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De agenda, zoals vooraf gepubliceerd en verstuurd met de uitnodiging in Logged-out in januari 
2017, luidde als volgt: 
  
AGENDA: 
 

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

Leden Vergadering van 24 februari 2016 
Secretaris 

4. Verslag over 2015 en 2016 door de Vertegenwoordiger van de 
gepensioneerden in het Verantwoordingsorgaan (VO),  

Jan van Rijn 

5. Verslag over 2016, VVSPTN, Werkgroep pensioenen, NVOG, 
Platform DIO, service desk 

Voorzitter 

6. Verslag door de Vertegenwoordiger in het SPTN bestuur  Vertegenwoordiger 
7. Financieel verslag over 2016. Balans, Staat van baten en lasten Penningmeester 
8. Verslag van de kascommissie.  Voorzitter 

Kascommissie 
9. Benoeming Kascommissie 2017 Leden 
10. Wijziging Statuten Leden 
11. Aftredende Bestuursleden, verkiezing Voorzitter 
12. Pauze  
13. Beleid 2017 Voorzitter 
14. Discussie Allen 
15. Begroting 2017 Penningmeester 
16. Rondvraag  Allen 
17. Sluiting  Voorzitter 
 
Agendapunt 1. 
 
De secretaris opent de vergadering, heet iedereen van harte welkom en wenst allen namens het bestuur 
nog een gelukkig en een gezond 2017. Daarna meldt hij dat de voorzitter door ziekte afwezig is en de 
secretaris de vergadering voorzit. 
 
 

Notulen  
Algemene Leden Vergadering (AV) van 15.02.2017  

Bij Restaurant “de Zevenster” in Hengelo, aanvang 13:30 uur; 
Opkomst: 67 leden en 6 niet-leden totaal 73 personen. Afgemeld 3 leden. 

In de bijlage een overzicht van aanwezigen. 
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Hij vraagt een minuut stilte om de leden te gedenken die het afgelopen jaar zijn overleden. 
 
Daarna bedankt hij lid Erik Schott voor het beschikbaar stellen van de geluidsinstallatie voor hedenmiddag. 
Applaus volgt voor Erik. 
 
 
 
Agendapunt 2. 
 
Het doel van de vergadering is het door het bestuur aan de leden afleggen van verantwoording over het 
gedurende het afgelopen verenigingsjaar gevoerde beleid. 
 
De voorzitter benadrukt dat de primaire doelstelling van de vereniging is zoals verwoord in de statuten van 
de vereniging, door een ieder in te zien op de vernieuwde website van de vereniging. 

 
 
Agendapunt 3. 
 
Alle leden hebben op tijd de notulen van de vergadering kunnen lezen op de website van de VVSPTN. Er is 
een opmerking op bladzijde 3/. Er staat dat de heer van Rijn benoemd is als 2e afgevaardigde van de 
gepensioneerden binnen het VO. Dit moet zijn : “wordt benoemd ……….”. Dit wordt aangepast. 
Verder zijn er geen verdere vragen over de notulen van 24 februari 2016 en deze zijn hiermee 
gearresteerd. De secretaris wordt bedankt. 
 
 
Agendapunt 4. 
 
De heer Jan van Rijn vertegenwoordiger van de gepensioneerden in het Verantwoordingsorgaan (VO) 
geeft d.m.v. een presentatie een verslag van de activiteiten van het VO. 
 
Jan legt uit wat het doel en de taken zijn van de nieuwe VO onder de huidige pensioenwet. Verder 
behandelt hij de verantwoording van de VO in 2015, de activiteiten in 2016 en een vooruitblik naar dit jaar. 
 
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).  
 
Taken en bevoegdheden van de VO: 

1. Het bestuur van het pensioenfonds legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het 
beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. 
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2. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het 
bestuur aan de hand van het bestuur verslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de 
bevindingen van het intern toezicht, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, evenals over 
beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, 
bekend gemaakt en in het bestuur verslag opgenomen. 

3. Het pensioenfonds stelt het verantwoordingsorgaan in de gelegenheid advies uit te brengen over: 
a. het beleid inzake beloningen; 
b. de vorm en inrichting van het intern toezicht; 
c. de profielschets voor leden van de raad van toezicht; 
d. het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure; 
e. het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid; 
f. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het pensioenfonds of de overname 
van verplichtingen door het pensioenfonds; 
g. liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds; 
h. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst; 
i. het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 
van het Burgerlijk Wetboek; en 
j. de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten. 

 
 
Op advies van de visitatie commissie is het VO uitgebreid van 3 naar 6 leden. Dit is beter voor de 
continuïteit 
 
In de VO hebben nu zitting: 
  

De heer van Deemter Namens de actieven 
De ……………   De opvolger van de heer Hamelink namens de actieven 
De heer Vernimmen  Namens de werkgever 
De heer Hoogenraad  Namens de werkgever 
De heer van der Zeeuw        Namens de gepensioneerden 
De heer van Rijn  Namens de gepensioneerden. 

 
 
Het VO geeft voor 1 juni van een jaar een oordeel over: 
 

- Het handelen van het SPTN, 
- Het gevoerde beleid, 
- De beleidskeuzes voor de toekomst 

Een samenvatting van het oordeel van 2015  
- Het bestuur van SPTN is “in control” 
- Evenwichtige belangenafweging van verschillende belanghebbenden 
- Voldoende communicatie met deelnemers en VO 
- Beleggingsresultaat beter dan benchmark 
- Geen klachten in 2015 

 
Het volledige oordeel van het VO staat op de website van de SPTN. 
 
Ook heeft het VO naar aanleiding van het oordeel over 2015 een aantal aanbevelingen gedaan aan het 
SPTN te weten: 

- Realisatie beleggingsjaarplan 
- Argumentatie evenwichtigheid van besluiten schriftelijk vastleggen 
- Evaluatie proces risicohouding SPTN 
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- Korte termijn meetbare, beïnvloedbare doelstellingen definiëren en evalueren  
- Vergelijk met andere pensioenfondsen faciliteren op de website 
- VO bij dringende onderwerpen tijdig informeren en gebruiken als countervailing power.  

 
Voor 2016 heeft de VO een aantal activiteiten uitgevoerd. Er is op 31 maart een gesprek geweest met 
visitatie commissie (intern toezicht). De VC wil een intensievere samenwerking met het VO. 
 
Er zijn  een aantal cursussen gevolgd en er zijn gesprekken geweest met vertegenwoordigers het SPTN 
bestuur ten aanzien van  

- Doornemen besluiten a.d.h.v. besluitenlijst 
- Onderwerpen als rente swaps 
- Presentatie resultaten ALM studie en Risk Budgeting studie door Willis Towers Watson. 

 
In de vooruitblik van de VO voor 2017 zijn de volgende items opgenomen: 

- Verdere kennisontwikkeling leden VO 
- Nieuw lid voor de actieven werven als opvolging van de heer Hamelink 
- Advies uitbrengen klachten en geschillenprocedure 
- Regelmatig overleg gepland met het PF bestuur 
- Gesprek met visitatie commissie 
- Bijdrage leveren aan het jaarverslag (hoofdstuk VO)  

 
 
Verder geen vragen op het VO verslag. 
 
 
Agendapunt 5 
 
De voorzitter geeft een toelichting op het jaarverslag 2016 waarvan hier op hoofdlijnen verslag. 
 

 Leden: Het ledental daalt en dat is geen goede zaak. Was 1-1-2016 een aantal van 532 en nu 524. 
De voorzitter blijft een dringend beroep doen op allen 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 2016 bemand door de heer Henk Lamberts. De heer Hemmers 
verleende ondersteuning aan de WP, maar maakt daar geen deel van uit. Het is duidelijk dat we 
dringend op zoek zijn naar versterking voor de WP. Naast de werkzaamheden als Secretaris blijft er 
weinig tijd over voor de WP. Het bestuur is van plan in 2017 hier naar te kijken en te komen tot een 
andere mogelijke opzet.   
 

 In het voorjaar van 2016 heeft de VVSPTN een miniconferentie georganiseerd. Gastspreker waren 
2 heren van Blackrock de vermogensbeheerder van de SPTN. Zij hebben een goed overzicht 
gepresenteerd over de Swaps en de risico’s en voordelen daarvan. 
 

 NVOG: De NVOG is nog steeds druk bezig geweest in samenwerking met de KNGV en andere 
ouderen organisaties om naar een nieuw concept pensioenstelsel te kijken. Het huidige systeem 
met veel te veel zekerheden en benodigde buffer is aan vervanging toe. De NVOG zit namens de 
ouderenorganisaties aan tafel in Den Haag met regering om over dit onderwerp te praten. 

 
 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 
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de 2 platformen DIO en Handel Nijverheid en Industrie (HNI), is een zinvol nieuw platform ontstaan 
dat weer regelmatig vergadert (4x per jaar). 
 
 

 In de communicatie en publiciteit hebben we belangrijke stappen voorwaarts gemaakt. Dat is wat 
betreft communicatie vooral te danken aan Willen de Vries. Hij heeft zich met de Logged-Out 
bemoeid. Nu 4 uitgaves (elk seizoen ongeveer) in plaats van 1 of 2 zoals in voorafgaande jaren. 
Verder heeft Wim zich intensief beziggehouden met het beantwoorden van vragen die via de 
servicedesk zijn binnengekomen. Een andere rol hierin heeft Alex gespeeld. Hij heeft de website 
gemoderniseerd en opnieuw gelanceerd. Het bestuur heeft Alex de Jong gevraagd Webmaster te 
worden zodat we in de toekomst informatie onmiddellijk aan de website toevoegen. Ook hebben we 
in 2016 een begin gemaakt met het communiceren naar onze leden via e-mail. Dit is een snelle en 
goedkope manier van communicatie naar leden waar we zeker mee doorgaan. 

 
 

 Henk Hemmers heeft in zijn rol als adviseur gekeken naar het gebeuren in Pensioenland. Hierbij 
hield hij veelvuldig contact met de ouderen organisaties en met de politiek. Ook heeft Henk gekeken 
naar de koopkracht ontwikkelingen van gepensioneerden en zijn interactieve koopkracht overzicht 
op de website ververst. Al met al een grote klus waarvoor we Henk zeer dankbaar zijn. 
 
 
 
 

 
 

 Pensioenbureau: Zeer goede relatie en contacten.  
 

 HRM: Goede contacten o.a. Logged Out verzending gefaciliteerd. 
 

 VSPG: Goede contacten. De VSPG is via de Federatie van Philips Verenigingen van 
Gepensioneerden (FPVG). 
 

 Er werden verder geen vragen gesteld. 
 
De vergadering heeft met algemene stemmen het jaarverslag 2016 goedgekeurd. 
 
 
Agenda punt 6. 
 
Onder dit punt presenteert Jos Visser het verslag van hem als Vertegenwoordiger Gepensioneerden in 
bestuur SPTN. 
 
 
Het belangrijkste item is de communicatie tussen de VVSPTN en de SPTN onder andere in verband met 
prestaties/performance van de SPTN en alle overige pensioenzaken. De afspraak is dat er 1 keer per jaar 
een vergadering is tussen de VVSPTN en de SPTN. Deze vergadering heeft dit jaar ook plaatsgevonden 
op 26 mei. 
 
Verdere belangrijke besproken zaken in 2016: 
 

- Brief VVSPTN en Hr. Hemmers m.b.t. overgang naar CDC 
- Geschiktheidsplan en Risico management. 
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- VO reglement, Communicatie beleidsplan, Herstelplan. 
- On-site onderzoek van DNB. 
- Jaarstukken (28/6 DV). 
- Zelfevaluatie, 
- ALM studie en jaarlijks overleg met vermogensbeheerders. 
- Bevindingen DNB n.a.v. on-site onderzoek, vaststellen 

grondslagen en overlevingskansen. 
- Premievaststelling, Besluit toeslagverlening, VXOP inkoop 
- Aanpassing klachten procedure 
- benoeming Carel Tijhuis 

 
De DNB heeft de RTS aangepast. De RTS is gedaald van 1,64% (1/1/’16) naar 1,27% (31/12/’16) 
De zuivere rente van 1,49% (1/1/’16) naar 1,11% (31/12/’16). Dit had weer consequenties voor de 
dekkingsgraad. 

In 2016 is de strategische mix van de beleggingen nauwelijks veranderd. Het vaste deel is 3% toegenomen 
voornamelijk door de stijging van de SWP vanwege de verdere rentedaling. 
 
Uit de grafieken van vermogen versus verplichtingen blijkt dat de SPTN voor 2016 goed zit. Het eigen 
vermogen overstijgt ver de verplichtingen (ca 115 miljoen) 
 
 
Enkele kerncijfers zoals gepresenteerd 
 

• Toename vermogen        +/+ € 115 mln 
    Rendement (incl. swap en valuta): ·9,9 % (+115 mln)  
    Rendement (excl. swap en valuta): ·6,1 % 
 

• Toename verplichtingen      +/+ € 102 mln 
 

• Rekenrente 31/12/2015 :     1,64%   
            

• Rekenrente 31/12/2016:     1,27 %  
 
 
Actuele dekkingsgraad: 107,5% (107,4% per 31/12/2015) 
 
Beleidsdekkingsgraad: 105,6% (109,0% per 31/12/2015) 
 
Marktwaarde beleggingen < > Marktwaarde verplichtingen 
1333,8 mln     1240,4 mln 
 
Beleggingsmix 
Vastrentend Aandelen Onroerend Goed 
56,0%   36,0%   8,0% (strategisch) 
60,5%   31,2%   8,3% (feitelijk incl. swap) 
 
Premie 2016: 28,5 % (vaste premie 2016 - 2021) 

Opbouw percentage in 2016 is 1,875%. 

(nb.: alle cijfers zijn voorlopig) 
          
Indexatie: 
Geen indexatie in 2016 i.v.m. te lage dekkingsgraad. (BDG < 110%) 
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De gemiste indexatie vanaf 2006 t/m 2016”: 
 
Actieve deelnemers: 16,55 % 
 
Niet-actieve deelnemers: 14,08 % (eindloon) 
 

Niet-actieve deelnemers): 13,36 % (middelloon) 

 

 

 

Aanpassingen pensioenregeling 
 
Formeel:  Overgang naar CDC regeling  
Feitelijk:  Geen wijziging behalve een premie berekening op basis van verwacht rendement en 

feitelijke premie vastgesteld voor 5 jaar. 
• Gevolg: Premie op basis verwacht rendement is benodigde premie die jaarlijks wordt vastgesteld. 
 
Feitelijke premie ligt daarboven en wordt voor de komende 5 jaar vastgesteld (2016 – 2020). 
Het verschil komt in premie egalisatie depot. 
 
 
 
Agendapunt 7. 
 
De penningmeester geeft een toelichting op het financieel verslag 2016. De Staat van Baten en Lasten 
werd eveneens toegelicht. Een negatief resultaat dit keer dat hoofdzakelijk bepaald doordat er dure 
vergader locaties zijn gebruikt. (Jaarvergadering Het HEIM, minconference Van de Valk). Dit alles omdat 
de Zegger was gesloten. Verder was er een andere incidentele verhoging vanwege de 
bestuursveranderingen (Afscheid). 
 
Er zijn geen vragen voor nadere toelichting 
  
Agendapunt 8. 
 
De kascontrole heeft plaatsgevonden in januari 2017 door de kascommissie. 
De kascontrole werd uitgevoerd door de heren Henk Grooters, Erik Schott en Alex de Jong.  
 
De kascommissie bij, monde van de voorzitter Henk Grooters heeft de financiële administratie 
goedgekeurd.  
De vergadering verleent de penningmeester en de andere leden van het bestuur decharge. 
 
Agendapunt 9. 
 
De Kascommissie 2017 bestaat uit de heren Erik Schott en de nieuwe dame Ank Klein-Velderman en de 
heer Arend Kelderman. Alex de Jong is uit de kascommissie gegaan vanwege zijn job als webmaster. Erik 
Schott kan statutair nog 1 jaar in functie blijven.  
 
Agendapunt 10. 
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In het kader van het werven van nieuwe leden heeft het bestuur een groep nog niet gepensioneerden 
benadert met vraag of ze lid zouden willen worden van de SPTN. Deze groep is onlangs bij Thales 
vertrokken met een bijzondere regeling waarin ze worden ontslagen bij Thales maar via het UVW een 
uitkering krijgen totdat hun pensioen ingaat. De regeling voorziet verder in het doorgaan van hun 
pensioenbouw tegen dezelfde condities als de actieven ( 2/3 Thales, 1/3 Werknemer premiebetaling). 
 
Statutair kunnen deze mensen geen lid worden van de VVSPTN en daarom is het bestuur van plan de 
Statuten te wijzigen. 
 
Voorgesteld is door het bestuur aan artikel 5 “Leden” een lid f) toe te voegen met de tekst: 

 
"ex-werknemers van Thales Nederland B.V. of diens rechtsvoorganger(s) van wie de arbeidsovereenkomst 
met de vennootschap op grond van een bijzondere regeling is beëindigd, vóórdat de keuze is gemaakt om 
het pensioen te laten ingaan, " 
 
Dit kan niet zomaar en moet formeel via een notaris na goedkeuring van de leden.  
 
De procedure is als volgt. Het voorstel moest door tenminste 2/3 van het aantal leden van de vereniging 
(nu 340 leden) worden goedgekeurd. Omdat er vandaag geen 2/3 van het aantal leden aanwezig is moet 
statutair binnen 2 tot 4 weken een nieuwe vervolg AV worden uitgeschreven waar dan de beslissing wordt 
genomen door een 2/3 meerderheid van de dan aanwezige leden. Deze vervolg vergadering is 
uitgeschreven voor woensdag 15 maart 2017 zelfde locatie (De Zevenster), zelfde tijd (13.30 uur). 
 
Dan de tekst van de wijziging ((lid f) van artikel 5). Hierover was enige discussie. Met name de term 
“bijzondere regeling” was voor velen te onduidelijk. Het bestuur is van mening dat het zo ruim mogelijk 
gehouden moet worden. De vergadering ziet gaarne enige inperking. Het bestuur komt zo spoedig mogelijk  
 
met een definitief standpunt in deze. Dit standpunt wordt gecommuniceerd naar alle leden en dan zal 
gevraagd worden eens/oneens. De vergadering is wel akkoord met een wijziging van de statuten. 
 
De vergadering machtigt de heren Lamberts en Aanstoot om namens de VVSPTN de statuten 
conform het genomen besluit, notarieel vast te leggen. 
 
 
Agendapunt 11: 
 
Er zijn dit jaar een aantal bestuur mutaties. Jan Aanstoot treedt regulier af en is niet herkiesbaar. De heer 
Jos Visser treedt ook af omdat hij het iets rustiger aan wil doen. Datzelfde geldt voor Henk Prakken. 
 
Als voordracht van het bestuur zijn de volgende kandidaten gesteld: 

1. Sander van der Schoot als bestuurslid met als beoogde functie voorzitter,  
2. Carel Tijhuis als bestuurslid met als beoogde functie van vertegenwoordiger in SPTN. 

 
Voor de functie van Henk Prakken als gewoon lid is door het bestuur nog geen vervangende kandidaat 
voor te dragen. Henk heeft aangegeven ad interim nog wel even door te willen gaan totdat er een nieuwe 
kandidaat is. 
 
Omdat er geen tegenkandidaten waren zijn de heren van der Schoot en de Tijhuis benoemd als 
bestuursleden voor 3 jaren. 
 
Rooster van Aftreden komende jaren: 
AV 2018: Geen  
AV 2019: Henk Lamberts, Kees Jansink 2019: Henk Lamberts, Kees Jansink 
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AV 2020: Sander van der Schoot, Carel Tijhuis 
2020: Sander van der Schoot 
PAUZE 
 
Na de pauze zet de nieuwe voorzitter de afgetreden bestuursleden even in het zonnetje. Bedankt hun voor 
de getoonde inzet en bijdrage aan de vereniging en overhandigd een fles. 
 
Agendapunt 13. 
 
De kersverse nieuwe voorzitter Sander van der Schoot presenteert het "Beleid 2017".  
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 

 
- Ledenwerving  

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

. Macht van het getal!!!! 

. Landelijke en regionale krant 

. Facebook overwegen 

. Wijzigen statuten 
 

- 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 14. 
 
Discussie:  
Aan het begin van dit agendapunt stellen Sander en Carel zich kort voor aan de vergadering. 
 
Vraag: Heer Wolff. Hij wil graag iets meer weten over de bruto/netto verdeling van de pensioenuitkering. 
Antwoord: Hij wordt verwezen naar het interactieve koopkrachtmodel op de website waar je, door velden 
met persoonlijke gegevens in te vullen, de bruto/netto verhouding meteen ziet. 
 
Vraag: Doet de vereniging iets met koopkracht. 
Antwoord: In principe houdt de vereniging zich tot nu toe alleen bezig met pensioenen. Qua koopkracht 
werkt onze adviseur Henk Hemmers elk jaar een overzicht uit van de consequenties en de effecten van de 
overheid wijzigingen op de koopkracht van de gepensioneerden. Deze uitkomst worden gepresenteerd op 
de website van VVSPTN. 
 
Vraag: Jan Schasfoort. Blijft de VVSPTN bestaan? 
Antwoord: Voorlopig blijft de SPTN bestaan. Er is dispensatie van de PME het bedrijfstak pensioenfonds 
dat zolang de SPTN beter of gelijk presteert aan de PME de dispensatie blijft gelden. De PME onderzoekt 
dit van tijd tot tijd. 
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Agendapunt 15. 
 
Begroting 2017: De penningmeester geeft een toelichting op de begroting 2017. 
De begroting laat een exploitatieverlies zien van € 675. Dit is een incidenteel verlies. Het eigen vermogen 
van de VVSTPN is zodanig dat dit geen probleem is. 
 
Daarop stelt het bestuur voor de contributie voor 2017 t.o.v. 2016 niet aan te passen en stelt voor deze te 
handhaven op €10,00.  
De vergadering gaat unaniem akkoord met de begroting 2017 en de voorgestelde contributie voor 2017. 
  
Alle leden zullen in maart d.m.v. een brief m.b.t. de contributie betalingen worden geïnformeerd. 
 
 
 
 
 
Agendapunt 16: 

 
Rondvraag: 
 
Er worden geen vragen gesteld. 
Wel is er een schriftelijke vraag van Hr. Woldendorp over de rekenrente. Het bestuur is het hier met hr. 
Woldendorp eens maar dit is een politieke  beslissing en die is moeilijk aan te vechten. 
 
Voor de miniconferentie zal ieder lid een persoonlijke uitnodiging ontvangen. 
 
 
Agendapunt 17: 
 
De voorzitter maakt de aanwezigen nogmaals attent op de SPTN deelnemers vergadering op:  
 
Deze is nog niet formeel vastgelegd maar zal eind juni 2016 zijn in het Shared Facility Centre.  
 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en belangstelling en wenst allen een goede terugreis. 
 
 
Hengelo Ov d.d. 20 februari 2016 
 
 
 
 
 
S. van der Schoot                  H. Lamberts 
Voorzitter                   Secretaris  
 
 
Lijst van nog niet benoemde afkortingen in de notulen:  
 
COR: Centrale Ondernemings Raad  
DNB: De Nederlandse Bank  
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FTK: Financieel Toetsings Kader  
HRM: Human Resource Management  
KNVG: Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden  
NVOG: Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden  
PME: Pensioenfonds van de Metalectro  
PMT: Pensioenfonds Metaal en Techniek 
VSPG: Vereniging Signaal Pensioen Genietenden 


