
 
 

Van de voorzitter:

In deze ietwat vreemde vakantietijd zijn we allen nog steeds in de ban van het 
Corona-virus. We geven nog steeds geen handen, houden (meestal) 1,5 meter 
afstand, en ontsmetten nog (geregeld) onze handen. Merkbaar is wel dat we er 
soepeler mee omgaan. Misschien wel te soepel, getuige de nu lopende discussie 
om weer strikter de regels te gaan handhaven en mogelijk vaker een 
mondkapje te gaan verplichten. Laten we hopen dat de tijd tot het hebben van 
een vaccin daarmee wordt overbrugd. Velen van u zullen hun geplande 
vakantie hebben geannuleerd, uitgesteld, dan wel veranderd. Kortom, het blijft 
aanpassen. Zo ook voor ons, als bestuur. De geplande technische mini-
conferentie is dit voorjaar virtueel live via YouTube uitgevoerd op 25 juni (nog 
steeds te bekijken; een aanrader). Inmiddels is het minister Koolmees “gelukt”om toestemming te krijgen om 
de volgende stap in de wijziging van ons pensioenstelsel te gaan zetten. Voordat een en ander in wetgeving is 
omgezet, moet er nog veel gebeuren. Bij het overleg daarover is het van essentieel belang dat de ouderen ook 
aan tafel zitten, en meepraten!! Dit is echter nog niet geregeld. Een van de onderhandelaars was de heer Tuur 
Elzinga, pensioenonderhandelaar namens het FNV. Hr. Elzinga heeft zich bereid verklaard om in oktober bij 
ons spreker te zijn bij onze mini-conferentie. Nadere details volgen nog; ook t.a.v. wijze waarop we deze 
conferentie vorm willen geven. 

Ook nu wil ik graag eindigen met dezelfde wens als vorige keer: namens het bestuur wens ik u sterkte in deze 
tijd, en blijf gezond, Sander van der Schoot 

 
Corona perikelen 
 
We zijn wereldwijd al weer ruim een half jaar in de 
ban van het Covid-19 virus. Zo langzamerhand komt 
er door de versoepelingen van de maatregelen weer 
wat meer leven in onze samenleving. Sinds 1 juli 
zijn er ook weer meer zaken mogelijk, zo gaan de 
sportscholen gelukkig (red.) weer open, en zijn er 
her en der weer samenkomsten mogelijk. Toch 
zullen we nog een hele tijd worden opgezadeld met 
de 1,5 meter maatregel van het RIVM. Tijdens de 
persconferentie van premier Rutte en Minister de 
Jonge zijn de maatregelen nog eens helder 
opgesomd. Met het besef dat e.e.a. zo maar weer kan 
veranderen, hierbij een handige link naar de regels 
die per 1 juli 2020 geldig zijn. In hoeverre wij de 
komende mini-conferentie al weer live kunnen 
houden is afhankelijk van meerdere zaken. Wij 
houden u hiervan op de hoogte.

 

 
Dekkingsgraad SPTN 
 
Nog steeds kampen veel pensioenfondsen met 
verontrustende cijfers betreffende de dekkingsgraad 
als gevolg van de Coronapandemie. We mogen 
voorzichtig concluderen dat ons pensioenfonds hier 
tot op heden gelukkig maar beperkt last van heeft 
gehad. Van onze vertegenwoordiger in het SPTN 
bestuur ontvangen we met regelmaat informatie over 
de dekkingsgraad. De SPTN doet het niet slecht. Zie 
hieronder een tabel met de dekkingsgraad (DG) en 
de beleidsdekkingsgraad (BDG).
maand: DG BDG
22 april 101,4 109,6
13 mei 102,5 109,1  
4 juni 105,3 108,7
17 juni 107,0 108,7 
30 juni 105,9 108,3
U ziet aan de fluctuaties van de dekkingsgraden dat 
de markt erg onrustig is, dus er kan nog van alles 
gebeuren. 
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Extra (interne) mini-conferentie 
 
Helaas hebben we i.v.m. de Corona-pandemie de 
eerste mini-conferentie van 16 april j.l moeten 
annuleren. Op 25 juni hebben we deze ingehaald via 
een webcast. Onze voorzitter (Sander) heeft een lid 
van de Werkgroep Pensioenen (Emiel) geïnterviewd 
waarbij dit interview (ondersteund met een 
presentatie) werd gestreamd naar Youtube. Er 
hadden zich meer dan 110 leden leden aangemeld 
voor deze webcast.  
De mini-conferentie van 25 juni j.l. was een geheel 
andere dan we gewend waren. Niet samen in een 
grote zaal, maar iedereen thuis achter de PC, de 
laptop, een notebook of zelfs via de smartphone. De 
miniconferentie werd n.l. voor het eerst gestreamd 
via Youtube. Het aantal geïnteresseerden was in 
ieder geval hoger dan de laatste fysiek bezochte 
mini-conferentie. Dit komt voor 20% van de 
aanmeldingen door leden die buiten de regio wonen, 
maar mogelijk ook door leden die minder goed ter 
been zijn (hierover hebben we geen informatie). 
De presentatie van de mini-conferentie vind u op de 
website, maar u kunt ook de webcast van de mini 
conferentie op Youtube nog bekijken via deze link, 
mocht u de correspondentie hieromtrent gemist 
hebben.  
Inmiddels is de webcast 225 keer afgespeeld (al dan 
niet volledig, dat kunnen we niet beoordelen). 

Contributie 
 
Na elke correspondentie omtrent dit onderwerp zijn 
er een aantal leden die dit gelukkig als een 
herinnering zien. Ongeveer 98% van de leden heeft 
de contributie betaald. Daarentegen zijn er ook leden 
die ondanks het lezen van de herinnering nog niet de 
moeite hebben genomen de contributie voor dit 
verenigingsjaar over te maken. We verzoeken deze 
leden dit alsnog per omgaande te doen. Op onze 
website ziet u de betalingscondities onder aan de 
pagina. Let op bedrag is slechts € 7,50.

De Nieuwsbrieven van de KG 
 
De Nieuwsbrieven van de Koepel Gepensioneerden 
zijn te vinden via deze link en via onze website.

Enquete 
 
Zoals in de vorige Logged Out reeds aangekondigd, 
heeft de servicedesk in de maand mei een enquete 
gehouden over hoe de informatievoorziening naar de 

leden zou kunnen worden verbeterd.  
Hierbij werd met name aandacht gevraagd voor 
virtuele bijeenkomsten en het gebruik van de website 
voor publicaties van de Werkgroep Pensioenen. De 
uitslag van deze enquete kunt u lezen op onze 
website. 

met vriendelijke groet, De Servicedesk 

Van de WP 
 
Het mag duidelijk zijn dat de Werkgroep pensioenen 
de achterliggende maanden de handen vol heeft 
gehad aan het volgen van - en reageren op de 
ontwikkelingen aangaande het pensioencontract. 
Hieronder een aantal publicaties op onze website 
sinds het verschijnen van de vorige Logged Out. 

Pensioenkorting in 2021? Slecht 
idee. 

Een kort artikel van de WP om achtergronden te 
schetsen waarom het niet acceptabel is om in 2021 
kortingen door te voeren.  

Verslag Zoom-sessie KG 

Het verslag en de presentatie van de Zoom-sessie 
van de Koepel Gepensioneerden op 16 juni j.l..  

Open brief aan Minister Koolmees, 
fractievoorzitters, en stakeholders 

De VVSPTN heeft een Open Brief verstuurd aan:
1. Minister Koolmees
2. Alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer
3. de SER
4. Individueel aan Pieter Omtzigt en Martin van 

Rooijen
5. de FNV via Tuur Elzinga
6. de Koepel Gepensioneerden
7. de platformvoorzitter van het platform DIO/

HNI

Deze open brief komt uit de koker van de Werkgroep 
Pensioenen, bijzondere dank gaat hierbij uit naar 
Emiel Stolp en Henk Hemmers voor zijn kritische 
bijdrage als adviseur, en gaat in op het feit dat het 
nieuwe pensioencontract in deze vorm de beloften 
niet waar maakt.
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