LOG_OUT:UPDATE

Nieuwsbrief van de VVSPTN

Uitgave no 5: Voorjaar 2017

Van de voorzitter: Hierbij het vijfde exemplaar van “Log-out: Update”.
Op de Algemene Vergadering van 15 februari j.l. heeft u mij het
vertrouwen gegeven uw voorzitter te mogen zijn, als opvolger van Jan
Aanstoot. Ook vanaf deze plaats wil ik Jan Aanstoot van harte
bedanken voor het vele werk dat hij voor onze vereniging verzet heeft.
Dat geldt uiteraard ook voor Henk Prakken en Jos Visser.
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Op de Extra Algemene Vergadering van 15 maart j.l. zijn de eerder voorgestelde aanpassingen van de
statuten formeel goedgekeurd. Verder konden wij Wim de Vries voorstellen als opvolger van Henk Prakken
in ons bestuur. Helaas heeft Wim zich daarna om persoonlijke redenen teruggetrokken. We zijn blij dat Jan
Aanstoot en Henk Prakken zich bereid hebben verklaard als adviseur voor ons bestuur ter beschikking te
blijven zodat we gebruik kunnen blijven maken van hun jarenlange expertise.
Ik vertrouw op een goede samenwerking met u allen. Op basis van de eerste ervaringen in het nieuwe
bestuur kan ik alleen maar positief zijn!
Namens het VVSPTN bestuur. Sander van der Schoot, Voorzitter
_______________________________________________________________________________

Aangepaste Statuten
Op de Algemene Vergadering (AV) van 15 februari jl. is uw toestemming gevraagd de statuten van onze vergadering
te mogen aanpassen. Het ging hierbij om de mogelijkheid oud-collega’s die via een vertrekregeling Thales verlaten
hebben c.q. gaan verlaten, de mogelijkheid te bieden lid te worden van onze vereniging. Hierbij speelde o.a. een rol
dat regelingen als vervroegde uittreding (VUT en prepensioen) steeds minder vaak van toepassingen blijken te zijn.
Om de desbetreffende collega’s toch lid te kunnen laten worden van onze vereniging, bleek aanpassing van de
statuten noodzakelijk.
Op de AV bleek u in zeer grote mate akkoord met de voorgestelde wijzigingen. Toch was een extra AV nodig omdat
het quorum niet aanwezig was. Blijkbaar had u het volste vertrouwen in het bestuur, gezien de wat magere opkomst
bij de extra AV. Bij stemming bleek nagenoeg iedereen akkoord te gaan met de wijzigingen. Ondertussen zijn de
vereiste stappen gezet en is e.e.a. bij notariële akte vastgelegd.
Hiermee is de mogelijkheid geopend voor oud-collega’s, die nog niet direct met pensioen gaan maar wel Thales
hebben verlaten middels een regeling (maar nog geen uitkering via het pensioenfonds ontvangen), toch lid te
worden van de VVSPTN. Wel heeft het bestuur de mogelijkheid (via het Huishoudelijk Reglement) om eventueel
afwijzend te beschikken over een aanvraag tot lidmaatschap als bijzondere regelingen over een aanvraag tot
lidmaatschap niet van toepassing zijn.

____________________________________________________________________________________________
Een nieuw bestuur
Op de AV is bevestigd dat Sander van der Schoot en Carel
Tijhuis als respectievelijke opvolgers van Jan Aanstoot
(voorzitter) en Jos Visser (bestuurslid SPTN) in het bestuur
zullen plaatsnemen.
Tijdens de extra AV is Wim de Vries benoemd als opvolger
van Henk Prakken. Helaas heeft Wim zich daarna om
persoonlijke redenen teruggetrokken, waarna we in Alex de
Jong een aspirant bestuurslid hebben gevonden die bereid

is deze plek op te vullen. Hiermee is het bestuur van onze
vereniging weer voltallig!
Inclusief het adviseurschap van Jan Aanstoot en Henk
Prakken zien we met vertrouwen de toekomst tegemoet.
Vooraankondiging MINI-Conferentie
Op woensdag 11 oktober a.s. komt Jos Berkemeijer (NVOG)
voor de MINI-conferentie met als onderwerp “Status van de
pensioen-discussie”. Locatie en tijdstip zijn nog onbekend.

Naar een nieuw pensioenstelsel en … het nut van de
VVSPTN
Zoals u regelmatig uit de media kunt vernemen, wordt er
reeds langere tijd gestudeerd en gediscussieerd over een
mogelijke aanpassing van ons pensioenstelsel.
De argumenten hiervoor zijn nogal divers, enerzijds de
onvrede over het afwezig blijven van indexatie van
pensioenen cq pensioenaanspraken, anderzijds onvrede bij
sommige partijen over de z.g. doorsnee-premie, terwijl er
ook stemmen op gaan om af te stappen van een collectief
stelsel en over te gaan naar een individueel gericht stelsel.
We zijn als VVSPTN aangesloten bij de NVOG die op haar
beurt o.a. via de SER invloed c.q. inspraak probeert te
bewerkstelligen.
Via de SER zijn diverse alternatieven aangeduid, die
variëren van collectief tot puur individueel. Als VVSPTN
bestuur hebben we onlangs een aantal aspecten
doorgenomen teneinde een beter beeld te hebben waar
het in de (nabije?) toekomst over zou kunnen gaan. Elk
stelsel heeft zo zijn voor- en nadelen, die op hun beurt
weer verschillend zijn voor bijvoorbeeld de werkenden en
de gepensioneerden.
In de media zijn meerdere opinies te vernemen, maar of en
in hoeverre er in de komende kabinetsperiode significante
aanpassingen zullen plaatsvinden valt op dit moment
absoluut niet te zeggen. Ook valt niet te zeggen in hoeverre
dit de bestaande uitkeringsovereenkomsten (lees: uw
pensioen) zal gaan beïnvloeden.
Wel is het noodzakelijk dat ook gepensioneerden hun stem
kunnen laten horen richting politiek. Daarom is een goede
representativiteit essentieel om zo gericht mogelijk invloed
te kunnen uitoefenen.
Daarom zijn we als VVSPTN lid van de NVOG.
De vraag is: “Waarom lid zijn van de VVSPTN”?
In de eerste plaats is de VVSPTN opgericht om de belangen
van de gepensioneerden in het Bestuur van het Thales

pensioenfonds SPTN te vertegenwoordigen, net zo als de
werknemers van Thales binnen SPTN vertegenwoordigd
worden. Zonder vertegenwoordiging, geen invloed en
inzicht in wat er gebeurt.
In de tweede plaats hebben we via het lidmaatschap van de
landelijke koepel NVOG, de mogelijkheid om enerzijds
inhoudelijk inzicht te krijgen in wat er landelijk plaats vindt
(naast nieuwsbrieven ook cursussen!), anderzijds biedt dit
een goed kanaal richting de beleids makers in de politiek.
In de derde plaats omdat wij via “mini-symposia” u
proberen voor te lichten dan wel in gesprek willen gaan
met betrekking tot pensioenaspecten. Hiervoor worden
eventueel van elders deskundigen gevraagd een bijdrage te
leveren. Ook onze service-desk is gericht op het verlenen
van assistentie dan wel beantwoorden van mogelijke
vragen.
En.. hoewel geen doel op zich, bieden de AV alsmede
genoemde symposia ook gelegenheid wat vroegere
herinneringen op te halen.
Tenslotte, via onze website, kunt u ook informatie krijgen
over diverse onderwerpen. Hoe meer leden, hoe meer
mogelijkheden om ook deze dienstverlening uit te breiden!
Contributie VVSPTN 2017
Op de AV is de jaarlijkse contributie van onze vereniging
wederom vastgesteld op 10 Euro. Voor zover u dit nog niet
gedaan heeft, verzoeken wij u dit bedrag, onder vermelding
van uw naam, adres en mededeling “VVSPTN contributie
2017”
over
te
maken
op
bankrekening:
NL83ABNA0446730238 van VVSPTN te Hengelo.
Deelnemersvergadering SPTN
De deelnemers vergadering (DV) van de SPTN vind plaats
op vrijdagochtend 23 juni om 9.30 uur! Vermoedelijke
locatie het Shared Facility Centre op het terrein bij Thales.
Iedere gepensioneerde krijgt daarover een separate
uitnodiging van SPTN, maar u bent hierbij alvast
geïnformeerd!

LOG-OUT:UPDATE is de 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 zowel de
belangenbehartiging alsmede medezeggenschap van haar leden in het pensioenfonds van Thales (SPTN). Daarnaast wil zij 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 volgende leden:
S. van der Schoot, voorzitter,
H. Lamberts, secretaris , tevens lid werkgroep pensioenen (WP),
A. de Jong, aspirant lid, service desk & publiciteit, webmaster.

K. Jansink, penningmeester,
C. Tijhuis, lid, tevens lid bestuur SPTN

Andere functies worden ingevuld door:
O. van der Zeeuw en J. van Rijn, beiden lid van het verantwoordingsorgaan (VO) van de SPTN,
H. Prakken & J. Aanstoot , senior adviseurs,
H. Hemmers, adviseur.
Het bestuur van de VVSPTN vergadert gemiddeld 1 x per maand aangevuld met enkele leden zoals hierboven aangeduid.
U kunt ons bereiken via mail aan secretariaat@vvsptn.nl voor algemene zaken en via mail aan servicedesk@vvsptn.nl voor specifieke
aangelegenheden betreffende pensioenzaken.

