
 
 

 

 

Van de voorzitter: Hierbij het eerste exemplaar van “Log-out: Update”.  

Met deze nieuwsbrief willen wij U voortaan sneller op de hoogte brengen 
van zaken die spelen op pensioengebied en uiteraard van onze activiteiten 
ten behoeve van onze leden. 

Wie zijn wij? 

De “Vereniging van (vroeg) gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland” (VVSPTN) heeft o.a. 
als doelstelling de belangenbehartiging van haar leden enerzijds , medezeggenschap anderzijds van haar leden in het 
pensioenfonds van Thales (SPTN). 
Daarnaast wil zij zowel voorlichting geven op het gebied van (vroeg) pensioenen, terwijl zij tevens via de landelijke 
organisaties als het NVOG via het CSO invloed probeert uit te oefenen op de landelijke politiek. 

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgend leden: 
J. Aanstoot, voorzitter,      H. Lamberts, secretaris(a.i.) , tevens lid werkgroep pensioenen (WP) 
H. Pauwels, penningmeester,    H.B. Prakken, lid,  J.G.E. Visser lid, tevens lid bestuur SPTN 

Andere functies worden ingevuld door: 
O. van der Zeeuw, lid verantwoordingsorgaan SPTN,   H. Hemmers, lid WP,  
W.C. de Vries,  Service-desk & Publiciteit 

Het bestuur van de VVSPTN vergadert gemiddeld 1 x per maand inclusief de leden zoals hierboven aangeduid. 

Namens het VVSPTN bestuur.  J. Aanstoot Voorzitter

___________________________________________________________________________

De VVSPTN Bijdrage binnen de SPTN 

De wet schrift voor dat gepensioneerden vertegenwoordigd 
moeten zijn in diverse organen van een pensioenfonds. Als 
VVSPTN hebben wij zitting in het Bestuur van SPTN alsmede 
het verantwoordings orgaan (VO). 

 Bestuur SPTN 
Binnen het Bestuur van de SPTN is de heer J.G.E. Visser onze 
vertegenwoordiger. Behalve lid van het SPTN bestuur heeft 
hij ook zitting in een tweetal commissies binnen SPTN. Het 
SPTN bestuur vergadert ca 8 maal per jaar. Rapportage naar 
het VVSPTN bestuur vindt, indien mogelijk, plaats tijdens de 
VVSPTN bestuursvergaderingen. Tijdens onze eigen 
Algemene Leden Vergadering (ALV) wordt ook 
gerapporteerd over onze activiteiten richting de SPTN. 

 Verantwoordings Orgaan (VO) 
In het VO van SPTN zijn wij vertegenwoordigd door de heer 
O. v.d. Zeeuw. Binnenkort hopen wij een een tweede 
vertegenwoordiger te kunnen verwelkomen, uiteraard 
afhankelijk van de VO verkiezingsuitslag. Het VO gaat dan 
van 3 naar zes leden, waarbij de gepensioneerden dan twee 
leden “leveren”. Het VO vergadert minimaal 2 keer per jaar.  
De taken van de VO bestaan o.a. uit het beoordelen van het 
handelen cq gevoerde beleid van het SPTN bestuur. Ook het 
geven van advies aan het SPTN bestuur inzake procedures, 

financiele verplichtingen, premievaststelling en 
communicatie aspecten horen bij het takenpakket. 
Rapportage naar VVSPTN vindt plaats op dezelfde wijze als 
vermeld onder bestuur SPTN. 
 
Werkgroep Pensioenen (WP) 

De werkgroep pensioenen (WP) binnen de VVSPTN houdt 
zich bezig met het kritisch volgen van het beleid van de SPTN, 
prestaties van andere pensioenfondsen, voorstellen tot 
wetgeving etc. De WP doet dit door het volgen van wat 
wordt beschreven cq gerapporteerd,in diverse publieke 
media, de professionele media (bijv CPB, CBS, SER, DNB en 
Pensioenfederatie) , collega’s in het veld etc. 

Daarnaast worden pensioenwets- en belastingvoorstellen 
geanalyseerd waarbij de  invloed op koopkracht ontwik-
keling van gepensioneerden geanalyseerd en kritisch 
gevolgd worden. Indien nodig worden de bevindingen ook 
op landelijk niveau kenbaar gemaakt. Hierbij worden ook de 
besturen van de landelijke organisaties NVOG/KNG 
betrokken. 
Op dit moment zijn de heren H. Lamberts en H. Hemmers 
actief in de WP. De heer Hemmers behartigt vooral de 
rekenkundige achtergronden, waarbij de heer Lamberts 
organisatorisch actief is. 
Er bestaan binnen de WP vacatures voor twee personen. 
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Externe belangenbehartiging via NVOG 

De VVSPTN is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van 
Organisaties van Gepensioneerden (NVOG). Ook wordt 
contact onderhouden met de Koepel van Nederlandse 
Verenigingen van Gepensionerden (KNVG).  

Het lidmaatschap van de NVOG ( ca 150.000 leden) biedt ons 
de mogelijkheid om via een soort koepel van meerdere 
ouderenorganisaties (totaal ca 550.00 leden) richting de 
politiek invloed uit te oefenen. Verder vormt het 
lidmaatschap van de NVOG een goed forum voor 
nieuwsvergaring en advies.  

Zie ook onderstaand schema 

 

De VVSPTN neemt deel aan het DIO (Dochters Internationale 
Ondernemingen) overleg. Dit overleg betreft ervaringen van 
pensioenfondsen van bedrijven die net als Thales deel 
uitmaken van een internationaal consortium. De heer 
Lamberts is hier onze afgevaardigde. 

VVSPTN voor leden 

Voor onze leden kennen we ondermeer de volgende 
activiteiten: 

 Jaarvergadering 
De VVSPTN organiseert ieder jaar een algemene 
ledenvergadering (ALV) waar verantwoording naar de leden 
wordt afgelegd over het door de VVSPTN gevoerde beleid. 

 Service Desk 
DE VVSPTN kent voor leden een service desk. Waar mogelijk 
zullen wij proberen U te helpen bij specifieke vragen op 
pensioengebied, in het bijzonder gerelateerd aan Uw 
deelname aan de SPTN. Aarzel niet een mail te sturen aan 
servicedesk@vvsptn.nl De service desk wordt momenteel 
bemand door de heer W.C. de Vries 

 Mini-Conferentie(s) 
Om de leden meer achtergrond informatie aangaande 
pensioenen te verschaffen, dan wel actuele thema’s toe te 

lichten, worden er (ten minste 1x per jaar) z.g. mini-
conferenties gehouden. Afhankelijk van het onderwerp 
worden externe sprekers uitgenodigd. Op onze website 
www.vvsptn.nl kunt U enkele presentaties van 
voorafgaande sessies inzien. 

Actueel nieuws 

We proberen ook via onze website  U te informeren over 
diverse actualiteiten. Ook vindt U daar de 
koopkrachtanalyses van de WP. 

 Latere uitbetaling pensioenen 
Voor de groep gepensioneerden die nog het recht op 
vooruitbetaling van hun pensioen hebben, heeft SPTN 
besloten dit recht ongedaan te maken. Als VVSPTN hebben 
wij hier tegen geprotesteerd in een brief, gebaseerd op de 
statuten en regelingen van de SPTN.  We houden U op de 
hoogte 

 CDC regeling Thales pensioen 
Thales en SPTN zijn een z.g. CDC regeling overeengekomen 
voor werkenden. U heeft daar een brief van SPTN over 
ontvangen. Binnen de VVSPTN bestaat er zorg voor wat 
betreft de kostendekking van de voorgestelde regeling. 
Richting SPTN wordt er om meer duidelijkheid gevraagd 
aangaande de gevolgen voor reeds ingegane pensioenen. 
We houden U op de hoogte. 

 Verkiezing VO orgaan 
U heeft een brief ontvangen van SPTN m.b.t. verkiezingen 
voor het VO orgaan. Als VVSPTN stellen wij de heer J. van 
Rijn voor. 

 Veranderingen bestuur VVSPTN 
Door ziekte is de heer Bult niet in staat zijn functie van 
secretaris te vervullen. Wij wensen hem heel veel sterkte bij 
zijn herstel toe. Als opvolger wordt de heer H. Lamberts 
voorgesteld. 
De heer Pauwels treedt af als penningmeester. Wij zeggen 
hem dank voor de vele jaren van trouwe dienst. Als opvolger 
wordt de heer K. Jansink voorgesteld. 
Op de ALV, waar U een uitnodiging voor ontvangt, hopen wij 
op Uw instemming. 

 Beschikbaarheid De Zegger 

Helaas is de Zegger niet meer beschikbaar voor activiteiten 
van o.a. onze vereniging. Per activiteit melden wij U de 
desbetreffende locatie. 

 

Een verzoek aan de leden 

Om sneller naar U te kunnen communiceren zouden wij 
graag Uw e-mail adres willen hebben. Graag een mailtje naar 
secretariaat@vvsptn.nl  onder vermelding van Uw naam en 
adres. 

 

Algemene ledenvergadering VVSPTN (ALV) 

De ALV 2016 wordt gehouden op woensdag 24 februari 2016 in het Techniek Museum Heim in 
Hengelo.  Adres: Industriestraat 9, 7553 CK Hengelo 

Graag aanmelden via secretariaat@vvsptn.nl in verband met plaatsruimte. Zie ook onze website! 

LOGOUT_UPDATE is een nieuwsbrief van de VVSPTN. Voor uitgebreide informatie over de VVSPTN 
verwijzen wij U naar onze website www.vvsptn.nl 
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