
VERENIGING VAN (VROEG)GEPENSIONEERDEN VAN DE STICHTING 
PENSIOENFONDS THALES NEDERLAND 

Verslag van de Algemene ledenvergadering op 26 oktober 2004 
Plaats: De Zegger, Hengelo 
Aanvang: 20:00 uur 

Aanwezigen: 

Van het bestuur waren aanwezig: 

• Hr. De Jong, voorzitter 
• Hr. Van Nieuwenhuizen, secretaris 
• Hr. Van Ockenburg, penningmeester
Tevens was de vertegenwoordiger van de VVSPTN in het SPTN bestuur aanwezig:
• Hr. Van der Zwet 
Bij het secretariaat waren afzeggingen ontvangen van de leden: 

• Hr. Feijtel 
• Hr. Voogel 
• Hr. Pieper 
Op de vergadering waren in totaal 44 leden aanwezig. Zie voor de namen de bijgevoegde 
presentielijsten in bijlage 1. 

Agenda 

De agenda, die in de eerste nieuwsbrief van de VVSPTN is gepubliceerd werd gevolgd. De 
agenda 
zag er als volgt uit: 

• Welkom + opening 
• Mededelingen van de secretaris 
• Mededelingen van de penningmeester 
• Bestuursverkiezing 
• Rondvraag 
• Sluiting met aansluitend een borrel. 
Welkom en opening 

De voorzitter heette de leden welkom. Het bestuur is verheugd en verrast met de grote 
opkomst. De
achtergronden van de oprichting van de vereniging werden in een presentatie met overhead 
sheets
door de voorzitter nader toegelicht. 
Een afdruk van de sheets zijn als bijlage 2 achter dit verslag te vinden.

Mededelingen van de secretaris 

Het aantal leden van de VVSPTN is op dit moment 352. Sinds de formele oprichting van de 
VVSPTN op 2 februari 2004 zijn er effectief 5 leden bij gekomen. 



Mededelingen van de penningmeester 

Aangezien de penningmeester geen penningen heeft zijn er geen mededelingen. 

Bestuursverkiezing 

Van het huidige bestuur hebben de heren De Jong (voorzitter) en Van Ockenburg 
(penningmeester) 
zich verkiesbaar gesteld. Aangezien er zich geen tegenkandidaten hebben gemeld zullen zij 
hun 
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functie continueren. 
Voor de aftredende secretaris, de heer Van Nieuwenhuizen, heeft de heer Mijnarends zich als 
kandidaat gemeld. Zijn kandidatuur wordt door 15 leden van de VVSPTN ondersteund. De 
berichten van ondersteuning zijn alle 15 schriftelijk en ruim binnen de door de statuten 
voorgeschreven termijn op het secretariaat ontvangen. 
De vergadering koos daarop unaniem en onder luid applaus de heer Mijnarends tot de nieuwe 
secretaris. 

Vertegenwoordiging in de SPTN 

De VVSPTN wordt in het bestuur van de SPTN vertegenwoordigd door de heer Van der 
Zwet. De 
heer Van der Zwet lichtte zijn vertegenwoordiging in het SPTN bestuur toe. Zijn 
vertegenwoordiging duurt tot 2006. 
Een vraag die opkomt is wie ons in het SPTN bestuur vertegenwoordigt als de heer Van der 
Zwet 
afwezig is. Tot nu toe is dat niet geregeld. 

Rondvraag 

• Een van de leden stelt voor om een andere naam voor de nieuwsbrief te kiezen. De huidige 
naam 
“Logged out” heeft, zo vertelt de voorzitter, reeds voor enige commotie binnen Thales 
gezorgd. 
Het bestuur is nog op zoek naar een pakkende naam. Iedere suggestie is welkom. Hetzelfde 
geldt 
voor een logo. 
• Het verzoek om de nieuwsbrief per e-mail te versturen kan op dit moment niet worden 
gehonoreerd. Te veel leden hebben geen e-mail faciliteiten. 
• Naar aanleiding van een groot aantal vragen over huidige positie, opgebouwde rechten, 
inzicht in 
de opbouw van de SUM/pensioen, etc. wordt besloten dat het bestuur een onderzoek zal 
uitvoeren naar de verschillende categorieën gepensioneerden binnen de vereniging (SUM, 
TOP, 
SMEO, VVO, etc.) en welke regelingen er voor deze groepen gelden om op die manier de 



verschillen boven water te krijgen en de belangen van de verschillende groepen zo goed 
mogelijk 
te kunnen behartigen. De verwachting is dat dit onderzoek rond het einde van het eerste 
kwartaal 
van 2005 zal zijn afgerond. 
• Besloten werd vanaf 1 januari 2005 contributie te heffen. Dit om een grotere 
onafhankelijkheid 
van het SPTN te creëren. De voltallige vergadering gaat akkoord met een eenmalige
startcontributie van € 10 in 2005. De contributie zal daarna € 5 per jaar bedragen. 
• Rond het einde van het eerste kwartaal van 2005 zal nieuwsbrief 2 verschijnen. Het 
voornemen 
is om drie uitgaven per jaar te verzorgen. 
• Het bestuur is bezig met het opstellen van een huishoudelijk reglement. Het concept daarvan 
zal 
eveneens rond het einde van het eerste kwartaal van 2005 gereed zijn. 
• De heer Hof wijst op de website van tweede kamer lid Pieter Omtzigt, waar ondermeer 
vragen 
over pensioen kunnen worden gesteld. De URL van de website is www.pieteromtzigt.nl. Ook 
de 
website van het Thales pensioenfonds geeft nadere informatie (http://www.thales-
nlpensioenfonds.nl/). 
• Een interessante vraag doet zich voor bij eventuele verlaging van de pensioenpremie. Een 
deel 
van de leden krijgt nu bij een verhoging van de pensioen premie de verhoging van zowel het 
werknemers- als het werkgeversdeel voor de kiezen. Het zou dan ook correct zijn als bij een 
verlaging van de premie de verlaging van het werkgeversdeel ten gunste van de 
gepensioneerde 
komt. 
De voorzitter sloot de vergadering met dank aan de aanwezige leden voor hun inbreng en 
steun. 
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Goor, 
27 oktober 2004


