Log-out: Update
LOREM IPSUM

17 MEI 2017

Van de voorzitter: Voor u ligt het zesde exemplaar van “Log-out: Update”.

In dit nummer o.a.:
• Van de voorzitter

MINI Conferentie
Op dit moment zijn we als nieuw VVSPTN bestuur al weer 6 maanden “in
functie”. Wat nu van het grootste belang is, is de hervorming van het • Pensioen workshop SPTN
pensioenstelsel in het algemeen (onderdeel kabinet formatie-besprekingen), en • Contributie VVSPTN 2017
de toekomst van het THALES pensioenfonds in het bijzonder. Wat betreft het • Afscheid “oud”-bestuursleden
eerste punt, houden we via ons lidmaatschap van het NVOG een vinger aan de • Doorgeven E-mail adres
pols, middels onze aanwezigheid bij de centrale NVOG vergaderingen. Op 11 • Ontwikkeling pensioenen
oktober zal de voorzitter van de NVOG werkgroep pensioenen (Jos
Berkemeijer) onze gast zijn bij de mini-conferentie voor alle belangstellenden
van de VVSPTN. Daarnaast worden wij als VVSPTN betrokken bij besprekingen, workshops, samen met o.a
COR (Centrale Ondernemings Raad), directie Thales Hengelo en bestuur pensioenfonds. Middels deze
activiteiten trachten wij uw belangen te behartigen in de turbulente pensioenwereld.
•

Namens het VVSPTN bestuur. Sander van der Schoot, Voorzitter
MINI Conferentie
Zoals reeds in de vorige Log-out: Update is aangekondigd wordt op 11 oktober a.s. een mini conferentie
gehouden met als onderwerp “Status van de pensioen-discussie”. Hiervoor is de heer Jos Berkemijer bereid
gevonden ons bij te praten over deze materie. De conferentie zal worden gehouden:

Locatie: Shared Facility Centre van Thales.
Zaal: Escher
Tijdstip: 11 oktober 2017, 13:30 (tot ong.16:00 uur).
Agenda:
13:30-14:00 : Presentatie VVSPTN Werkgroep Pensioenen over de zienswijze van de VVSPTN over wat de
status is in Pensioenland;
14:15-15:15 : Presentatie Jos Berkemijer over de stand van zaken rond het nieuwe pensioenstelsel;
15:15-15:45 : Vragen/ Discussie.
Ongetwijfeld leest u in de media dat er grote verdeeldheid bestaat over het hoe en waarom van een ander
pensioenstelsel / pensioencontract. Tijdens deze conferentie willen we hier samen met de spreker dieper op in
gaan. Het is dan ook van groot belang dat u hieraan deelneemt. We hopen natuurlijk dat u in grote getale komt
deelnemen aan deze conferentie.
Pensioen workshop van de SPTN

Contributie VVSPTN 2017

Op 13 september a.s organiseert de SPTN een
workshop waarbij men probeert zo goed mogelijk
consensus te krijgen over de standpunten van de
SPTN op het gebied van beleid en visie. Hiervoor
zijn vertegenwoordigers van alle betrokken partijen
(stakeholders) uitgenodigd. Het betreft o.a. het
pensioenbureau, het VO, de COR en de VVSPTN.
Vanuit de VVSPTN zullen Sander en Henk deze
workshop bijwonen.

Er zijn nog steeds een aantal leden die de contributie
voor 2017 nog niet hebben betaald. Mocht
bovenstaande op u van toepassing zijn, dan heeft u
inmiddels een betalingsherinnering ontvangen, hetzij
via de mail, hetzij via de post. De penningmeester
verzoekt u dit zo spoedig mogelijk over te maken.
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Afscheid “oud”-bestuursleden

Ontwikkeling pensioenen

Op 26 juni j.l. heeft het bestuur op gepaste wijze
afscheid genomen van de “oud”-bestuursleden.
Onder het genot van een goed glas en een heerlijke
maaltijd hebben we nog eens een aantal
herinneringen naar boven gehaald en de Jan, Henk
en Jos nogmaals bedankt voor hun inzet en het vele
werk wat zij hebben verzet. Het was bijzonder
gezellig en sommigen konden maar moeilijk een
eind aan de bijeenkomst maken. Een goed teken van
onderlinge betrokkenheid.

De Werkgroep Pensioenen van de VVSPTN volgt
nauwkeurig de activiteiten en diverse stakeholders in
de onderhandelingen op weg naar een nieuw
pensioenstelsel. Dit is een complex gebeuren maar
onze eigen NVOG waar wij als VVSPTN lid van
zijn, heeft een pensioencommissie bestaande uit
NVOG mensen maar ook uit tal van andere
ouderengeledingen (PCO-KBO, KNVG en ANBO).
De voorzitter van de pensioencommissie is de al
eerder genoemde Jos Berkemijer.

Doorgeven E-mail adres (herhaalde
oproep)

Ook is een NVOG vertegenwoordiger lid van het
onderhandelingsteam van de ouderen organisaties,
zodat we als lid-organisatie van de NVOG direct
onze mening/ideeën kunnen ingeven naar de
onderhandelaars. Of ze daar wat mee doen is nog
maar de vraag. Onderhandelen is altijd een zaak van
compromissen sluiten van de wensen van de
onderhandeling teams en daarbij kan niet elke partij
haar volledige zin krijgen op alle punten. Maar in elk
geval zitten we dicht bij het vuur.

Het secretariaat heeft nog steeds de emailadressen
van alle leden niet compleet (100% zullen we
waarschijnlijk ook niet halen). Maar…. Om in de
toekomst minder afhankelijk te worden van papieren
post, wat ook de mogelijkheid inhoud om wat
adequater informatie te verstrekken, willen we graag
dit bestand zo correct mogelijk maken/houden. We
zullen tegelijk met het verschijnen van deze “Logout: Update” een mail versturen aan alle leden
waarvan we een E-mailadres hebben. Alleen indien u
die mail, die o.a. een link bevat naar deze publicatie,
niet heeft ontvangen, wordt u verzocht uw Emailadres op te sturen aan secretariaat@vvsptn.nl.
Mocht u geen mailadres hebben, zou u dan indien
mogelijk een familielid kunnen vragen om als
intermediair te dienen voor communicatie met de
VVSPTN? Hiermee kunt u ons helpen een
belangrijke stap te zetten in de goede richting.

Een aantal zaken, waarvan sprake lijkt in een nieuw
pensioenstelsel, hebben met name de aandacht, zoals
bijdrage van huidig gepensioneerden aan afschaffing van doorsneepremie, minder intergenerationele
collectiviteit, einde aan indexatiekortingen.
De onderhandelingen verlopen traag. Dit komt met
name omdat we nog geen nieuw kabinet hebben. De
politiek is zich er terdege van bewust dat ze moet
handelen in dit pensioengebeuren.

“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.
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