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De agenda, zoals vooraf gepubliceerd en verstuurd met de uitnodiging en de Log-out: Update in 
januari 2018, luidde als volgt: 
  
AGENDA: 
 

Onderwerp Wie 
1. Opening en welkom door de Voorzitter en in Memoriam Voorzitter 
2. Doel van de vergadering  Voorzitter 
3. Goedkeuring (vaststelling) van de Notulen van de Algemene 

Leden Vergadering van 15 februari en 15 maart 2017 
Secretaris 

4. Verslag over 2016 en 2017 door de Vertegenwoordiger van de 
gepensioneerden in het Verantwoordingsorgaan (VO),  

Otto van der Zeeuw 

5. Verslag over 2017, VVSPTN, Werkgroep pensioenen, NVOG, 
Platform DIO, service desk 

Voorzitter 

6. Verslag door de Vertegenwoordiger in het SPTN bestuur  Carel Tijhuis 
7. Financieel verslag over 2017. Balans, Staat van baten en lasten Penningmeester 
8. Verslag van de kascommissie.  Voorzitter 

Kascommissie 
9. Benoeming Kascommissie 2018 Leden 
10. Wijziging huishoudelijk reglement Leden 
11. Aftredende Bestuursleden, verkiezing nieuw bestuurslid Voorzitter 

Pauze  
12. Beleid 2018 Voorzitter 
13. Discussie Allen 
14. Begroting 2018 Penningmeester 
15. Rondvraag  Allen 
16. Sluiting  Voorzitter 
 
Agendapunt 1. 
 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
Hij vraagt een minuut stilte om de leden te gedenken die het afgelopen jaar zijn overleden. 
 
 
Agendapunt 2. 
 
Het doel van de vergadering is het door het bestuur van de VVSPTN aan de leden afleggen van 
verantwoording over het gedurende het afgelopen verenigingsjaar gevoerde beleid. 

Notulen  
Algemene Leden Vergadering (AV) van 07.03.2018  

Bij Restaurant “de Zevenster” in Hengelo, aanvang 13:30 uur; 
Opkomst: 77 leden en 4 niet-leden totaal 81 personen. Afgemeld 6 leden. 

In de bijlage een overzicht van aanwezigen alleen aan bestuur 
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De voorzitter benadrukt dat de primaire doelstelling van de vereniging is zoals verwoord in de statuten van 
de vereniging en het bijbehorende Huishoudelijk Reglement. 

 
Agendapunt 3. 
 
Alle leden hebben op tijd de notulen van de vergadering kunnen lezen op de website van de VVSPTN. Een 
papieren exemplaar lag ter inzage op de Bestuurstafel. Er zijn geen opmerkingen over de notulen van 15 
februari 2017. Er zijn ook geen opmerkingen over de notulen van 15 maart 2017. 
Beide notulen zijn hiermee gearresteerd. De secretaris wordt bedankt. 
 
Agendapunt 4. 
 
De heer Otto van der Zeeuw vertegenwoordiger van de gepensioneerden in het Verantwoordingsorgaan 
(VO) geeft d.m.v. een presentatie een verslag van de activiteiten van het VO. 
 
Otto legt uit wat het doel en de taken zijn van de VO onder de huidige pensioenwet. Verder behandelt hij 
de verantwoording van de VO in 2016, de activiteiten in 2017 en een vooruitblik naar dit jaar 2018. 
 
Hij geeft aan dat het VO is ingesteld naar aanleiding van de introductie van Artikel 33. Waarborging goed 
bestuur” van de nieuwe Pensioenwet. 
 
Er zijn een aantal organen die het pensioenfonds controleren zoals: 
 

a. Visitatie commissie 
 

b. Een certificerend actuaris 
 

c. Certificerend Accountant 
De accountant controleert of de jaarrekening van het pensioenfonds klopt. Als hij de cijfers heeft 
goedgekeurd, geeft de accountant een accountantsverklaring af. 

 
d. DNB controleert pensioenfondsen op basis van de Pensioenwet (Pw) en levensverzekeraars op 

basis van de Wet financieel toezicht (Wft).  
 
Wat doet het VO. 
Het bestuur van het pensioenfonds is wettelijk verplicht om verantwoording af te leggen aan het VO over 
het beleid en de wijze waarop dat is uitgevoerd 
Volgens de Pensioenwet dient het VO een oordeel te geven over: 

- het handelen van het bestuur, 
- het uitgevoerde beleid en 
- de beleidskeuzes voor de toekomst 

Het VO legt haar bevindingen vast in een rapport dat opgenomen moet worden in het jaarverslag van het 
PF bestuur 
 
In de VO hebben nu zitting: 
  

De heer van Deemter Namens de actieven 
De heer Weenink  Namens de actieven 
Mevrouw Keizer  Namens de werkgever 
De heer Hoogenraad  Namens de werkgever 
De heer van der Zeeuw        Namens de gepensioneerden 
De heer van Rijn  Namens de gepensioneerden. 
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Samenvatting 

- De communicatie tussen het PF bestuur en de VO is sterk verbeterd 
- Naar oordeel van het VO is het bestuur gedegen bezig en heeft zich verzekerd van professionele 

assistentie 
- De dekkingsgraad laat een stijgende lijn zien. De SPTN kan het vergelijk met andere fondsen goed 

doorstaan 

 
Verder geen vragen over het VO verslag. 
 
 
Agendapunt 5 
 
De voorzitter geeft een toelichting op het jaarverslag 2017 waarvan hier op hoofdlijnen verslag. 
 

 Leden: Het ledental stijgt en dat is een goede zaak. Was 1-1-2017 een aantal van 524 en nu 540. 
Dat is een verheugende toename maar het moet beter. De voorzitter doet een oproep op de 
aanwezigen om vrienden en bekenden onder de gepensioneerde werknemers van Thales te 
interesseren om lid te worden van de VVSPTN. Getalsgrootte geeft nog meer power. 
 

 De werkgroep Pensioenen werd in 2017 bemand door de heer Henk Lamberts. De heer Hemmers 
verleende ondersteuning aan de WP. In de 2e helft van 2017 heeft de werkgroep verder vorm 
gekregen en is uitgebreid met Rango Knepper en Emiel Stolp als leden en als aspirant lid heeft 
Henk Mentink zich aangemeld. De werkgroep vergadert maandelijks. 
 

 In het najaar van 2017 heeft de VVSPTN een miniconferentie georganiseerd. Gastspreker was de 
heer Jos Berkemijer voorzitter van de pensioencommissie van de NVOG/KNVG Voor de visie van 
de VVSPTN heeft Henk Hemmers een presentatie gegeven. 
 

 NVOG: De NVOG is nog steeds druk bezig geweest in samenwerking met de KNVG en andere 
ouderen organisaties om naar een nieuw concept pensioenstelsel te kijken. Hier ziet niet echt veel 
vaart in. 
 

 DIO: “platform Dochters van Internationale Ondernemingen” door ons vertegenwoordigd door de 
heer Henk Lamberts is een platform wat informatie uitwisselt over o.a. inmenging van internationale 
ondernemingen in de pensioenen. Vanwege de gewijzigde structuur namelijk het samenvoegen van 
de 2 platformen DIO en Handel Nijverheid en Industrie (HNI), is een zinvol nieuw platform ontstaan 
dat 3x per jaar vergadert met een optionele voor de 4e keer, indien dit nodig wordt geacht. 
 

 In de communicatie en publiciteit hebben we belangrijke stappen voorwaarts gemaakt. De Log-out: 
Update komt nu 4 keer per jaar uit. Ook is de website up to date gehouden door onze webmaster 
Alex de Jong. Ook de servicedesk wordt beheerd door Alex. 
 
 
 

 Er waren verder geen vragen over het Jaarverslag. 
 
De vergadering heeft met algemene stemmen het jaarverslag 2017 goedgekeurd. 
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Agenda punt 6. 
 
Onder dit punt presenteert Carel Tijhuis zijn verslag als Vertegenwoordiger Gepensioneerden in bestuur 
SPTN. 
 
Het belangrijkste item is de communicatie tussen de SPTN en de andere Stakeholders. Er is een pensioen 
workshop geweest waarin alle stakeholders vertegenwoordigd waren 
 
Verdere belangrijke besproken zaken in 2017: 
 

- Herstelplan, Dynamisch Rentehedge beleid, Geschiktheidsplan. 

- Afronding van On-site onderzoek van DNB, jaarstukken. 

- Statuten wijziging, Bestuurlijk jaarplan (23/6 Info bijeenkomst). 

- Missie, Visie, Strategie besproken met Stakeholders van het Pensioenfonds. 

- Pensioenrichtleeftijd 68, pensioenreglement. 

- ABTN, transactie AonHewitt-RiskCo. 

- Bijeenkomst met vermogensbeheerders. 

- Premievaststelling, Besluit toeslagverlening, VXOP inkoop, Tender Pensioenadministratie, 
Communicatie beleidsplan,Beleggingsplan 2017-2019. 

 
 

Verder heeft Carel uitgelegd wat door de SPTN gedefinieerd is als Missie, Visie en Strategie zoals dit met 
de stakeholders is besproken. 
 
Qua vermogensontwikkeling versus verplichtingen blijkt dat de SPTN voor 2017 goed zit. Het eigen 
vermogen overstijgt ver de verplichtingen en de dekkingsgraad neemt gestaag toe. 
 
Enkele kerncijfers zoals gepresenteerd 
 

•  Toename vermogen       +/+ €  38 mln 
   Rendement :      3,6%     
       

•  Toename verplichtingen      -/- €  17 mln 
  

•  Rekenrente 31/12/2016 :    1,27%   
 

•  Rekenrente 31/12/2017 :    1,44% 
 

•  Actuele dekkingsgraad: 112,8%  (108,1% per 31/12/2016) 
 

•  Beleidsdekkingsgraad: 111,4% 
 

•  Marktwaarde beleggingen  <   >  Marktwaarde verplichtingen 
 
  1372,8 mln  1217,3 mln 
 

Beleggingsmix      
 
Vastrentend         Aandelen    Onroerend Goed    Liq. Midd. 
 
52,7%   35,3%     10%              2%      (strategisch) 
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50,7%     35,4%     11,5%                 2,4%   (feitelijk  incl. swap) 
      

Premie 2017:  28,5% (wordt 27,1% in 2018) 
   

Opbouw percentage in 2017 is 1,875% (2018: 1,875% met “reken” leeftijd 68 jaar  

 (nb.: alle cijfers zijn voorlopig) 
          
Indexatie: 

Indexatie per 1-1-2018     0,14%    (BDG > 110%) 

Gemiste Indexatie 
. Actieve deelnemers,(2006 t/m 2017):      17,67 % 
 (Prijsindex / CPI ah afgeleid, vanaf 2015) 
 
. Niet-actieve deelnemers,  (2006 t/m 2017):  15.15 %  (eindloon) 

 
. Niet-actieve deelnemers, (2006 t/m 2017):  14.42 %  (middelloon) 
  (Prijsindex  /  CPI ah afgeleid) 

 
Uit een gepresenteerd vergelijk van de dekkingsgraden van vergelijkbare pensioenfondsen blijkt dat het 
SPTN het heel goed doet. Dat heeft ook te maken met de renteafdekking. Het vorige jaar is hier heel goed 
naar gekeken en de SPTN is gekomen met een dynamischer renteafdekkingsbeleid. Een grafiek hierover is 
gepresenteerd.  
 
 
Agendapunt 7. 
 
De penningmeester geeft een toelichting op het financieel verslag 2017. De Staat van Baten en Lasten 
werd eveneens toegelicht. Een positief resultaat dit keer mede veroorzaakt door een andere 
vergaderlocatie met name voor de miniconferentie. 
 
Er  was een vraag over het eigen vermogen. De VVSPTN is van mening dat er een soort buffer moet zijn, 
Dit buffer is op dit moment ongeveer gelijk aan het eigen vermogen. 
In de voorgaande jaren hebben we ingeteerd op dit eigen vermogen maar nu proberen we op dit niveau te 
blijven. 
 
Agendapunt 8. 
 
De kascontrole heeft plaatsgevonden in januari 2018 door de kascommissie. 
De kascontrole werd uitgevoerd door de heren Erik Schott(als voorzitter), Arend Kelderman en Ank Klein 
Velderman. 
 
De kascommissie bij, monde van de voorzitter Erik Schott heeft de financiële administratie goedgekeurd.  
De vergadering verleent de penningmeester en de andere leden van het bestuur hiermee decharge. 
 
Agendapunt 9. 
 
De Kascommissie 2018 bestaat uit mevrouw Ank Klein-Velderman (als voorzitter) en de heer Arend 
Kelderman. Eric Schott moest statutair aftreden uit de kascommissie . De heer Henk Mentink heeft 
schriftelijk gemeld dat hij wel in de kascommissie zitting wil nemen en de vergadering ging hiermee 
akkoord. 
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Agendapunt 10. 
 
Het bestuur van de VVSPTN wil een wijziging voorstellen voor het Huishoudelijk reglement artikel 4.8. Op 
dit moment is het statutair zo, dat indien een deelnemer van de SPTN en lid van de VVSPTN komt te 
overlijden het lidmaatschap automatisch vervalt. Omdat De VVSPTN ook de belangen van de 
nabestaanden (voor zover ze inkomsten hebben uit het pensioenfonds van de SPTN) behartigt is het 
voorstel om het lidmaatschap bij overlijden over te laten gaan naar de nabestaanden voor zover ze 
nabestaanden pensioen van de SPTN ontvangen, 
 
Dit geeft minder rompslomp bij het overlijden en werkt positief op het aantal leden. 
Er zijn 2 leden die hier een opmerking over hebben gemaakt. De heer Jonge Poerink stelt voor alles bij het 
oude te laten omdat hij zich afvraagt of het wel nodig is en de heer Woldendorp die ook alles bij het oude 
wil laten.  
De voorgestelde toevoeging van artikel 4.8 is daarna in stemming gebracht en werd met een grotere 
meerderheid van stemmen goedgekeurd. 
 
 
Agendapunt 11: 
 
Er is dit jaar een bestuursmutatie. Omdat Wim de Vries zijn bestuurslidmaatschap toch niet heeft doorgezet 
is Alex de Jong al een tijdje aangetreden als Aspirant bestuurslid. Verder zijn er geen mutaties. 
Omdat er zich geen andere kandidaten aangemeld hebben, stelt het bestuur dan ook voor Alex als 
bestuurslid te benoemen. De vergadering had hier geen bezwaar tegen. Welkom Alex in het bestuur 
Na zijn benoeming stelt Alex zich kort even voor aan de aanwezigen op de vergadering. 
 
Rooster van Aftreden komende jaren: 
AV 2019: Henk Lamberts, Kees Jansink 2019: Henk Lamberts, Kees Jansink 
AV 2020: Sander van der Schoot, Carel Tijhuis 
AV 2021: Alex de Jong 
2020: Sander van der Schoot 
PAUZE 
 
Agendapunt 12: 
 
Hierna volgt een overzicht op hoofdpunten waarvoor het bestuur zich het komende jaar gaat inzetten. 
 

- SPTN 
. Gepensioneerden vertegenwoordigen 
 

- Belangenbehartiging Landelijk via NVOG en KNVG 
- Negatieve Effecten nFTK  bestrijden  
- Nieuw Pensioenstelsel 

 
- Leden informatie 

. Website 

. Logged Out Updates 

. Mini-Conferentie: (Actualiteit) uitnodiging volgt. Wordt in het najaar. 
 

- Ledenwerving  
. Mond tot mond reclame: oud collega’s die nog geen lid zijn motiveren om lid te worden van de 

VVSPTN  
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. Macht van het getal!!!! 

. Landelijke en regionale krant 
 

- Contact onderhouden met Thales NL Pensioen-bureau; Thales NL Human Resources; COR; 
VSPG: Het bestuur heeft goede banden met deze instanties en wil deze verder optimaliseren. 

 
Agendapunt 13: 
 
Vraag: Heer Rendering. Hoe zit het met de diverse regelingen en compensatie. 
 
Antwoord: De VVSPTN heeft dit geïnventariseerd en is tot de conclusie gekomen dat er in de afgelopen 
jaren vele regelingen zijn geweest. De VVSPTN heeft bij het pensioenfonds gevraagd om de regelingen in 
kaart te brengen. Zodra dat gereed is (verwacht binnen enkele weken) kan er gekeken worden naar wel of 
geen compensatie als onderdeel van de betreffende regeling. 
 
 
Agendapunt 14. 
 
Begroting 2018: De penningmeester geeft een toelichting op de begroting 2018. 
De begroting laat een kloppend geheel zien. We houden ons huidige buffer aan en dat lijkt voldoende. We 
proberen quitte te spelen.  
 
Daarop stelt het bestuur voor de contributie voor 2018 t.o.v. 2017 niet aan te passen en stelt voor deze te 
handhaven op €10,00.  
 
De vergadering gaat unaniem akkoord met de begroting 2018 en de voorgestelde contributie voor 2018. 
  
Alle leden zullen eind maart 2018 d.m.v. een brief m.b.t. de contributie betalingen worden geïnformeerd 
voorzover men niet al reeds betaald heeft. 
 
 
Agendapunt 15: 

 
Rondvraag: 
 
Er worden geen vragen gesteld. 
 
Voor de miniconferentie zal ieder lid een persoonlijke uitnodiging ontvangen. 
 
Agendapunt 16: 
 
De voorzitter maakt de aanwezigen nogmaals attent op de informatiebijeenkomst van de SPTN op: 
de SPTN deelnemers vergadering op: 
 
Donderdag   21 juni 2018, 14.00 – 15.30 uur in het Shared Facility Center 
  
 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en belangstelling en wenst allen een goede terugreis. 
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Hengelo Ov d.d. 8 maart 2018 
 
 
 
S. van der Schoot                  H. Lamberts 
Voorzitter                   Secretaris  


