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Beste VGDN leden
Van de voorzitter:
Hierbij nodig ik u allen van harte uit voor de komende Najaarsledenvergadering op 25 november.
Sinds de laatste Algemene ledenvergadering is er veel gebeurd op pensioengebied en ook binnen uw VGDN.
Ik wil u daar in de komende vergadering uitgebreid over informeren. Bij deze al vast een voorproefje.
U bent uiteraard vooral geïnteresseerd hoe ons fonds er bij staat. Kort samengevat: Het kon zeer zeker veel
beter, maar als je de kranten leest: Het kon ook veel slechter. Wij hebben net als u ook zo onze zorgen over
het fonds. Daarom leek het ons verstandig om Krijn de Zeeuw, de voorzitter van ons Pensioenfonds, uit te
nodigen om ons zijn visie te vertellen.
De vorige ledenvergadering had ons toestemming gegeven om tot actie over te gaan. Wij zouden zowel
zogenaamde publieksacties, in toenemende intensiteit, voorbereiden als ook zien of juridische stappen tot
iets konden leiden.
Wij hebben besloten om uiteindelijk niet tot de zogenaamde publieksacties over te gaan. Dit gezien het toch
wel ongewisse van het resultaat vooral ook door de wijzigingen in ‘pensioenland’. Waar de discussie bij
pensioenen nu gaat of er uiteindelijk afgestempeld gaat worden (bij ons nog geen zaak) zou onze
publieksactie geen, mogelijk zelfs negatieve, media aandacht krijgen.
Met betrekking tot de juridische acties: Er zijn in Nederland maar weinig juristen die gespecialiseerd zijn op
het gebied van pensioenen. Op het moment hebben die het erg druk. Ook onze jurist. Hij is er weliswaar nog
steeds mee bezig tussen allerlei andere meer dringende zaken door. Al met al denken wij niet dat we veel
kansen maken. Zeker niet op korte termijn. Bij deze wel een verzoek. Onze jurist heeft ons dringend
gevraagd of hij kopieën kan krijgen van afspraken die gemaakt zijn bij het tot stand komen van ons
Pensioenfonds (periode 1993 tot 1996). Dit zijn dan stukken die gaan over toezeggingen aan het personeel
door de vakbeweging, de OR of DuPont, arbeidsvoorwaarden waar de pensioenen in genoemd worden, etc.
Kijk asjeblieft thuis nog eens na of u nog stukken hebt. Zo ja breng die dan mee naar de vergadering dan
kunnen we deze bekijken en eventueel een kopietje maken. Als u het wilt kunnen die stukken anoniem
gebruikt worden. Het is erg belangrijk voor ons allen en we krijgen er tot nu toe niets van te pakken. Dus
“Help”.
Zoals u allen weet heb ik te kennen gegeven dat ik als voorzitter en bestuurslid terug wil treden. Het
aftreden als voorzitter zal op de najaarsvergadering plaats vinden. Ik zal nog wel even, voor de continuïteit,
als vicevoorzitter in het bestuur blijven. Daarnaast treden nog drie bestuursleden af: Ed den Boef, Wil
Urbanus en Ton Harries. Volgend jaar zal ook Lona Huisman aftreden en waarschijnlijk ikzelf. Vacatures
genoeg dus.
Waar de leden (vier man) van de Deelnemersraad steeds in de bestuursvergaderingen aanwezig waren is
besloten om hen als bestuursleden in de komende vergadering voor te dragen.
Deze op zich logische stap werd mede ingegeven door het feit dat het lastig bleek om goede opvolgers te
vinden. Wij denken dat dat te wijten is aan het feit dat de VGDN in feite slechts één doel voor ogen heeft:
“Indexatie”. Uw bestuur en de DR zijn daar steeds mee bezig. Met als nadeel dat er weinig contact met de
leden is. Er is geen sprake van een bloeiende vereniging met vele nevenactiviteiten en commissies waar, bij
een gewone vereniging, de nieuwe bestuursleden uit voortkomen.
Daarnaast doet zich het feit voor dat uw bestuur zorgen heeft dat, gezien de huidige crisis in pensioenland,
het nog wel lang kan duren totdat wij indexatie zullen krijgen. Wij denken dat deze situatie toch wel enige
jaren aan kan lopen. Het probleem dat wij nu zien is de vraag hoe wij de VGDN onder dergelijke
omstandigheden actief en bruisend houden. Dat is nodig want alleen als grote vereniging kan je iets
betekenen. Gezien de ervaringen met het “herverzekeringsproject”, dat de gelden van ons pensioenfonds in

de USA zou gaan beleggen, is het niet ondenkbaar dat vergelijkbare calamiteiten in de toekomst zich zouden
voor kunnen doen. Een bruisende grote VGDN is dan noodzakelijk.
Vandaar ons voorstel om de organisatie van de VGDN anders op te gaan zetten.
De nieuwe organisatie van de VGDN zal meerdere commissies kennen met nevenactiviteiten. Ook
vergelijkbare verenigingen van gepensioneerden bij andere bedrijven hebben zo een structuur. Soms wel
een tiental commissies voor allerhande zaken.
De vraag, die zich dan gelijk voordoet, is aan welke commissies wij dan denken. Daar willen wij het met u
over gaan hebben. Wij denken aan de volgende wat schetsmatige indeling:
1. Commissies die de kerntaken van de VGDN ondersteunen, zoals vertegenwoordiging in de DR en het
bestuur van de Stichting, maar ook die de relaties met de vakbeweging en de OR gaan onderhouden.
Je kan hierbij ook denken aan juridische adviezen of “Mediation”, etc.
2. Commissies voor enkele ondersteunende taken van de VGDN, zoals ledenwerving, de website
actueel houden, in- en externe communicatie. Ook zou te overwegen zijn om onderafdelingen op te
richten voor Kerkrade, Rozenburg en Breda.
3. Commissies die zich op ontspanning gaan richten. Denk daarbij aan samenwerking met de 55+ club of
de personeelsvereniging maar dan ook toegankelijk voor gepensioneerden uit Rozenburg, etc. Ook
kan je denken aan het zelf organiseren van autorally’s, het organiseren van ons 10 jarig bestaan in
mei 2011, het opzetten van een gezellige PC club voor ouderen zonder PC ervaring, etc.
4. Commissies die zich gaan richten op min of meer culturele activiteiten. Tochten organiseren
naar...?.... (Musea, kerken, Hoge Veluwe, Concerten, André Rieu, Musicals, etc.) Maar ook het
bezoeken van bijvoorbeeld de nieuwbouw werkzaamheden van de 2e Maasvlakte.
5. en andere zaken, zoals: uitzendbureau voor gepensioneerden (zoals bij de Shell), activiteiten samen
doen met de sympathisanten, e. d..
Dit zijn zo de eerste gedachten. Op de najaarsledenvergadering willen we daar met u over gedachten
wisselen en de eerste activiteiten proberen te starten.
Met vriendelijke groeten en hopelijk tot ziens op de vergadering,
Wout van Keulen, voorzitter VGDN.
De volledige agenda ziet er als volgt uit:
Tijd: 25 november 14:00 uur
Plaats: DuPont MFB, Grevelingenweg 3313LB, Dordrecht
Leden en sympathisanten zijn uitgenodigd. Sympathisanten mogen meepraten, maar niet stemmen.

1.
2.
3.
4.
5.

Opening
Hoe staat ons pensioenfonds er voor ?
Toespraak voorzitter
Mededelingen en ingekomen stukken
Voorstel organisatiestructuur VGDN
- Pauze 6. Vervolg voorstel organisatiestructuur
7. Verkiezing voorzitter en bestuursleden */
- Aftredend zijn Ton Harries, Wout van Keulen, Wil van de Sande en Wil Urbanus.
- Ton Harries en Wil Urbanus hebben te kennen gegeven niet meer herkiesbaar te zijn
- Ed den Boef heeft kenbaar gemaakt, dat hij bedankt als bestuurslid. Hij zou in 2011 aftredend zijn
- Wil van de Sande en Wout van Keulen hebben verklaard herkiesbaar te zijn.
Wout echter niet meer als voorzitter.
Het bestuur stelt voor om:
- Peter van der Brink in functie te kiezen als voorzitter van onze vereniging.

- Wil van de Sande en Wout van Keulen te herkiezen. Wil is tevens bestuurslid van de Stichting en
Wout zal onze vicevoorzitter worden, speciaal belast met de nieuwe organisatiestructuur.
- Jan Dik, Gerrit Jan Postma, Jan Stienstra en Han Vermeer als nieuwe bestuursleden te kiezen. Zij
zijn allen lid van de Deelnemersraad van de Stichting.
- Gevolgen rooster van aftredende bestuursleden.
- Overdracht voorzittershamer en afscheid van niet herkiesbare bestuursleden.
8. Berichten uit de Deelnemersraad.
9. Rondvraag en Sluiting
*/

Leden mogen vóór aanvang van de vergadering schriftelijk een lid voordragen als kandidaat-bestuurslid. De
voordracht dient voorzien te zijn van de handtekeningen van 25 leden en de akkoordverklaring van het kandidaatbestuurslid.

Naar de bar
Wijziging persoonsgegevens
Vaak wordt gedacht dat wijzigingen die worden doorgegeven aan het pensioenfonds automatisch ook bij de
VGDN aankomen, dit is echter niet het geval. Verandert uw (e-mail) adres, rekeningnummer o.i.d. wilt u dit
dan ook doorgeven aan de secretaris van de VGDN.
Heeft u een e-mail adres en heeft dit nog niet aan de secretaris doorgegeven, doe dit dan alsnog, u wordt
dan sneller geïnformeerd en het scheelt de vereniging flink wat portokosten.
In Memoriam
André Binnerts is op 29 juli overleden, hij werd 83 jaar
Ben Dingemans is op 14 augustus overleden, hij werd 82 jaar.
Johan van der Veken is op 25 augustus overleden, hij werd 80 jaar.
Dolf Suurmeijer is op 14 september overleden, hij werd 71 jaar.
T.C. Scheffers is op 25 september overleden, hij werd 81 jaar.
Leo van Til is op 8 oktober overleden, hij werd 80 jaar.
R. van der Veken – Bos is op 10 oktober overleden, zij werd 80 jaar.
Henk Fien is op 21 oktober overleden, hij werd 87 jaar.

