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Van de voorzitter: Voor u ligt de “Logged Out 2019 nr. 1”

In dit nummer:
• Van de Voorzitter

Nu de lente weer is begonnen, en de zomertijd ingaat, maken we ons op voor • Verslag ALV
opnieuw een zomer zonder nieuw pensioen akkoord. De provinciale • Contributie 2019
verkiezingen zijn net geweest en als gevolg van de uitslag is de coalitie in de • Bestuurszaken
eerste kamer zijn meerderheid kwijt. Wat en of dit een gevolg zal hebben met • Fusie NVOG-KNVG
• Werkgroep Pensioenen
betrekking tot het standpunt van minister Koolmees, zal nog moeten blijken. • Uw gegevens conform AVG
Ten behoeve van meer overredingskracht in de diverse gesprekken over een •
nieuw pensioen akkoord, zijn de overkoepelende organisaties van gepensio- Vaste link:
neerden, NVOG (VVSPTN lid) en KNVG in een vergevorderd stadium van • WP-Artikelen
samengaan in een fusie. 26 juni 2019 is de plan-datum om de nieuwe
vereniging op te richten. Wat dichter bij huis: op 7 maart hebben we een zeer goed bezochte Algemene
Ledenvergadering gehouden. Aantal aanwezigen was 92 ( !!), en er kon worden gemeld dat we inmiddels 555
leden hebben ( een “all time high”). Tijdens de vergadering heeft de Hr. Prakken aangekondigd dat hij wilde
terugtreden als adviseur. Het bestuur heeft daar begrip voor, en bedankt hem voor zijn geleverde bijdrage in de
afgelopen jaren.
Inmiddels hebt u gemerkt dat uw pensioenbetaling een week eerder plaatsvindt, nu CENTRIC een en ander
regelt, in vergelijking met AON. Wij hebben daar geen bezwaar tegen aangetekend…., en willen het bestuur van
SPTN complimenteren met de “geruisloze” overgang.
De werkgroep pensioenen is op dit moment in onderhandeling met (weer) een coryfee op pensioengebied voor
onze Mini-Conferentie in het najaar.
Rest mij nog u een zeer mooi voorjaar toe te wensen.
Namens het VVSPTN bestuur, Sander van der Schoot, vooritter

Verslag ALV

Wij vragen u hierbij dit bedrag per omgaande over te
maken op de rekening van de VVSPTN:

Afgelopen 7 maart was wederom onze algemene
ledenvergadering. Het verslag hiervan is te lezen via
onze web-site. De opkomst dit keer was geweldig.
Meer dan 90 aanwezigen op een AV is bijzonder te
noemen. Zowel het officiële deel van de vergadering
als de pauze werd zeer gewaardeerd. Onder het
genot van een drankje werden onderling veel
herinneringen opgehaald. Een gezellige boel dus.

Bank: ABNAMRO (BIC code ABNANL2A)
Rekeningnr.: NL83 ABNA 0446 7302 38
t.n.v. penningmeester VVSPTN te Hengelo (Ov)
onder vermelding van:
Contributie 2019, naam, postcode huisnummer.
Opmerking:

Contributie 2019

Naam, postcode en huisnummer zijn van wezenlijk
belang bij de automatische verwerking in onze
administratie.

Op de Algemene Leden Vergadering is ook dit jaar
weer de contributie vastgesteld. Deze is ongewijzigd
ten opzichte van vorig jaar en bedraagt € 10,-.

Mocht u de contributie reeds hebben voldaan
verzoeken wij u dit niet nogmaals te doen.
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Bestuurszaken.

Werkgroep Pensioenen

De afgelopen jaren is er een steeds een routine
overleg met de stakeholders zoals daar zijn de COR,
de VVSPTN, de HR en de VSPG. In deze
overleggen wordt kennisgemaakt met eventuele
nieuwe bestuursleden en met andere zaken die de
partijen bezighouden en voor ons van belang kunnen
zijn.

De WP heeft afgelopen periode 2 keer vergaderd.
Naast de routine zaken zijn er 2 brieven geschreven
met het verzoek aan het bestuur van de VVSPTN
deze door te sturen naar de NVOG.
De brieven, die de standpunten van een
lidorganisatie aangeven (in dit geval de VVSTPN),
zijn

Uit ons gesprek met de VSPG kwam naar voren, dat
deze ouderenorganisatie van Signaal en Thales
gepensioneerden, met een ernstige afname van leden
te maken heeft. Dit komt omdat het merendeel van
deze vereniging bestaat uit Signaal medewerkers die
van Philips pensioen ontvangen en geen SPTN
pensioen, dit omdat ze al met pensioen waren
voordat Signaal overging in andere handen en de
SPTN werd opgericht.
Vanwege bovenstaande leden afname kwam de
VSPG met een voorstel om nauwer samen te werken
met de VVSPTN en wellicht te komen tot
uiteindelijk één ouderenverenging. Op dit moment is
de VVSPTN dit aan het onderzoeken. Wordt
vervolgd.
Fusie NVOG-KNVG
In de ledenvergaderingen van respectievelijk de
NVOG en KNVG is in de 2e helft van 2018 formeel
door beide organisaties besloten om over te gaan tot
een fusie (met ook de twee geassocieerde
organisaties KBO-Brabant en FASv). Een en ander is
een logisch gevolg van de intensieve samenwerking
die al geruime tijd plaatsvindt. Voorbeeld is de
adviescommissie pensioenen, die al 3 jaar naar
voldoening samenwerkt. Bedoeling is om als
gefuseerde organisatie (vertegenwoordiging van
280.000 mensen), een krachtiger rol te kunnen
spelen, ook t.o.v. andere seniorenorganisaties. Beide
organisaties zullen opgaan in een nieuwe organisatie,
onder een nieuwe naam. Op dit moment zijn er geen
showstoppers meer, maar alleen (organisatie-)
aspecten om af te stemmen. Het formele traject,
waarbij onder andere reacties van de leden verwerkt
zullen worden, loopt nu. Voor de NVOG was deze
ledenvergadering afgelopen 15 maart. Dit proces zal
moeten leiden tot een algemene NVOG/ KNVG
ledenvergadering op 5 juni 2019, met vervolgens de
oprichtingsvergadering van de nieuwe vereniging op
26 juni 2019.
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•

ten eerste een brief over indexatie, die is van
essentieel belang, zonder indexatie verliest
het pensioen veel van zijn waarde, voor de
jongeren nog meer dan voor de
gepensioneerden
• ten tweede een brief in reactie op het
standpunt van minister Koolmees over de
onderhandelingen
van
een
nieuw
pensioenstelsel.
Op de eerste brief hebben we inmiddels een
antwoord gekregen, op het antwoordt van de 2e
wachten we nog. Beide brieven en het antwoord op
de eerste zijn terug te vinden op de website.
Verder is de werkgroep al bezig met het
voorbereiden van de volgende miniconferentie in het
najaar van 2019. We hebben weer een politicus op
het oog die zich met de pensioenen bezighoudt.
Uw gegevens conform AVG
Vorig jaar hebben we u op de hoogte gesteld van de
nieuwe wetgeving omtrent privacy. Ook onze
vereniging dient aan deze wetgeving te voldoen. Wij
hebben zoals al aangekondigd op de Algemene
Leden Vergadering een nieuwe ledenadministratie
geïmplementeerd, waarbij uw persoonlijke gegevens
beter beveiligd zijn dan voorheen. Vanaf nu is het
voor uzelf mogelijk, conform de eis in de AVG, uw
persoonlijke gegevens te raadplegen en zo nodig te
corrigeren. In het kort komt het er op neer dat u via
uw email-adres dient in te loggen in die applicatie.
Aangezien uw account nog niet actief is, moet dit
eerst geactiveerd worden. Daarvoor gebruikt u de
optie wachtwoord vergeten. Vul uw (eigen) emailadres in en klik op versturen. Vervolgens ontvangt u
in uw mailbox op dat ingevulde email-adres een mail
met een activatie-link die u moet aanklikken om een
nieuw wachtwoord te kunnen zetten. Daarna kunt u
inloggen in de applicatie.
De Url van de applicatie is https://admin.vvsptn.nl
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