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LOGGED OUT
UITNODIGING
voor de Algemene Leden Vergadering
van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden
van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN
op woensdag 10 februari 2010 om 13:30 uur
in Restaurant "de Zegger" te Hengelo

Geachte leden van de VVSPTN.

Allereerst wenst het bestuur van de VVSPTN U en de Uwen een heel
gezond en voorspoedig 2010 toe.

Laatste nieuws:
GEEN TOESLAGVERLENING VANWEGE TE LAGE DEKKINGSGRAAD
Het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland (SPTN) heeft in haar
vergadering van 8 december 2009 besloten om per 1 januari 2010 geen verhoging van
de pensioenen en pensioenaanspraken, de toeslagverlening, toe te kennen.
Ondanks de verbeterde positie van het pensioenfonds door o.a. betere beleggingsresultaten laat de dekkingsgraad van het pensioenfonds, die per eind november 2009
101,7% bedroeg, de toeslagverlening niet toe.
Reden voor het bestuur om te besluiten geen toeslagverlening toe te passen.

Tijdens de ALV zal aan de financiële ontwikkeling van het
pensioenfonds uitgebreid aandacht worden geschonken.
Deze vergadering is de vergadering zoals vastgelegd in art. 12 lid 3 en art. 13 van de
Statuten van de VVSPTN.
Ook gepensioneerden bij de SPTN worden uitgenodigd als toehoorder deel te
nemen aan deze vergadering. Zij hebben echter geen stemrecht.
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AGENDA: ALV 10 februari 2010, (onder voorbehoud)
Onderwerp
1. Opening en welkom door de Voorzitter
2. Doel van de vergadering
3. Goedkeuring (vaststelling) van de Notulen van de Algemene
Leden Vergadering van 28 januari 2009
4. Verslag over 2009, VVSPTN, NVOG
5. Verslag door de Statutair Vertegenwoordiger in de SPTN,
Henk Prakken.
6. Verslag door de Vertegenwoordiger van de VVSPTN in het
Verantwoordings Orgaan (VO), Henk Huiskes
7. Financieel verslag over 2009. Balans, Staat van baten en lasten
8. Verslag van de kascommissie.
9. Benoeming Kascommissie 2010
10. Aftredende Bestuursleden, verkiezing
11. Pauze
12. Beleid 2010
13. Discussie
14. Begroting 2010
15. Voordracht door de voorzitter van de Werkgroep Best Practices Pensioenen
16. Rondvraag
17. Sluiting

Wie
Voorzitter
Voorzitter
Secretaris
Voorzitter/secretaris/
vertegenwoordigers
Statutair Vertegenwoordiger
Vertegenwoordiger
Penningmeester
Voorzitter Kascommissie
Leden
Voorzitter
Voorzitter, Statutair
Vertegenwoordiger
Allen
Penningmeester
Otto van der Zeeuw
Allen
Voorzitter

Na afloop van de vergadering is er gelegenheid tot “informeel overleg”.

Het VVSPTN bestuur verwacht een goede opkomst bij deze voor uw
vereniging zo belangrijke bijeenkomst.
Graag een bericht van komst of verhindering i.v.m. reservering vergaderruimte.

Notities bij de Agenda
Agendapunt 3: Notulen
Zie de VVSPTN website. De notulen van de vergadering van 28 januari 2009 zijn in mei 2009
aan alle leden op schrift verdeeld.
Agendapunt 4: Verslag over 2009
De VVSPTN is een belangenvereniging en zal zich inzetten voor haar leden m.b.t.:
Beleid 2009
LEDEN
Indexatie
Koopkracht

Acties in 2009
Aantal leden per 31 december 2009: 439 :
Brief gestuurd aan de SPTN over het herstelplan, gezamenlijk met de
COR.
Via de NVOG werkgroep Koopkracht. Tot medio augustus is Henk
Hemmers lid geweest van deze werkgroep. Door middel van amendepagina 2
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menten op het werkplan en de standpunten nota van de NVOG, eerste
prioriteit bewerkstelligd voor koopkracht.
Pension Fund
VVSPTN bestuur steunt het SPTN bestuur bij de implementatie van de
Governance
nieuwe pensioenwet. Met name is dit jaar aandacht gegeven aan de de
(PFG) implemen- communicatie van de SPTN aan de actieven en gepensioneerden.
tatie. (Goed bestuur van het
Actief meegewerkt aan de vorming van het Verantwoordings Orgaan.
pensioenfonds)
Zorg & Welzijn
Aandacht voor de financiële aspecten van de zorg die invloed hebben
op de koopkracht van gepensioneerden.
Werkgroep
Werkgroepleden: Otto van der Zeeuw, Henk Hemmers, Rob van OcBest Practices
kenburg. De werkgroep heeft in december het eindrapport aan het
Pensioenen
VVSPTN bestuur aangeboden.
Werkgroep
Werkgroep: leden: Jan Bult, Edward Woldendorp, Henk Harbers, Fons
Vertrekregelingen ter Haar.
Resultaat is bekend gesteld. Werkgroep blijft bestaan voor evt. nazorg.
SPTN
Bestuur

Henk Prakken is bestuurslid namens en door de gepensioneerden.
Brengt de standpunten van het VVSPTN bestuur over.

Communicatie

De statutair vertegenwoordiger van de VVSPTN, Henk Prakken, is lid
van de communicatie commissie.
Verantwoordings Henk Huiskes is lid namens de gepensioneerden.
Orgaan
Performance
De SPTN presteert (per 30/11/2009) marginaal beter dan het PME, afgemeten aan de dekkingsgraad. Zie verder de rapportage van de werkgroep Best Practices Pensioenen.

NVOG

VVSPTN is overtuigd lid van de NVOG. De besturen van de NVOG en
Push zoeken toenadering. In april moet er duidelijkheid zijn over vervolg
stappen. De Standpunten nota en het werkplan voor 2010 becommentarieerd en in de ALV geamendeerd.
Nederlandse Ver- De nieuwe organisatie ondersteund.
eniging van Or- Oprichting Platforms ondersteund: VVSPTN neemt deel in:
ganisaties van
Platform Dochters van Internationale Ondernemingen (DIO).
Gepensioneerden
Platform DIO
Vertegenwoordigers: Henny Pauwels en Edward Woldendorp. Het functioneren van het platform is nog niet geheel volgens wens. De VVSPTN
vertegenwoordigers helpen mee de organisatie strakker te krijgen.
Rechtsbijstand- De werkgroep heeft helaas moeten constateren dat er niet voldoende
fonds
draagvlak bestond. Dit advies is door de ALV van november 2009 overgenomen. Het Rechtsbijstandsfonds wordt niet opgericht
VVSPTN heeft het nieuwe NVOG bestuur gevraagd om een duidelijke
Vergrijzing
stellingname in de discussie over Vergrijzing. Het lijkt erop dat een gezamenlijke werkgroep van NVOG en PUSH een deelaspect zal gaan
aansnijden. In een gesprek van een delegatie van het VVSPTN bestuur
met een delegatie van het NVOG bestuur (begin november) is toegezegd dat het NVOG bestuur begin 2010 hierop terug zal komen.
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Werkgroep
Koopkracht

Henk Hemmers heeft per medio augustus bedankt voor het lidmaatschap.

Commissie Zorg Edward Woldendorp is een zeer gewaardeerd lid. Hij heeft de taak op
en Welzijn
zich genomen om de geldstromen in de zorg in kaart te brengen om te
kunnen vaststellen of er zich ontwikkelingen in de zorg voordoen, die de
koopkracht van gepensioneerden ongunstig beïnvloeden .

THALES
NEDERLAND
Pensioenbureau Goede contacten.
HRM
Goede contacten, Logged Out wordt gefaciliteerd, evenals een brochure over de VVSPTN.
COR
Sinds april 2008 regelmatig, structureel contact betreffende de pensioenregeling. Gezamenlijk de inhoud van het herstelplan besproken en
samen een brief geschreven naar het SPTN bestuur en samen een gesprek gehad met het SPTN bestuur over het herstelplan.
VSPG
Van PME gedispenseerde bedrijven

Goede contacten. De VSPG is via de Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden (FPVG) lid van PUSH.
Contact blijft informeel en ad hoc met de Vereniging van Gepensioneerden Stork (VGS).

Agendapunt 10: Rooster van aftreden Bestuursleden
Volgens het Rooster van Aftreden treedt bij deze ALV af: H. Pauwels. Hij is terstond
herkiesbaar, heeft zich beschikbaar gesteld voor een volgende periode van drie jaar en
wordt door het bestuur voorgedragen.
Volgens de Statuten (Artikel 8) van de VVSPTN kunnen tenminste tien leden eveneens
een voordracht opmaken.
Agendapunt 14:
Het voorstel voor de contributie voor 2010 zal onveranderd € 10,-- per jaar bedragen.
DEELNEMERSVERGADERING SPTN
Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden is uw bestuur niet aanwezig
geweest bij de Deelnemersvergadering van 18 juni jl. Hiervoor onze excuses. Gelukkig
was Henk Prakken wel aanwezig als bestuurslid van de SPTN.
Herstelplan SPTN
Een delegatie van uw bestuur heeft samen met de COR een gesprek gehad met het
bestuur van de SPTN betreffende door ons geconstateerde onevenwichtigheden in dat
herstelplan. In dat gesprek zijn we niet dichter tot elkaar gekomen, het meningsverschil
over de evenwichtigheid van de besluitvorming is dus nog levensgroot aanwezig tussen
enerzijds de COR en de VVSPTN en anderzijds de SPTN. We bezinnen ons op de ontstane situatie.
De Nederlandse Bank heeft het herstelplan goedgekeurd.
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Werkgroep Vertrekregelingen
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.
Werkgroep “Best Practices Pensioenen”
Deze werkgroep, volgens artikel 9 van het huishoudelijk reglement, is op 20 maart 2009
geïnstalleerd door het bestuur.
De werkgroep bestaat uit de leden die zich tijdens de ALV van 28 januari 2009 hebben
aangemeld: Otto van der Zeeuw, Henk Hemmers en Rob van Ockenburg.
In december is het eindrapport van de werkgroep aangeboden aan uw bestuur. Het resultaat is met grote instemming en appreciatie door uw bestuur in ontvangst genomen.
De werkgroep zal tijdens de ALV op passende wijze voor haar werk en resultaat worden
bedankt.

SPTN:
INDEXATIE / TOESLAGVERLENING
Direct gevolg van de financiële crisis en de effecten ervan op de aandelenkoersen en
de rendementen van de beleggingsportefeuille enerzijds en op de hoogte van de rente
anderzijds was dat de dekkingsgraad van het pensioenfonds was gekelderd tot 87,2% .
Deze is inmiddels gestegen tot 101,7% per eind november 2009.
De ontwikkeling van de dekkingsgraad in 2009 :
Per 30-11-2009 : 101,7%
Per 31-10-2009 : 101,4%
Per 30-09-2009 : 102,3%
Per 31-08-2009 : 100,4%
Per 31-07-2009 : 98,9%
Per 30-06-2009 : 96,0%
Per 31-05-2009 : 94,9%
Per 30-04-2009 : 92,2%
Per 31-03-2009 : 87,8%
Per 28-02-2009 : 87,2%
Per 31-01-2009 : 91,0%
Per 31-12-2008 : 92,6%

Per eind 2009 is er door de actuaris een nieuwe continuïteitsanalyse gemaakt, waarmee het wettelijk voorgeschreven toeslaglabel vastgesteld kan worden. A.d.h.v. dit label
wordt de mate van toeslagverlening voor de komende 15 jaar weergegeven. Uitgaande
van de dekkingsgraad per eind december 2009 is het te verwachten pensioenresultaat
voor niet actieven 86%. Dit betekent dat de waarde van het opgebouwde pensioen op
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de lange termijn (15 jaar) naar verwachting 86% van de huidige waarde zal behouden.
E.e.a. zal tijdens de ALV uitgebreid door Henk Prakken toegelicht worden.
Consequentie hiervan is dat gedurende een groot aantal jaren geen of geen volledige
toeslagverlening / indexatie zal worden toegepast.
Met de ontwikkelingen in 2009 zijn de uitspraken door de SPTN gedaan in 2008 over
toekomstige indexaties geheel achterhaald.

Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.
SPTN Verantwoordingsorgaan
Het Verantwoordings Orgaan is omtrent het herstelplan geïnformeerd door het SPTN
bestuur. Ook zij heeft geconstateerd dat naar haar mening het plan onevenwichtig was
en daarover een opmerking gemaakt in het jaarverslag.

NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden):
Op 25 november jl. vond er weer een Algemene Ledenvergadering van de NVOG
plaats, waarbij een delegatie van uw bestuur aanwezig was. Tijdens deze vergadering
is de standpunten nota en het werkplan voor 2010 vastgesteld.

IN MEMORIAM
Wij ontvingen het droevige bericht van overlijden van:
F van Oosterwijck
Vanaf deze plaats wensen wij de nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van het
verlies.

TEN SLOTTE:
Het bestuur streeft continuïteit na in de bezetting van de functies in het bestuur.
Hiertoe roepen wij geïnteresseerde leden op zich aan te melden voor een mogelijke toekomstige bestuursfunctie.
Mocht u evenwel een naar uw mening goede kandidaat weten, informeert u ons
daarover.
Alle aanmeldingen zullen zeer discreet worden behandeld.
Uiteraard worden toekomstige benoemingen door de Algemene Vergadering
vastgesteld.
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.
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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.

Servicedesk
De Servicedesk heeft in 2009 slechts twee vragen ontvangen. Daar de vragen gesteld
in 2008 aan actualiteit verloren hebben, zal nu geen elektronische versie van de lijst van
alle vragen en antwoorden gepubliceerd worden.
Op de VVSPTN website wordt in de rubriek Service desk regelmatig informatie geplaatst m.b.t. zorg, koopkracht en andere onderwerpen, die van belang zijn voor gepensioneerden.
Geef s.v.p. 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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