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UITNODIGING

voor de Algemene Vergadering
van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden

van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN
op woensdag 27 februari 2013 om 13:30 uur

in Restaurant "de Zegger" te Hengelo

SPTN DEKKINGSGRAAD NOG STEEDS VEEL TE LAAG!
Afstempelen van pensioenen en aanspraken lijkt

onvermijdelijk
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Het herstelplan, opgesteld in maart 2009, behelst een groeipad voor herstel van de dekkingsgraad, zie de
rode lijn.

Helaas moeten we opnieuw constateren dat de financiële situatie van het SPTN zorgelijk is. Door
verscheidene oorzaken is de actuele dekkingsgraad veel lager dan de geplande. De grafiek spreekt
duidelijke taal. Een belangrijke oorzaak van de te lage dekkingsgraad is de berekening van de contante
waarde van toekomstige verplichtingen. Het huidige wettelijke voorschrift bij deze berekening luidt:
dagkoersen voor de rente termijnstructuur hanteren. Deze rente is nu slechts ca. 2 %!

Het bestuur van de VVSPTN wenst U en de Uwen een heel gezond en
voorspoedig 2013 toe.

ALGEMENE LEDEN VERGADERING
Op woensdag 27 februari 2013 wordt de volgende AV van de VVSPTN gehouden vanaf 13.30 uur in de
Zegger. Hiervoor wordt u nogmaals van harte uitgenodigd. De agenda van deze vergadering is hieronder
opgenomen.

SPTN Verantwoordingsorgaan (VO)
Otto van der Zeeuw heeft de functie van Henk Huiskes als vertegenwoordiger van de gepensioneerden in het VO
overgenomen.

SPTN bestuur.
Jos Visser heeft de functie van Henk Prakken overgenomen.

Werkgroep Pensioenen.
De bezetting is : Henk Hemmers, Henk Lamberts, Wim de Vries en Jan Schasfoort.  In augustus 2012 is de
geactualiseerde versie van het Best Practices aan het bestuur aangeboden.

NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden):
Op 28 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 interim bestuur afgetreden en bedankt voor haar diensten. En
nieuw bestuur is benoemd. Hiermee is een eind gekomen aan een woelige periode waarin een andere koepel is
opgericht: de KNVG, wat een groot effect heeft gehad op het aantal leden van de NVOG en daarmee op de begroting
voor 2013. Uw bestuur heeft schriftelijk een aantal opmerkingen gemaakt om het NVOG bestuur te stimuleren aan
deze ongewenste situatie een eind te maken. Tijdens de ALV zal de actuele situatie worden besproken

Uw bestuur heeft besloten nog meer aandacht te besteden aan het functioneren van het platform DIO. Henk Lamberts
en Wim de Vries nemen deel aan dit platform.

Mini-conferentie
Ook in 2013 zal er weer een mini-conferentie georganiseerd worden, waarbij speciale aandacht besteed zal worden
aan de ins in outs van de SPTN pensioenen. Als datum is geprikt: woensdag 24 april 2013, plaats: de Zegger.

Inloop-uren
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-
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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. Ook in 2013 zullen we hiertoe een drietal inloop-uren houden voor belangstellenden.

Deze zijn op:
woensdag 17 april 2013
woensdag 18 september 2013
woensdag 18 december 2013
Telkens om 16.00 uur in de Zegger.

In de Reflector en het intranet zal t.z.t. ook een oproep geplaatst worden

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.

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 groet, namens het bestuur,
Jan Aanstoot, voorzitter VVSPTN

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
indien u dit nog niet heeft gedaan.
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AGENDA: AV 27 februari 2013, (onder voorbehoud)
Onderwerp Wie

1. Opening en welkom door de Voorzitter Voorzitter

2. Doel van de vergadering Voorzitter

3. Goedkeuring (vaststelling) van de Notulen van de
Algemene Leden Vergadering van 23 februari 2012 Secretaris

4. Verslag over 2012, VVSPTN, NVOG Voorzitter/secretaris/
vertegenwoordigers

5. Verslag door de Statutair Vertegenwoordiger in de
SPTN, Jos Visser. Statutair Vertegenwoordiger

6. Verslag door de Vertegenwoordiger van de VVSPTN
in het Verantwoordings Orgaan (VO),

Otto van der Zeeuw Vertegenwoordiger

7. Financieel verslag over 2012.
Balans, Staat van baten en lasten Penningmeester

8. Verslag van de kascommissie. Voorzitter Kascommissie

9. Benoeming Kascommissie 2013 Leden

10. Aftredende Bestuursleden, verkiezing Voorzitter

11. Pauze

12. Beleid 2013 Voorzitter

13. Discussie Allen

14. Begroting 2013 Penningmeester

15. Rondvraag Allen

16. Sluiting Voorzitter

Notities bij de Agenda:

Agendapunt 3: Notulen ALV 2012
De notulen van de vergadering van 23 februari 2012 zijn op de website geplaatst en worden op verzoek
ook aan leden op schrift verdeeld.

Agendapunt 10: Rooster van aftreden Bestuursleden. Aftredend is: Henny Pauwels. Hij is  terstond
herkiesbaar en 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 2012 zal onveranderd € 10,-- per jaar bedragen.


