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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:
donderdag 17 juni 2010 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 concept notulen van de Deelnemers Vergadering van 11 juni 2009 zijn te vinden op
de website van de SPTN onder: Laatste Veranderingen op de site. Leden zonder internet kunnen een kopie aanvragen bij het SPTN secretariaat. Telefoon: 074-2483637 /
2484579

Algemene Leden Vergadering d.d. 10 februari 2010
Ook dit jaar weer een welgemeend woord van hartelijke dank aan diegenen die tijdens
de Algemene Leden Vergadering van 10 februari 2010 in de grote zaal van de Zegger
aanwezig zijn geweest en die het door het bestuur gevoerde beleid van 2009 en het
voorgestelde beleid voor 2010 eensgezind en volmondig hebben gesteund.
Gezien de grote opkomst, bijna honderd leden waren aanwezig, blijkt deze bijeenkomst
in een grote behoefte te voorzien. Uw bestuur is zeer content met de presentatie door
de werkgroep Best Practices van het rapport: Op zoek naar het beste pensioenfonds”. De aanwezigen hebben kunnen constateren dat de werkgroep een uitstekend
resultaat heeft geboekt, waarvoor de vergadering veel waardering toonde. Het rapport
is o.a. toegezonden aan het SPTN bestuur. Tot nu toe is er nog geen reactie van het
SPTN bestuur ontvangen.
Wij danken Otto van der Zeeuw, Henk Hemmers en Rob van Ockenburg zeer hartelijk voor de geleverde inspanningen. De symbolische dank van de VVSPTN in de vorm
van een fles wijn is meer dan verdiend.
Tot zijn spijt heeft uw bestuur moeten constateren dat er tijdens de vergadering geen
belangstelling was om deel te nemen aan een VVSPTN mini conferentie met als thema de pensioenproblematiek.
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Voor deze ALV waren ook gepensioneerden uitgenodigd die (nog) geen lid waren van
de VVSPTN. Van deze mogelijkheid is gebruik gemaakt. Ook hebben we enkele nieuwe
leden mogen verwelkomen.
De notulen van de vergadering worden binnenkort aan alle VVSPTN- leden per post
toegestuurd en op de website gepubliceerd.
Werkgroep Vertrekregelingen
Het bestuur heeft kunnen vaststellen dat de nazorg voltooid is en heeft daarom besloten
de werkgroep op te heffen, onder hartelijke dankzegging voor de verleende diensten.
Het bestuur heeft gemeend dat dit het juiste moment is om de leden van deze werkgroep ook tastbaar te bedanken.

SPTN:
DEKKINGSGRAAD
Het fonds publiceert de actuele dekkingsgraad iedere maand op de SPTN website. Per
30 april 2010 was de dekkingsgraad 102,1 %. Dit is minder dan de vereiste dekkingsgraad van 104,6%, waardoor het herstelplan nog van kracht blijft.
Uw bestuur handhaaft zijn opmerkingen betreffende de on-evenwichtigheid van de
maatregelen die in het herstelplan genoemd worden.
INDEXATIE / TOESLAGVERLENING
De gepensioneerden die onder de middelloon regeling vallen hebben eind januari 2010
een brief ontvangen van Hewitt betreffende Verhoging Pensioenuitkering. De gepensioneerden die vallen onder de eindloon regeling hebben een soortgelijke brief ontvangen
in april 2010.
Gegeven de financiële situatie waarin het Thales Pensioenfonds verkeert is door het
SPTN bestuur besloten per 1 januari 2010 resp. 1 april geen toeslag te verlenen.
Dekkingsgraad
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Op de VVSPTN website is een overzicht geplaatst van de in de afgelopen jaren door de
SPTN verleende toeslagverlening.
SPTN Verantwoordingsorgaan
Het verantwoordingsorgaan is omtrent het jaarverslag over 2009 geïnformeerd door het
SPTN bestuur.

NVOG
(Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden):
In de ledenvergadering van november 2009 is de standpuntennota van de NVOG
vastgesteld, een belangrijke gebeurtenis voor de NVOG. Deze nota is leidend geweest
voor de werkplannen voor 2010 van de commissies.
Het VVSPTN rapport “Op zoek naar het beste pensioenfonds” is aan het NVOG bestuur
aangeboden.
In de ledenvergadering van mei 2010 is bij acclamatie een nieuwe voorzitter gekozen:
de heer Martin van Rooijen. Hij gaf in zijn inleiding aan dat hij vooral de de invloed van
de NVOG via de CSO in de besluitvorming in “Het Haagse” wil verbeteren.
In deze vergadering is ook besloten de leden van PUSH op te nemen in de NVOG organisatie. De leden van Push zijn o.a. de verenigingen van gepensioneerden van Philips, Unilever, Shell en Hoogovens. Dus grote verenigingen met veel leden, waardoor
de slagkracht van de VNOG zeker zal toenemen.
Platforms
Aangesloten verenigingen kunnen deelnemen in één van de zes platforms van de
NVOG.
 Dochters van Internationale Ondernemingen
 Financiële Instellingen
 Handel/Nijverheid/Industrie a/b
 (Semi-) Overheidsinstellingen
 Verzekerde Regelingen
In het Platform Dochters van Internationale Ondernemingen” (DIO). zijn
Edward Woldendorp en Henny Pauwels de afgevaardigden namens de
VVSPTN
Commissies
Er zijn drie commissies:
 Commissie Voorzittersoverleg
 Commissie Pensioenen
 Commissie Zorg en welzijn
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Commissie Voorzittersoverleg
In het voorzittersoverleg worden voornamelijk alle verenigings-zaken uitgewisseld en
dus geen beleidsinhoudelijke zaken besproken.
Commissie Pensioenen
De commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers uit de platforms en een voorzitter. Ook de personen die lid zijn van de CSO-commissies en –werkgroepen nemen deel
aan de Pensioencommissie, hetgeen de mogelijkheden tot afstemming over en beïnvloeding van lopende zaken vergroot.
Het VVSPTN rapport “Op zoek naar het beste pensioenfonds” is aan de Commissie
Pensioenen aangeboden.
Commissie Zorg en Welzijn
Deze commissie heeft vijf speerpunten gedefinieerd als werkplan voor 2010.
 Intergenerationele solidariteit.
 Informatie.
 Curatieve zorg
 De voorstellen van de werkgroepen AWBZ en Curatieve Zorg van de regering.
 De kanteling van de WMO.
Edward Woldendorp is lid van deze commissie namens de VVSPTN.
Werkgroepen
Binnen de nieuwe structuur van de NVOG zijn de werkgroepen, die zich richten op
meer specifieke onderwerpen, blijven bestaan. Zij kunnen belangrijke inhoudelijke informatie en adviezen aanleveren voor de commissies Pensioenen en Zorg & Welzijn.
De Commissie Zorg & Welzijn kan de Werkgroep Koopkracht ook voorzien van informatie over kostenontwikkelingen in de Zorg.
De werkgroepen zijn:
 Werkgroep Koopkracht
 Werkgroep Jaarverslagen & Indexaties
 Werkgroep Internationale Zaken
TENSLOTTE:
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.
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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.
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 biedt VVSPTN leden de mogelijkheid tot het stellen van vragen op pensioengebied, waarop zij van de daarvoor aangewezen instantie(s) geen of geen afdoende antwoord hebben ontvangen.
Raadpleeg regelmatig de VVSPTN website voor de meest recente informatie!
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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