koopkracht-achteruitgang “beloofd”, die aanmerkelijk is en die
niet overeenkomt met het streven van het fonds.
We hebben ons beraden wat te doen en hebben als eerste contact gezocht met de
COR. De reden hiervoor is dat ook de actieven bij de opbouw van hun pensioen gekort
zullen worden, vanwege de door het bestuur van de SPTN gehanteerde systematiek
ten aanzien van de indexatie.
Dit gesprek heeft in april plaatsgevonden. Het bleek dat de actieven niet ingelicht waren
over dit onderwerp. Vastgesteld is dat dit onderwerp voor zowel de actieven als de gepensioneerden (en “slapers”) van groot belang is en dat van een gezamenlijk belang
gesproken kan worden, reden waarom het bestuur van de VVSPTN en de COR hierover contact zullen onderhouden.
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Vervolgens is afgesproken dat de COR een brief aan het bestuur van de SPTN zal sturen met de vraag om de actieven eveneens deze informatie te verstrekken. Deze brief
is intussen verstuurd.
Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.
GEVONDEN OP DE WEBSITE VAN DE SPTN:
Indexatie 2008

Voor 2008 is de indexatie vastgesteld op 100% in verband met de financiële positie van
het fonds.
Middelloon

Voor de middelloonregeling resulteert dit in een aanpassingspercentage per 1 januari
2008 van 4,29% voor de actieve deelnemers (1,25% per 1-7-2007 en 3% per 1-1-2008)
en 1,29% voor de niet-actieve deelnemers.
Eindloon

Voor de gepensioneerden van de eindloonregeling is het aanpassingspercentage
1,74% per 1 april 2008 voor alle ingegane pensioenen.
SPTN Verantwoordingsorgaan
Het Verantwoordingsorgaan is met zijn werkzaamheden begonnen. Ter herinnering: in
het verantwoordingsorgaan hebben zitting: Gerben Edelijn namens de directie, Ton
Hamelink namens de COR en Henk Huiskes namens de gepensioneerden. Er zijn
cursussen gevolgd en de eerste gesprekken met het bestuur van de SPTN hebben
plaatsgevonden.
SPTN Bestuur
De samenstelling van het bestuur is per 1 maart jl. gewijzigd. De heer Soepenberg heeft
de heer Besselink opgevolgd.
NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden):
Bestuur
De nieuwe voorzitter zal in de NVOG-Algemene Leden Vergadering van mei 2008
voorgesteld worden en -waarschijnlijk- verkozen.
Platformen
De platformstructuur begint langzamerhand uit te kristalliseren. Het blijft nog
wat zoeken naar onderwerpen die van gezamenlijk belang zouden kunnen
zijn. De VVSPTN is deelnemer aan het platform “Platform Dochterondernemingen van Internationale Concerns”.
Commissies
De activiteiten van de huidige werkgroepen zullen opgaan in nieuw te vormen commissies. Vooralsnog worden twee commissies voorzien: “Pensioenen” en “Zorg en Welzijn”.
Commissies zullen de inhoudelijke positie van de NVOG gaan bepalen op de respectievelijke terreinen.
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Werkgroepen:
Werkgroep Koopkracht
De werkgroep koopkracht heeft onlangs een halfjaarbericht uitgebracht. Hierin wordt op
duidelijke wijze de koopkrachtontwikkeling van 2007 op 2008 uit de doeken gedaan
voor de verschillende inkomenscategorieën. Belangstellenden kunnen via het secretariaat elektronische kopieën aanvragen.
Werkgroep Zorg
Deze werkgroep is zeer actief met het verstrekken van voorlichting door middel van publicaties, seminars, themadagen en bezoeken aan verenigingen van gepensioneerden.
Voor naderen inlichtingen en opmerkingen kunt u zich wenden tot de VVSPTN-Service
desk. De werkgroep Zorg zal t.z.t. in de commissie "Zorg en welzijn"worden opgenomen.
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: ABN-AMRO: 44.67.30.238, te Hengelo.
Met vriendelijke groeten, namens het bestuur,
Jan Aanstoot
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