
 
 

 

 

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

De afgelopen maanden zijn er meerdere zaken aan de orde geweest 
die voor u en onze vereniging van belang zijn. In deze nieuwsbrief 
willen wij u daarover nader informeren.  

Verder willen we u attent maken op de miniconferentie op 10 mei a.s. met als onderwerp “Rente Swaps” 

Namens het VVSPTN bestuur.  J. Aanstoot,  Voorzitter 

_______________________________________________________________________________________ 

Mini-Conferentie: Rente Swaps 

U bent van harte uitgenodigd tot het bijwonen van de mini-conferentie  

op 10 mei a.s. aanvang 13.00 uur  

 met als onderwerp “Rente-Swaps”.  

Deze conferentie vindt plaats in Hotel Van de Valk Hengelo ( A1 Afslag Westermaat) 

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

_______________________________________________________________________________________________

Algemene ledenvergadering VVSPTN  

Op 23 februari vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) 
van onze vereniging plaats. Dit keer in het Heim omdat de 
Zegger helaas niet (meer) beschikbaar is. Er waren zo’n 80 
leden aanwezig. 

Op onze website www.vvsptn.nl kunt u de belangrijkste 
bijdragen nog eens rustig nalezen. 

Enkele bestuurlijke highlights:  

Samenstelling bestuur: 

Om reden van gezondheid is Jan Bult afgetreden als 
secretaris van onze vereniging. Wij wensen hem veel 
sterkte toe in de nabije toekomst. 

De heer H.  Lamberts is nu formeel als opvolger van de Jan 
Bult benoemd. 

Henny Pauwels is afgetreden als penningmeester. Hij wordt 
hartelijk bedankt voor het vele werk en kreeg als dank een 
attentie van de voorzitter. 

De heer K. Jansink is formeel benoemd als opvolger van 
Henny Pauwels. 

Werkgroep Pensioenen 

De heer H. Hemmers heeft vanwege drukke 
werkzaamheden zijn vaste lidmaatschap van de WP 

opgezegd. Hij blijft werkzaam als consultant voor de WP.  
De heer H. lamberts neemt voorlopig waar, maar we 
zoeken dringend uitbreiding in de WP. 

Verantwoordingsorgaan (VO) SPTN 
Onze vertegenwoordiging in het VO van de SPTN bestaat nu 
naast de heer O. v.d. Zeeuw ook uit de heer J. v. Rijn. De 
heer van Rijn heeft ondertussen een aantal cursussen 
moeten volgen teneinde volledig voorbereid te zijn op zijn 
taak! 

 
Onze vertegenwoordiging in het Bestuur SPTN 

De heer Visser gaf een overzicht van de stand van zaken 
binnen SPTN evenals de ontwikkeling van de Dekkingsgraad 
(DG). Deze zag er, in vergelijking met enkele grote fondsen, 
heel behoorlijk uit, echter onvoldoende om indexatie op  
korte termijn mogelijk te maken. 
 
Miniconferentie op 10 mei a.s.: “Rente Swaps” 

Zoals op de ALV al medegedeeld, wordt er binnenkort weer 
een mini-conferentie gehouden, waarbij wij u graag willen 
uitnodigen. 

Het onderwerp betreft dit keer de z.g. “rente-swaps”. Dit is 
een instrument dat veel gehanteerd wordt om de nodige 
stabiliteit binnen het vermogen van een Pensioenfonds te 
kunnen bewerkstelligen.  

Inhoud: 

 Van de voorzitter 

 Uitnodiging voor de miniconferentie 

 Algemene Ledenvergadering 

 Actueel Nieuws 

 Reflector 
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Het heeft ook (grote) invloed op de Dekkingsgraad, maar is 
tegelijkertijd ook omgeven door veel geheimzinnigheid 
vanwege “onbekend maakt onbemind”. 

We hebben via SPTN een spreker van Black-Rock mogen 
uitnodigen die ons een en ander uit de doeken zal doen. 
Voor een ieder die wat meer wil weten over de prestaties 
van een pensioenfonds, is dit een uitgelezen kans om op de 
hoogte gebracht te worden cq te blijven. Er zal ruimschoots 
gelegenheid zijn voor vragen stellen. Inclusief koffie en een 
drankje! 

Omdat het HEIM op de geplande datum niet beschikbaar is, 
vindt deze mini-conferentie plaats in “Hotel Van de Valk 
Hengelo”, vlak bij de AI (Afslag Westermaat). 

 

Datum: 10 mei a.s. Begintijd: 13.00 Einde: 16.00  

 

Toegang gratis, wel graag van te voren aanmelden bij onze 
secretaris via secreatriaat@vvsptn.nl  

 

Actueel nieuws 

 Latere uitbetaling pensioenen 
Op de ALV maakten we melding van het feit dat voor een 
groep gepensioneerden ( ca 200 in aantal) die nog het recht 
op vooruitbetaling van hun pensioen hadden, SPTN 
besloten heeft dit recht ongedaan te maken.  

Als VVSPTN hebben wij hier tegen geprotesteerd in een 
brief, gebaseerd op de statuten en regelingen van de SPTN.   

Tijdens de ALV maakten wij al melding van een reactie van 
SPTN alsmede van onze reactie. Deze is ondertussen naar 
het Bestuur van SPTN verzonden. SPTN verwacht medio 
april met een verdere reactie te komen. Wij houden u op 
de hoogte. 

 

 CDC regeling Thales pensioen 
Op de ALV maakten wij ook melding van het  feit dat Thales 
en SPTN een z.g. CDC regeling overeengekomen zijn 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 is er om meer 
duidelijkheid gevraagd aangaande de gevolgen voor reeds 
ingegane pensioenen.  

Ondertussen heeft SPTN wat meer opening van zaken 
gegeven, echter een aantal vragen zijn nog onbeantwoord. 
Zo is het punt van de onvoldoende kostendekking (en 
daarmee het gevaar dat de dekkingsgraad negatief 
beïnvloed wordt ) nog niet voldoende beantwoord. We 
hebben hierop SPTN om verdere schriftelijke uitleg 
gevraagd 

 

Reflector 

Op de ALV is ook aangestipt dat we het betreuren dat De 
Reflector nog niet op de een of andere manier (digitaal) 
operationeel is. We missen hierdoor, als gepensioneerden, 
veel nieuws van die mooie firma, maar ook veel sociaal 
nieuws van collega’s evenals de overlijdensberichten van 
ex-collega’s. Onze voorzitter heeft ondertussen met Thales 
contact opgenomen. Wanneer we positief nieuws hebben, 
berichten wij u! 

 

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. 

 

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

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 het 
lidmaatschap van de landelijke organisatie NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden) 
invloed probeert uit te oefenen op de landelijke politiek. 

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

Andere functies worden ingevuld door: 
O. van der Zeeuw en J. van Rijn  Leden  verantwoordingsorgaan SPTN namens de VVSPTN,   
W.C. de Vries,  Service-desk & Publiciteit    H. Hemmers, adviseur   

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

U kunt ons bereiken via  ons secretariaat: secretariaat@vvsptn.nl voor algemene zaken en via de servicedesk 
service@vvsptn.nl voor specifieke zaken pensioenzaken. 
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