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Laatste nieuws:
SPTN DEKKINGSGRAAD VEEL TE LAAG

Het herstelplan, opgesteld in maart 2009, behelst een groeipad voor herstel van de dekkingsgraad. Helaas moeten we
constateren dat in de laatste twee maanden de financiële situatie van het SPTN opnieuw zorgelijk geworden is. Door
verscheidene oorzaken is de actuele dekkingsgraad veel lager dan de geplande. De grafiek spreekt duidelijke taal.

Wij wensen het bestuur van de SPTN veel wijsheid toe bij het keren van het tij.

Consequentie tot nu is, dat de reële inkomensachteruitgang voor SPTN gepensioneerden aanmerkelijk groter zal zijn
van de reeds door ons aangekondigde 14% per 2023.

Kennismakingsbijeenkomst
Op 9 november as. om 16.00 uur Organiseert het bestuur een kennismakingsbijeenkomst in de Zegger, voor net-wel
en net-niet (vroeg)gepensioneerden van de SPTN. We hopen op een goede opkomst en veel nieuwe (aspirant)leden.
We trachten iedereen persoonlijk aan te schrijven en uit te nodigen. Wie komen wil die kome!

Deelnemersvergadering SPTN d.d. 23 juni 2011
Uw bestuur was ruim vertegenwoordigd. De presentatie door het SPTN bestuur gaf goed inzicht in de resultaten en de
uitdagingen waar het fonds zich voor gesteld ziet. De financiële situatie blijft zorgelijk, vooral door de lage lange rente.

SPTN Verantwoordingsorgaan (VO)
Het verantwoordingsorgaan heeft het beleid van het SPTN bestuur over 2010 in mei 2011 goedgekeurd.
De heer Henk Huiskes, vertegenwoordiger van de VVSPTN in het VO heeft te kennen gegeven dat hij per 2012 geen
lid meer wenst te zijn van het VO. Het bestuur van de VVSPTN heeft Henk van harte bedankt voor zijn
werkzaamheden. Uw bestuur is nog bezig een opvolger voor Henk te vinden

Werkgroep “Best Practices Pensioenen”
Deze werkgroep is onlangs officieel door het bestuur bedankt voor haar diensten.
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Werkgroep Pensioenen.
In het voorjaar van 2010 is de Werkgroep Pensioenen opgericht. De bezetting is : Henk Hemmers, Henk Lamberts en
Jan Schasfoort. Als eerste onderwerp is de communicatie over het pensioenlabel en aanverwante zaken
aangedragen. De werkgroep heeft tijdens de ALV van 2011 een korte voordracht geven over o.a. Indexatie. De
werkgroep voorziet het VVSPTN bestuur en de NVOG van onderbouwde adviezen betreffende de inkomenssituatie
van gepensioneerden.

NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden):
Op 24 november jl. vond er weer een Algemene Vergadering van de NVOG plaats, waarbij een delegatie van uw
bestuur aanwezig was. Tijdens deze vergadering is het werkplan voor 2011 vastgesteld. Kernpunt blijft de koopkracht
ontwikkeling voor gepensioneerden.

Uw bestuur heeft besloten nog meer aandacht te besteden aan het functioneren van het platform DIO. Jos Vissen en
Henk Lamberts zijn bereid gevonden deel te nemen aan dit platform. We wensen hen veel succes in deze nieuwe rol.

De ledenvergadering van de NVOG heeft besloten de Stichting Pensioenfatsoen op te richten, om een strijdbare
partner te hebben bij o.a. de geplande hervorming van het pensioenstelsel: het pensioenakkoord. Jan Aanstoot neemt
deel in de beleidscommissie (met mandaat van de AV) van deze stichting.

COR
Het goede contact met de COR zal voortgezet worden na de OR verkiezingen dit najaar.

Logged Out
Met de belangeloze medewerking van Thales is de Logged out in een vernieuwd jasje gestoken. Reacties zijn
welkom!

Tenslotte
Het bestuur streeft continuïteit na in de bezetting van de functies in het bestuur en werkgroepen. Hiertoe roepen wij
geïnteresseerde leden op zich via het secretariaat aan te melden voor een mogelijke functie. Mocht u evenwel een
naar uw mening goede kandidaat weten, informeert u ons daarover via het secretariaat. Alle aanmeldingen zullen
zeer discreet worden behandeld.

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.

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


