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Van de voorzitter: Voor u ligt de “Logged Out 2019 nr. 2”
In deze editie van “Logged Out” kunnen we in tegenstelling tot berichtgeving
in voorgaande jaren melden dat er een Pensioenakkoord is, hetgeen u niet zal
zijn ontgaan. Het stemt ons enigszins hoopvol, hoewel er nog heel veel zaken in
detail uitgewerkt moeten worden. In deze Logged Out heeft de WP (Werkgroep
Pensioenen) een aantal ( mogelijke) consequenties op een rij gezet.
Op 20 juni heeft ons pensioenfonds SPTN de landelijke “Zilveren Pensioen Pro
Award“ ontvangen als waardering voor de door ons fonds behaalde resultaten.
Geen geringe prestatie.
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Velen van u ontvangen het “gele boekje”, wat periodiek wordt uitgegeven door
de VSPG. De verspreiding is breder dan de Logged-Out. In de meest recente uitgave van dit “gele boekje”,
heeft het bestuur van de VSPG aangeven dat een samengaan met VVSPTN onderzocht wordt. Met als hoofddoel
dat we “alle” gepensioneerden willen blijven bereiken, zullen we de mogelijkheden onderzoeken.
Het proces om te komen tot een fusie tussen NVOG en KNVG vordert gestaag. In september wordt het formele
fusievoorstel aan de leden voorgelegd. De nieuwe naam is al wel bekend: Seniorenvereniging “Koepel
Gepensioneerden”.
Voordat ik u een prettige vakantie toewens, namens het bestuur, raad ik u aan om alvast 10 oktober 13.30 uur
in uw agenda te noteren. Onze “mini-conferentie” zal op die dag gehouden worden.
Een heel fijne vakantie toegewenst, namens het bestuur, Sander van der Schoot, voorzitter

Zilveren Pensioen Pro Award
Onlangs kregen wij het bericht dat “ons”
pensioenfonds SPTN was genomineerd voor de
“Gouden Pensioen Pro Award” voor beste
pensioenfonds. Helaas heeft de SPTN deze prijs niet
gekregen, echter wel de “Zilveren Pensioen Pro
Award” voor beste pensioenfonds met een kapitaal
onder de 5 Mrd. Een meer dan vermeldenswaardige
prestatie waarvoor we onze felicitaties overbrengen
aan het bestuur en pensioenbureau van de SPTN.
Zie ook de website van de Thales Connect voor een
uitgebreid artikel.
Nieuw Pensioencontract
Op 6 juni 2019, heeft de heer Koolmees de
overeenstemming met de sociale partners bekend
gemaak aangaande het nieuwe pensioencontract.
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Wat betekent dit voor ons, en wat is er nog niet
geregeld?
Het Pensioenakkoord is een arbeidsvoorwaarden
overeenkomst tussen werkgevers en vakbonden
(sociale partners) waarin een aantal afspraken zijn
vastgelegd en, afhankelijk van wat een benoemde
stuurgroep gaat uitwerken, pijn gaat doen voor de
gepensioneerden. Items als compensatie uit de
pensioenpot voor bepaalde groepen vanwege het
afschaffen van de doorsneepremie en de
voorgestelde
life-cycle
beleggingen
voor
gepensioneerden gaan de gepensioneerden geld
kosten. Tevens is er nergens iets gezegd over de
rekenrente. Wel dat er minder zekerheid zal zijn en
er dus minder buffers nodig zijn hetgeen kan leiden
tot een eerdere indexatie maar ook tot een eerdere
korting. Bovenstaande zijn bespiegelingen. Meer
details staan in het artikel op website waarin één en
ander systematisch wordt uitgelegd. (Zie hiervoor
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ook het bericht “Beschouwingen van de werkgroep
Pensioenen over het bereikte Pensioenakkoord” op
onze website).
Van de WP
In de laatste WP vergadering hebben we gesproken over
de mini-conferentie (waarover elders meer) en over ons
bezoek aan de NVOG. De NVOG had ons uitgenodigd de
punten uit onze brief met zorgen over het huidige stelsel
toe te lichten. Uiteraard is het nieuwe Pensioenakkoord
aan de orde geweest, geëvalueerd en afgesproken dat de
WP wederom een brief gaat schrijven aan de NVOG met
onze zorgen over het nieuwe Pensioenakkoord waarover
nog veel onduidelijk is (Zie ook elders).

Fusie NVOG/KNVG
Op 5 juni 2019, heeft de algemene vergadering van
de NVOG ingestemd met de voortzetting van het
plan om te komen tot een fusie met de KNVG.
Tevens heeft men op die dag gestemd voor een
nieuwe naam van de nieuw op te richten vereniging:
Seniorenvereniging “Koepel Gepensioneerden”.
Op 11 september a.s. is er een ingelaste algemene
vergadering waarbij het formele fusievoorstel, de
toelichting en de statuten aan de leden wordt
voorgelegd. Daarna liggen de statuten vast.
Op 13 november 2019 is er dan nog een extra AV
waarin de finale “Go-No Go” zal moeten worden
gegeven op de statuten en het Huishoudelijk
Reglement wat dan gereed is. Op de reguliere AV
van 28 november 2019 is de officiële nieuwe
vereniging een feit.

nieuwe voorzitter zijn dan gaan de huidige
voorzitters nog even door totdat de nieuwe er wel is.
Overname activiteiten VSPG
De afgelopen periode zijn er gesprekken geweest de
nog resterende activiteiten van de VSPG over te
nemen aangezien het huidige bestuur van de VSPG
en ook de algemene vergadering op 8 mei heeft
aangegeven geen heil te zien in continuering van de
vereniging.
Aanleiding hiervoor was de sterk teruglopende
interesse in de activiteiten, die zich op het laast
beperkt wisten tot het ondersteunen van het “gele
boekje” en het organiseren van een aantal busreizen
per jaar.
Het “gele boekje” is een periodiek, die aan alle
gepensioneerden van Signaal en Thales wordt
gestuurd. Het is een uitgave van Thales waarvoor de
VSPG de redactie voerde, waarin de nog
overgebleven activiteit, het organiseren van een
aantal busreizen (4 per jaar) en de namen van de
overleden gepensioneerden worden gepubliceerd.
Contributie 2019
Er zijn een aantal leden die de contributie voor 2019
à € 10,- nog niet hebben voldaan. Wij vragen u hierbij
dit bedrag per omgaande over te maken op de rekening
van de VVSPTN.

Voor het rekeningnummer
www.vvsptn.nl

zie

onze

website

Dan de bestuurlijke invulling. Onder leiding van
eend informateur zal een tweetal formateurs worden
benoemd die tot taak hebben een nieuw bestuur te
formeren. Het voorstel is dat er een nieuwe
voorzitter komt van buiten de huidige besturen.

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

De huidige bestuursleden die door willen kunnen
zich melden. Nieuwe kandidaten kunnen zich tevens
melden. Een selectiecommissie gaat de kandidaten
selecteren en beoordelen op kunde en capaciteiten en
geschiktheid.

Het is de WP gelukt om voor de komende miniconferentie een spreker over te halen onze leden toe
te spreken op onze mini-conferentie welke op

Er komt een transitie-bestuur tijdens de overgangsfase tot 1-1-2020 bestaande uit 3 mensen van de
NVOG en 3 mensen van de KNVG.
Voor 1-1-2020 moeten de formateurs klaar zijn met
het selecteren. Mocht er op 1-1-2020 nog geen
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Mini-conferentie 2019

10 oktober 2019 om 13:30
zal worden gehouden. Noteer deze datum alvast in
uw agenda.
Nieuws over locatie, spreker, onderwerp etc. volgt
later via onze website.

Colofon

jaargang 2019 nr 2

