LOG-OUT: UPDATE

Nieuwsbrief van de VVSPTN

Uitgave no 4: winter 2017

Inhoud o.a.:

Van de voorzitter: Hierbij het vierde exemplaar van “Log-out: Update”.
Allereerst willen we u en uw naasten een gelukkig en voorspoedig 2017
toewensen. Voor de VVSPTN gaat 2017 met een nieuw elan verder onder
de hoede van een grotendeels vernieuwd bestuur. In dit nummer leest u
daar meer over! Zelf maak ik gebruik van de mogelijkheid om af te
treden. Ik dank u voor voor de steun die ik tijdens de afgelopen jaren van
u heb mogen ontvangen. Het ga u goed!









Van de voorzitter: een afscheid
Algemene Vergadering
Een nieuwe locatie
Vertrekkende bestuursleden
Nieuwe bestuursleden…uw
instemming gevraagd
Statuten aanpassing…ruimer
lidmaatschap…
Extra AV

Namens het VVSPTN bestuur, J. Aanstoot, Voorzitter
_______________________________________________________________________________________

Uitnodiging voor de Algemene Vergadering VVSPTN 2017
Datum: 15 februari 2017
Aanvang: 13.30 uur
Locatie: Café Restaurant “De Zevenster”
Adres: Haaksbergerstraat 123, 7554 NZ Hengelo
Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse vergadering (AV) van de VVSPTN. We willen hierbij
verantwoording afleggen voor de activiteiten van het afgelopen jaar. Daarbij willen we ook uw instemming
vragen met de benoeming van een aantal nieuwe bestuursleden alsmede een voorstel tot
statutenwijziging indienen om de toegankelijkheid van onze vereniging mogelijk te maken voor exwerknemers van Thales-Nederland die van een vroeg-vertrekregeling gebruik hebben moeten maken.
Daarnaast is uiteraard gelegenheid tot het stellen van vragen etc.
De bijeenkomst is toegankelijk voor alle gepensioneerden van Thales-Nederland alsmede voor collega’s die
van een vroeg-vertrekregeling gebruik gemaakt hebben. Stemrecht hebben evenwel alleen VVSPTN leden.
Op onze (vernieuwde) website www.VVSPTN.nl is te lezen hoe niet-leden lid kunnen worden van onze
vereniging.
In verband met de reservering van de beschikbare ruimte vragen wij u ( lid of geen lid) uiterlijk een week
voor aanvang van de vergadering zich aan te melden bij ons secretariaat. Per mail : secretariaat@vvsptn.nl
dan wel per post: secretariaat VVSPTN, p/a Reviusstraat 5, 7552GG Hengelo.
De notulen van de vorige AV zijn te vinden op onze website onder het kopje “Nieuwsbrieven”. Een papieren
versie van de notulen en van het financieel jaarverslag is ter inzage tijdens de vergadering.
Omdat we op deze AV ook statuten willen aanpassen, is een grote opkomst gewenst. Mocht het vereiste
quorum niet aanwezig zijn dan wordt een volgende AV uitgeschreven, waar geen quorum voor vereist is.
De datum van deze extra AV 15 maart 2017
Dezelfde locatie en tijdstip als hierboven. U krijgt hiervoor geen extra uitnodiging!
___________________________________________________________________________________________

AV VVSPTN: Een nieuwe locatie
Zoals u in de aankondiging heeft kunnen lezen, hebben wij
als locatie voor de AV gekozen voor Restaurant “De
Zevenster” aan de Haaksbergerstraat in Hengelo. Vanuit
Hengelo is het eenvoudig te vinden, direkt na het viaduct
met de A35, aan de linkerkant (richting Haaksbergen dus).
We hebben na lang beraad gekozen voor deze locatie omdat
enerzijds “De Zegger” niet meer beschikbaar is, en anderzijds
“Het Heim” qua kosten en locatie wat minder aantrekkelijk
is gebleken.
U kunt parkeren aan de achterzijde van het restaurant,
evenals aan de overzijde van de Haaksbergerstraat bij het
P&R terrein (richting Oele).
Benoeming Carel Tijhuis als lid bestuur SPTN
Jos Visser heeft afgelopen zomer aangegeven het wat kalmer
te willen aandoen en te willen aftreden als lid van het
Bestuur van SPTN en ook als bestuurslid van de VVSPTN.
Zoals u heeft kunnen lezen in de brief die u van SPTN heeft
ontvangen, is Carel Tijhuis per 1 januari 2017 als opvolger
van Jos Visser benoemd in het bestuur van SPTN. Wij zijn blij
dat we in Carel wederom een deskundig lid in het bestuur
van SPTN hebben kunnen vinden. We willen hierbij Jos Visser
hartelijk bedanken voor de inzet die hij de afgelopen jaren
voor ons allen heeft verzet.
Vertrekkende bestuursleden
Onze voorzitter, Jan Aanstoot, heeft vorig jaar reeds
aangegeven zijn termijn als voorzitter niet te willen
verlengen. Het is enerzijds heel spijtig dat we een kundig en
bevlogen voorzitter moeten laten gaan, anderzijds gunnen
we Jan van harte wat meer rust en menen wij een kundig
opvolger aan u te kunnen voorstellen.
Henk Prakken heeft eveneens aangegeven, na jarenlang een
kundig bestuurder te zijn geweest, te willen stoppen met
bestuursactiviteiten voor onze vereniging. Met Henk
verliezen we een gewaardeerd bestuurslid, dat met de
nodige ervaring, rust en kunde veel heeft betekend voor ons.
Zoals hierboven reeds is aangeduid, zal ook Jos Visser ons
bestuur gaan verlaten. Ook Jos heeft, naast zijn bijdrage voor

de SPTN, veel betekend voor onze Vereniging. Zeker in een
tijd waar SPTN voor lastige besluiten stond, heeft Jos zijn
volle en evenwichtige inzet getoond.
Een nieuw VVSPTN bestuur….uw instemming gevraagd
Met het vertrek van Jan, Henk en Jos zag het bestuur zich
geconfronteerd met een forse aderlating aan inzet en
kundigheid. Gelukkig zijn er (tendele) opvolgers gevonden
die zich beschikbaar hebben gesteld.
Als opvolger van Jos Visser wordt Carel Tijhuis voorgesteld.
Carel is dan onze verbinding met SPTN. Als opvolger van Jan
Aanstoot is Sander van der Schoot bereid gevonden deze
plek in het bestuur te willen overnemen. Voor de vacature
van Henk Prakken is het bestuur in overleg met een
potentiele kandidaat.
Onze statuten vereisen evenwel dat u in de AV deze
voorgenomen benoemingen goedkeurt.
Onze statuten maken het ook mogelijk dat u zelf met een
andere kandidaatstelling komt. Wij verzoeken u in dat geval
deze eventuele kandidatuur, mede ondertekend door 10
leden, schriftelijk bekend te stellen aan het bestuur van de
VVSPTN ten minste 5 dagen voor aanvang van de AV.
Wijziging Statuten: Ook niet-gepensioneerden toelaten…
We zijn de afgelopen periode regelmatig benaderd door (ex)
collega’s die van een vroeg-vertrekregeling gebruik (moeten)
maken. De vraag kwam naar voren in hoeverre zij ook lid
kunnen worden van onze vereniging.
Na ingewonnen (juridisch) advies blijkt dat dit mogelijk,
indien de statuten worden aangepast. Aangezien een
wijziging van statuten via de notaris bekrachtigd moet
worden en hier een kostenplaatje aan verbonden is, vragen
we uw instemming op de AV met deze plannen. Voor een
wijziging van statuten is evenwel een quorum vereist.
Omdat wij verwachten dit quorum niet te halen op 15
februari, is er alvast een extra AV uitgeschreven. Zie hiervoor
de aanvang van deze LOG-OUT.
Volgt u ook eventuele mededelingen op 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
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,
A. de Jong, Webmaster
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.

