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Beste VGDN leden en sympathisanten,

U vindt de volgende onderwerpen in deze Nieuwsbrief:



Voortzetting Lidmaatschap na overlijden
Laatste stand onderwerpen NLV November 2011



Ledenwerfactie



Ledenvergaderingen 2012



Goedgekeurde doelstelling VGDN



In Memoriam



Wijzigingen doorgeven aan secretaris

Secretariaat:
Hans van den Reydt
Prickwaert 45
3363 BA Sliedrecht
Email: hvdreydt@hetnet.nl

Lidmaatschap na overlijden gepensioneerde
Het komt wel eens voor dat er na overlijden van een gepensioneerd lid een misverstand met de partner
ontstaat over het overzetten van het lidmaatschap.
Na het overlijden van een VGDN-lid wordt het lidmaatschap overgedragen naar de partner die een weduweof weduwnaarspensioen van de Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland ontvangt.
Dit is zo in de statuten geregeld om weduwe/weduwnaars, als belanghebbende bij een goede
belangenbehartiging, het lidmaatschap met de VGDN te kunnen laten voortzetten. Bedenk bovendien: Het is
uw pensioen en de VGDN heeft ook uw steun nodig bij de deze belangenbehartiging.
Geeft men echter te kennen hierop geen prijs te stellen, dan is een berichtje naar onze secretaris (zie boven)
voldoende.
Laatste stand van zaken naar aanleiding van de Najaarsvergadering (2011) per half februari 2012
Het volledige verslag, met alle gehouden presentaties, van deze vergadering vindt u op onze website:
http://www.vgdn.nl/. Enkele aanvullende punten zijn:
Pensioenachterstand
Er is een briefwisseling gestart tussen de VGDN en de Vakbonden. Doel van de VGDN is om haar invloed bij
de vakbonden te vergroten en het onderwerp pensioenachterstand bespreekbaar te maken tijdens de Caoonderhandelingen.
Reacties: Het FNV verklaarde, dat leden van de FNV altijd toegang en stemrecht over Cao-aangelegenheden
hebben en dat dit ruimschoots bekend gemaakt wordt. Gelukkig, aldus het FNV, maken bij ons de leden het
Cao-beleid en bepalen de uitkomst van de onderhandelingen en wat er daarna gebeurt.
Inmiddels zijn ook de reacties van het CNV en de Unie binnengekomen. Hun antwoord is vergelijkbaar met
de reactie van het FNV. De volgende Cao-onderhandelingen zijn pas weer in het voorjaar van 2013.
Dekkingsgraad
De dekkingsgraad van de Stichting was op 31 december 2011: 98,2%.
Volgens het korte termijn herstelplan moet het dekkingstekort zodanig zijn, dat de dekkingsgraad op 31 dec.
2011 101,2% is. Nu de dekkingsgraad lager uitkomt, moet de werkgever in 2012 een extra premie betalen.
DuPont heeft dus inmiddels het tekort voor 2011 aangevuld, net als 7 andere bedrijven dit gedaan hebben.
Er zijn daarnaast nog ongeveer 100 noodlijdende pensioenfondsen, die mogelijk moeten gaan korten op de
pensioenen, omdat hun sponsors niet bijstorten.
Eind januari 2012 is de dekkingsgraad (incl. extra storting): 101,6%.
DuPont en onze pensioenachterstand (briefwisseling)
Op de vraag uit de vergadering, of er vergelijkbare pensioenregelingen bij DuPont in Europa waren, was het
antwoord negatief. Het pensioen, dat het meest op het onze lijkt, is dat in Zwitserland, maar ook daar wordt
geen extra bijdrage betaald.
Naar aanleiding van deze informatie doet één van de leden het volgende voorstel:
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“De werkenden krijgen nu een niet onaanzienlijke extra compensatie voor de hoge premies van de huidige,
inmiddels verlengde vernieuwde collectieve ziektekostenverzekering bij CZ.
Kan de VGDN zich via het bestuur nu wellicht ook sterk maken om een vergelijkbare compensatie (al dan niet
via de Stichting Pensioenfonds) ook voor de senioren te verkrijgen van de werkgever”?
Het bestuur heeft dit voorstel in haar eerstvolgende bestuursvergadering besproken en de brief aan DuPont
met het verzoek om ook een compensatie voor de gestegen zorgkosten aan gepensioneerden toe te kennen
is op 13 febr. ’12 verzonden, voorzien van een ondertekende ondersteuning van dit verzoek door de vakbond
“de Unie”.
Commissies
Het concept van ad-hoc commissies heeft uitstekend gewerkt voor het verzamelen van informatie over de
zorgverzekering bij CZ. Derk Berends heeft na de oproep hiertoe in Nieuwsbrief 38 de informatie van meer
dan 90 leden verzameld en verwerkt in een rapport. Het rapport is naar DuPont gestuurd en is meegenomen
in het selectieproces. Derk Berends wordt bedankt voor al zijn werk!
Nieuwe Doelstelling VGDN
De nieuwe doelstelling van de VGDN vindt u ook op onze website.
Ledenwerfactie
De in december 2011 gehouden ledenwerfactie is succesvol verlopen. Er hebben zich 48 nieuwe leden en
ook 6 nieuwe sympathisanten aangemeld.
Ledenvergaderingen in 2012
U wordt nu alvast uitgenodigd voor Algemene Ledenvergadering (ALV), die wordt gehouden op 26 april 2012
om 14.00 uur in het MFB. De agenda wordt in april toegestuurd. De verslagen van de ALV en de NLV van
2011 zullen voor goedkeuring worden voorgelegd. Mocht u deze verslagen niet via internet kunnen lezen,
kunt u contact opnemen met onze secretaris.
De Najaars Ledenvergadering wordt op 29 november 2012 gehouden.
In Memoriam
Overleden zijn:
A.J. Hendrix op 21 oktober, hij werd 72 jaar
J.P. Kraaijveld is op 17 november overleden, hij werd 82 jaar
N.J. van Heijst is op 24 november, hij werd 82 jaar
H.R. Hidding op 3 december, hij werd 79 jaar
M.M. van der Linden op 6 december, hij werd 73 jaar
J.A. Ermers op 7 december, hij werd 71 jaar
J.J. Lingbeek is op 16 december, hij werd 72 jaar
J. van Gorsel op 8 januari , hij werd 79 jaar
T.D. van der Marck op 10 januari, hij werd 79 jaar
V. Oly op 13 januari, hij werd 93 jaar
P.W.M. Adams op 15 januari, hij werd 71 jaar
W. den Heijer op 6 februari, hij werd 74 jaar
A. van Elst op 11 februari, hij werd 71 jaar
F.B. Kromeich op 11 februari, hij werd 80 jaar
Wijziging persoonsgegevens, incl. bankrekeningnummer naar Ledenadministratie!
Het komt nog te vaak voor dat informatie die door de VGDN wordt verzonden aan de ons bekende email
adressen als onbestelbaar terug komt. Dit vraagt voor de bestuursleden extra tijd en moeite omdat daarna
een papieren versie verstuurd moet worden.
Ook de penningmeester krijgt voor het innen van de contributie regelmatig bericht van de banken terug dat
de gegevens niet kloppen en het geld niet binnen komt.
Dus: Verandert uw (e-mail) adres of uw rekeningnummer geef dit dan ook door aan onze
ledenadministratie: Frans Verhoeven. Email: frans.verhoeven@verti-advies.nl of per post:
Frans Verhoeven, Schermerhornstraat 36, 4908 DD Oosterhout.
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