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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 18 februari 2015 om 13.30 uur in restaurant "de Zegger"

Haaksbergerstraat 51  7554 PA te Hengelo ov

Geachte dames en heren.

Allereerst wenst het bestuur van de VVSPTN U en de Uwen

een heel gezond en voorspoedig 2015 toe.

Dekkingsgraad eind december  2014 op 110% (Bron website SPTN)

Bij een dekkingsgraad van meer dan 105% maar minder dan 125% kan een toeslag van pro rata
parte verleend.

Bron; website SPTN “Beleidskader Toeslag verlening”

Dit is echter geen automatisme. Het SPTN bestuur moet hierover ieder jaar opnieuw een besluit
over nemen.

U heeft allen begin januari een brief ontvangen van het pensioenfonds m.b.t. de toeslagverlening en
pensioenoverzicht 2015. In de brief wordt tevens en toelichting gegeven waarom het pensioenfonds heeft
besloten geen toeslagen te verlenen. De gevolgen voor de gepensioneerden (en actieven) van de nieuwe
wet “Financieel Toetsing Kader” de “nFTK “ zullen uitgebreid aan de orde komen. De nFTK is reeds door
de Tweede Kamer aangenomen en is in december door de Eerste Kamer behandeld en ook aangenomen
en is van kracht per 01-01-2015.

Kijk voor de acties die de NVOG in samenwerking met andere ouderenorganisaties heeft ingezet om de
politiek(EK) te overtuigen, de wet niet in deze vorm aan te nemen, door te wijzen op de grote impact die de
wet heeft op de koopkracht van de ouderen en de pensioenopbouw van de werkenden op de website..
http://www.gepensioneerden.nl/
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Tijdens de AV zal tevens aan de financiële situatie van het pensioenfonds en de betekenis ervan voor
werkenden en gepensioneerden uitgebreid aandacht worden geschonken.

Ook zult u over het recente verleden en de nabije toekomst van de NVOG, de Nederlandse koepel van
gepensioneerden-verenigingen, uitgebreid worden ingelicht, teneinde u inzicht te geven in uw
belangenbehartiging in Nederland en Europa.

Deze vergadering is de vergadering zoals bedoeld in art. 12 lid 3 en art. 13 van de Statuten van de
VVSPTN.

De vereniging is in 2004 opgericht om het voor (vroeg)gepensioneerden, die hun pensioen ontvangen van
de SPTN (Stichting Pensioenfonds Thales Nederland), mogelijk te maken een vertegenwoordiger te
benoemen in het bestuur van dat pensioenfonds.

De VVSPTN heeft al sinds 2005 een zetel in het bestuur van de SPTN en oefent op die manier invloed uit
op het beleid van het fonds. Sinds 2009 zijn de gepensioneerden vertegenwoordigd in het Verantwoordings
Orgaan van de SPTN.

Mini-conferentie
Ook in 2015 zal er weer een mini-conferentie georganiseerd worden, waarbij speciale aandacht besteed zal worden
aan de ins in outs van de koopkracht pensioenen. Als gastspreker is uitgenodigd Jos Berkemijer voorzitter van de
commissie pensioenen van de CSO. De heer Berkemeijer heeft positief gereageerd op de uitnodiging. De exacte
agenda wordt bekend gemaakt op de website van de VVSPTN en de leden worden schriftelijk geïnformeerd. Als
datum is geprikt: woensdag 15 april 2015, Plaats: de Zegger.

De VVSPTN is ook lid van de landelijke organisatie NVOG, die gesprekspartner is van regering en
parlement over het beleid met betrekking tot de pensioenen.

Ook verzorgt de VVSPTN een website (www.vvsptn.nl)  en een servicedesk, waar u vragen kunt stellen

Inloop-uren
Gezien de minimale belangstelling heeft het bestuur besloten in 2015 geen inloop-uren meer te houden Echter 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 van de VVSPTN. U kunt zich per post of via de website als lid aanmelden. Het aanmeldingsformulier kunt u
via het secretariaat aanvragen en vindt u ook op de website van VVSPTN.. Natuurlijk kunt u zich ook aansluitend aan
de AV als lid aanmelden.

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!!



P a g i n a |3

Met vriendelijke groeten, namens het bestuur,

Jan Aanstoot, Voorzitter

PS.: Deze uitnodiging is tevens gericht aan belangstellenden die nog geen lid zijn van de VVSPTN
zijn. Zij worden hierbij van harte uitgenodigd en kunnen deze vergadering als toehoorder bij wonen.

De agenda AV 2015 en de notulen van de AV 2014 zullen eind januari op de website van VVSPTN
worden geplaatst. De leden van VVSPTN wordt de agenda ook per post toegestuurd!

Deze brief is, verstuurd aan de leden van VVSPTN ,U heeft al een uitnodiging ontvangen die,om
administratieve redenenen is verstuurd aan allen die een pensioen of nabestaanden uitkering
ontvangen van het Thales Pensioenfonds.

Graag een bericht aan het secretariaat van komst i.v.m. reservering van de vergaderruimte.

Indien u zich al heeft aangemeld is een nieuwe aanmelding niet nodig en staat uw aanmelding reeds
genoteerd!!!

Secretariaat :

P.a: J.H.A. Bult

Reviusstraat 13

7552 GG Hengelo Ov

E-mail : secretariaat@vvsptn.nl
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Bijlage : Agenda AV.( onder voorbehoud).

NR Onderwerp Wie

1 Opening, Welkom en in memoriam Voorzitter

2 Doel van de Vergadering Voorzitter

3 Goedkeuring(vaststelling) van de Notulen de
Algemene Ledenvergadering van 12 februari 2014

Secretaris

4 Verslag over 2013 door de Vertegenwoordiger van
de gepensioneerden het Verantwoording orgaan.

Otto van der Zeeuw

5 Verslag over 2014,VVSPTN; Werkgroep
Pensioenen; NVOG en DIO.

Voorzitter;Henk
Lamberts;

6 Verslagdoor de  statutair Vertegenwoordiger in het
SPTN bestuur.

Statutair
vertegenwoodiger

7 Financieel verslag over 2014 Staat van

Baten en Lasten

Penningmeester

8 Verslag van de Kascommissie Voorzitter
Kascommissie

9 Benoeming Kscommissie Leden

10 Aftredende Bestuurleden,verkiezing Voorzitter

11 Pauze

12 Beleid 2015 Voorzitter

13 Discussie Allen

14 Begroting 2015 Penningmeester

15 Rondvraag Allen

16 Sluiting Voorzitter
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Agendapunt 1: IN MEMORIAM
Wij ontvingen het droevige bericht van overlijden in 2014 van:
dhr. J.H.G. Koekenberg; dhr. J.van der Kolk; dhr. W. Visser; dhr. M. Boasson; dhr. S Brink;
dhr. H. Kersten;

Vanaf deze plaats wensen wij de nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van het verlies.

Agendapunt 10: Rooster van aftreden Bestuursleden
Volgens het Rooster van Aftreden treden bij deze ALV af: J. Bult en H Prakken. Zij zijn terstond
herkiesbaar, en hebben t zich beschikbaar gesteld voor een volgende periode van drie jaar en
worden door het bestuur voorgedragen.

NB.

Volgens de Statuten (Artikel 8) van de VVSPTN kunnen tenminste tien leden eveneens een
voordracht opmaken.
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