
 
 

Van de voorzitter: Voor u ligt exemplaar nr. 8 van de “Log-out: Update”.  

Laat	 ik	 beginnen	 met	 u	 allen	 een	 heel	 voorspoedig	 en	 gezond	 2018	 toe	 te	
wensen,	samen	met	uw	familie	en	eenieder	die	u	lief	is.	In	dit	nieuwe	jaar	zal	
er	door	de	minister	Wouter	Koolmees	van	Sociale	Zaken	en	Werkgelegenheid	
een	nieuw	pensioenstelsel	geïntroduceerd	worden.	Zijn	verwachFng	is	zelfs	dat	
dit	 al	 aan	 het	 einde	 van	 het	 eerste	 kwartaal	 duidelijk	 zal	 zijn.	 Lijkt	 ons	 zeer	
ambiFeus,	omdat	een	definiFef	SER-advies,	waaraan	de	minister	zijn	beleid	wil	
toetsen,	er	nog	niet	is.	Het	laatste	woord	is	er	zeker	nog	niet	over	gezegd.	Onze	
nieuwe	werkgroep	pensioenen,	waarover	verder	 in	deze	 log-out	meer,	zal	zich	met	name	gaan	richten	op	de	
gevolgen	 van	 “het”	 nieuw	 te	 introduceren	 stelsel.	 Een	 nieuw	 jaar	 en	 dus	 uiteraard	 de	 vraag:	 wordt	 er	
geïndexeerd?	Ons	pensioenfonds	heeR	het	goed	gedaan,	zoals	u	hieronder	kunt	lezen.	Rest	mij	nog	om	u	uit	te	
nodigen	op	7	maart	voor	de	jaarlijkse	algemene	vergadering	van	de	VVSPTN.	

Namens het VVSPTN bestuur. Sander van der Schoot, Voorzitter 

Toeslagverlening 2018 
Citaat website SPTN: 
Dankzij de positieve economische ontwikkelingen in 2017 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds Thales 
tot boven de 110% gestegen. Het bestuur is daarom verheugd mee te kunnen delen dat per 1 januari 2018 
gedeeltelijk toeslag verleend zal worden. De beleidsdekkingsgraad komt, zoals het er nu uit ziet per eind 2017 
boven de wettelijk grens van 110% uit. Boven deze grens kan (gedeeltelijk) toeslag worden verleend.

Het bestuur is  van plan een toeslag van 0,14% te geven op uw opgebouwde pensioen dan wel ingegane 
pensioenuitkering.

In januari ontvangt u zoals gebruikelijk een brief met de vermelding van de toeslag.  
Einde citaat.

Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van de VVSPTN 
Datum: 7 maart 2018 
Aanvang: 13.30 uur 

Locatie: Café Restaurant “De Zevenster” 
Adres: Haaksbergerstraat 123, 7554 NZ Hengelo 

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse algemene 
vergadering  (AV)  van  de  VVSPTN  waarin  we 
verantwoording afleggen voor de activiteiten van het 
afgelopen  jaar.  Daarbij  willen  we  ook  uw 
instemming  vragen  met  de  benoeming  van  een 
nieuw bestuurslid alsmede een voorstel tot wijziging 
van  het  huishoudelijk  reglement  indienen  om  het 
lidmaatschap van overleden leden automatisch over 
te dragen aan hun partner. De agenda zal als bijlage 
bij deze nieuwsbrief worden gevoegd.

Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen 
etc. 
De bijeenkomst is statutair alleen toegankelijk voor 
leden.  Op  onze  website  onder  “organisatie” 
“aanmelden lidmaatschap” is te lezen hoe niet-leden 
lid kunnen worden van onze vereniging. In verband 
met de reservering van de beschikbare ruimte vragen 
wij  u  uiterlijk  een  week  voor  aanvang  van  de 
vergadering zich aan te melden bij ons secretariaat.

Nieuwsbrief van de VVSPTN  1 uitgave nr 8. Winter 2018

LOREM IPSUM 17 MEI 2017

Log-out: Update

In dit nummer o.a.: 

• Van de voorzitter 
• Indexering Pensioen 
• Uitnodiging AV  
• Bestuursverkiezing 
• Huishoudelijk Reglement 
• Nieuws uit de WP 

http://www.thales-nl-pensioenfonds.nl/?q=node/530
https://www.vvsptn.nl/aanmelden-lidmaatschap/


Aanmelden kan via mail aan secretariaat@vvsptn.nl 
of per post aan:
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.

Bestuursverkiezing 
 
Als voordracht van het bestuur  wordt Alex de Jong 
kandidaat  gesteld  als  bestuurslid  met  als  beoogde 
functie Servicedesk & Publiciteit.  
Tegenkandidaten kunnen worden gesteld tot 5 dagen 
voor  de  Algemene  Vergadering  mits  ondertekend 
door ten minste 10 leden. 

Huishoudelijk reglement 

Het  voorstel  tot  wijziging  van  het  huishoudelijk 
reglement  luidt  als  volgt:  Toevoegen  punt  4.8 
zeggende:  
Bij het overlijden van een lid eindigt statutair zijn/ 
haar lidmaatschap. Dit lidmaatschap zal automatisch 
worden  overgedragen  aan  diens  partner  mits  deze 
recht  heeft  op  een  nabestaandenpensioen  van  de 
SPTN.

Nieuws  uit de WP 

De eerste bijeenkomst sinds 2015 van nieuw in het 
leven geroepen Werkgroep Pensioenen (WP) van de 
VVSPTN heeft plaatsgevonden op 1 december 2017. 

Naast  Henk  Lamberts,  die  als  enige  nog  deel 
uitmaakte  van  de  WP,  waren  er  3  andere 
gepensioneerden  of  bijna  gepensioneerden.  Eén 
daarvan was een oude bekende Jan Schasfoort. Hij 
maakte van 2010 tot 2013 ook al deel uit van de WP. 
Dan is er Rango Knepper, die net gepensioneerd is 
en  geïnteresseerd  in  de  achtergronden  van 
pensioenland en tenslotte Emiel Stolp. Emiel is nog 
actief bij Thales en ook lid van het bestuur van de 
SPTN als  vertegenwoordiger  van  de  actieven.  Hij 
heeft  een  grote  kennis  van  pensioenen  en  wil  die 
graag ten dienste stellen van de WP voor zover het 
zijn werk voor de SPTN niet in de weg zit.

Tijdens de vergadering is de volgende lijst met taken 
voorgesteld in volgorde van prioriteit:

a. Het nieuwe pensioenstelsel ins en outs, pro’s en 
con’s.

b. Overheidsbeleid ten aanzien van pensioenen
c. Communicatie naar bestuur en achterban
d. Lijst met links en updaten daarvan
e. Wetgeving (ook Europees)

Een vervolg vergadering waar een onderlinge taak-
verdeling wordt afgesproken is op 26 januari 2018.
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“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, K. Jansink, penningmeester,
H. Lamberts, secretaris , tevens lid werkgroep pensioenen (WP),  C. Tijhuis, lid, tevens lid bestuur SPTN
A. de Jong, aspirant lid, service desk & publiciteit, webmaster.

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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