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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 12 februari 2014 om 13:30 uur
in Restaurant "de Zegger" te Hengelo

Geachte heer/mevrouw,
Het bestuur van de VVSPTN wenst U en de Uwen een heel gezond en
voorspoedig 2014 toe.
Vooruitblik.
Het SPTN bestuur zal op 4 februari 2014 beslissen wat de definitieve dekkingsgraad wordt..
Hoewel de definitieve gegevens nog ontbreken, zijn de voorlopige cijfers van het pensioenfonds
SPTN zodanig dat wij met vertrouwen naar de beslissing kunnen uitkijken. De voorspelling over de
dekkingsgraad, gebaseerd op voorlopige cijfers betreffende het vermogen en de verplichtingen,
wijzen erop dat niet opnieuw tot afstempeling hoeft te worden besloten. Uw VVSPTN bestuur is in
blijde verwachting! Tijdens de AV van 12 februari a.s. worden de meest actuele gegevens
besproken.
ALGEMENE VERGADERING
De agenda van deze vergadering is hieronder opgenomen.

AGENDA:
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 27 februari 2013
4. Verslag over 2013, VVSPTN, Pensioen Commissie, NVOG,
Platform DIO
5. Verslag door de Statutair Vertegenwoordiger in de SPTN,
Jos Visser.
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Wie
Voorzitter
Voorzitter
Secretaris
Voorzitter/secretaris/
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vertegenwoordigers
Statutair
Vertegenwoordiger

6. Verslag door de Vertegenwoordiger van de VVSPTN in het
Verantwoordingsorgaan (VO), Otto van der Zeeuw
7. Financieel verslag over 2013 Balans, Staat van baten en lasten
8. Verslag van de kascommissie.
9. Benoeming Kascommissie 2014
10. Aftredende Bestuursleden, verkiezing
11. Pauze
12. Beleid 2014

Vertegenwoordiger
Penningmeester
Voorzitter
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Leden
Voorzitter
Voorzitter, Statutair
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Allen
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Allen
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13. Discussie
14. Begroting 2014
15. Rondvraag
16.
Notities bij de Agenda:

Agendapunt 3
Notulen ALV 2013.
De concept notulen van de vergadering van 27 februari 2013 zijn op de website geplaatst en worden op
verzoek ook op schrift verdeeld. Aanvragen via het secretariaat.
Agendapunt 4
Werkgroep Pensioenen.
De bezetting is: Henk Lamberts, Wim de Vries en Edward Woldendorp. Henk Hemmers is adviseur van het
bestuur en de commissie pensioenen..
Agendapunt 4
NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden):
Op 27 november jl. vond er weer een Algemene Vergadering van de NVOG plaats, waarbij een delegatie
van uw bestuur aanwezig was.
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.
Agendapunt 5
SPTN bestuur.
Jos Visser is de vertegenwoordiger van de gepensioneerden in het bestuur van de SPTN.
Agendapunt 6
SPTN Verantwoordingsorgaan (VO)
Otto van der Zeeuw is de vertegenwoordiger van de gepensioneerden in het VO.
Agendapunt 10
Rooster van aftreden Bestuursleden. Aftredend zijn: Jan Aanstoot en Jos Visser. Zij
zijn terstond herkiesbaar en hebben zich beschikbaar gesteld voor een volgende periode van drie jaar en
worden door het bestuur voorgedragen.
Volgens de Statuten (Artikel 8) van de VVSPTN kunnen tenminste tien leden eveneens een voordracht
opmaken.
Agendapunt 12

Beleid 2014, communicatie met de leden.

Mini-conferentie
Ook in 2014 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 14 mei 2014 om
13u30, in “de Zegger”.
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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-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 2014 zullen we hiertoe een drietal inloop-uren
houden voor belangstellenden.
Deze zijn op:
 woensdag 16 april 2014
 woensdag 17 september 2014
 woensdag 17 december 2014
telkens om 16.00 uur in de Zegger. In de Thales Reflector en het intranet zal t.z.t. ook een oproep
geplaatst worden. Zie ook website VVSPTN.
Agendapunt 14
Contributie
Het voorstel voor de contributie voor 2014 zal onveranderd € 10,-- per jaar bedragen.
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: NL 83 ABNA 044.67.30.238, te Hengelo ov.
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 aan het secretariaat i.v.m. reservering vergaderruimte.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Jan Aanstoot, voorzitter VVSPTN
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