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Beste VGDN leden en sympathisanten,

U vindt de volgende onderwerpen in deze Nieuwsbrief:



Agenda Algemene Ledenvergadering 26 april
Jaarverslag 2011 van de secretaris



Meedoen actie “Schot voor de boeg”



Voortzetting Lidmaatschap na overlijden



Wijzigen van persoonsgegevens doorgeven



In Memoriam.

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

Waarom een Nieuwsbrief op papier?
U ontvangt deze nieuwsbrief uitsluitend per post, omdat wij een nagenoeg kant en klare brief met envelop
hebben bijgesloten, zodat gepensioneerden eenvoudig mee kunnen doen aan de actie, die verderop
genoemd wordt.
Agenda Algemene Ledenvergadering – 26 april a.s. om 14.00 uur in het MFB
1. Opening door Voorzitter
Huishoudelijke punten 1
2. Mededelingen/Ingekomen stukken
3. Vaststellen notulen Ledenvergaderingen 2011 (zie website)
Belangenbehartiging
4. Brief kosten Ziektekostenverzekering aan DuPont
5. Actie “Schot voor de Boeg”
Algemeen 1
6. Vervullen Stichtingsbestuurvacature in 2012
Profiel kandidaat
Werkwijze verkiezingen
Pauze!
Informatie
7. Stand van zaken DuPont in Nederland – Willem Buitelaar - Public Affairs DuPont
8. Pensioenvoorlichting – Wim Smouter – Bestuurslid Pensioenfonds
Huishoudelijke punten 2
9. Jaarverslag 2011 secretaris
10. Jaarverslag Penningmeester en Verslag Kascommissie
Incl. benoeming kascommissie 2012 (2 leden + reserve)
Kascommissie 2011:
Leden:
G. van Buuren, A. Vermeulen;
Reserves: R. van Mens, M.J. Schoehuis en W.H. Kiliaan.
11. Begroting 2012
Algemeen 2
12. Berichten uit de Deelnemersraad
13. Rondvraag en sluiting
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Jaarverslag 2011 van de secretaris

VGDN

Jaarverslag secretaris
Verenigingsjaar 2011
Vereniging van Gepensioneerden DuPont
Nederland

Aan het eind van het verenigingsjaar bedraagt het aantal leden van de VGDN 727, het aantal sympathisanten
bedraagt 78.
De organisatiegraad van de VGDN onder de pensioengerechtigden is xx% (het percentage wordt op de ALV
bekend gemaakt).
De Algemene Ledenvergadering was op 19 mei met 90 deelnemers en had, naast de standaard huishoudelijke
punten en mededelingen, als voornaamste onderwerp de presentatie van de voorzitter van de Stichting
Pensioenfonds DuPont Nederland over de stand van zaken bij het Pensioenfonds, de stand van zaken over de
juridische procedure en de teleurstellende briefwisseling met DuPont over de achterstand van onze
pensioenen.
De Najaars Ledenvergadering was op 24 november met 89 deelnemers en had als voornaamste onderwerpen
de door de vergadering aangenomen “VGDN Doelstelling 2011” en het aannemen van het voorstel van één
van de leden om DuPont om een compensatie te vragen voor de gestegen zorgkosten, net zoals de
werknemers die krijgen. Daarnaast hield de Heer Smittenaar een presentatie over NVOG en haar activiteiten.
De samenstelling van het bestuur werd tijdens de Algemene Ledenvergadering gewijzigd. Lona Huisman Aronstein, Wout van Keulen, Han Vermeer en Hans van den Reydt waren aftredend. Lona Huisman – Aronstein
en Wout van Keulen waren niet herkiesbaar, Han Vermeer en Hans van den Reydt wel. Aangezien er geen
tegenkandidaten waren, zijn zij weer toegetreden tot het bestuur. De opengevallen plaatsen in het bestuur
zullen voorlopig niet ingevuld worden.
Het bestuur bestaat vanaf mei uit een dagelijks bestuur,bestaande uit Peter van den Brink (voorzitter), Theo
Zandbergen (vice-voorzitter en penningmeester) en Hans van den Reydt (secretaris) en de overige
bestuursleden , Jan Dik, Gerrit Jan Postma, Jan Stienstra, Wil van de Sande en Han Vermeer.
De VGDN is vertegenwoordigd in diverse organisaties. Zij heeft vertegenwoordigers in het bestuur van het
Pensioenfonds (Wil van de Sande en Theo Zandbergen), het Verantwoordingsorgaan (Peter van de Brink) en
de Deelnemersraad (Jan Dik, Gerrit Jan Postma, Jan Stienstra, Han Vermeer en Hans van den Reydt). Daarnaast
is de VGDN vertegenwoordigd in de NVOG (Peter van den Brink en Gerrit Jan Postma zijn hier onze
vertegenwoordigers), met name in het Platform Dochterondernemingen Internationale Concerns.
In het afgelopen verenigingsjaar zijn er 10 bestuursvergaderingen geweest. De belangrijkste onderwerpen, die
daar aan de orde kwamen, waren:
* Belangenbehartiging van alle DuPont pensioengerechtigden
* Ledenwerfactie
* Magazines InDuPont en Dordrecht Inside
* Nieuwe organisatiestructuur van de VGDN;
De belangenbehartiging van alle DuPont pensioengerechtigden stond ook in 2011 weer centraal.
Hiertoe zijn een aantal brieven geschreven aan DuPont over:
* De achterstand van onze pensioenen;
* De betrokkenheid van de VGDN bij de fundamentele wijzigingen van de pensioenregeling en
* Haar betrokkenheid bij de keuze van de collectieve zorgverzekeraar.
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Alleen de brief over de collectieve zorgverzekeraar heeft enig succes gehad. De VGDN werd in staat gesteld om
een enquête onder haar leden te houden over ervaringen met CZ. Derk Berends nam de taak op zich om een
samenvatting van de kleine 100 reacties te maken voor DuPont. De andere antwoorden waren teleurstellend.
Daarnaast heeft het bestuur ook de sociale partners FNV, CNV en Unie in brieven gevraagd om
* Bij CAO onderhandelingen ook oog te hebben voor de koopkrachtachterstand, die gepensioneerden
inmiddels hebben opgelopen en
* Betrokkenheid van de VGDN bij de fundamentele wijzigingen van de pensioenregeling tijdens CAO
onderhandelingen.
De vakbonden antwoordden, dat CAO-aangelegenheden aan haar leden worden overgelaten. Alleen de Unie
was daarnaast bereid om een eventueel verzoek te steunen van de VGDN aan DuPont om een bedrag ter
beschikking te stellen, uitsluitend bestemd voor de compensatie van de pensioenachterstand, maar dan wel
nadrukkelijk buiten de CAO-loonruimte om. De VGDN zal in 2012 van dit aanbod gebruik maken, als het gaat
om haar verzoek aan DuPont om een compensatie op de gestegen kosten van die zorgverzekering toe te
kennen aan haar gepensioneerden.
De VGDN heeft naar aanleiding van haar 10-jarig bestaan en met de steun van het Pensioenfonds, weer een
Ledenwerfactie gehouden. Deze actie heeft in 2012 45 nieuwe leden gebracht en 6 nieuwe sympathisanten.
De organisatiegraad van de VGDN onder de pensioengerechtigden is na de actie xx% (het percentage wordt op
de ALV bekend gemaakt).
DuPont stelt vanaf begin 2011 haar twee magazines, INDuPont en Dordrecht Inside, elektronisch ter
beschikking aan de VGDN om aan haar leden te verzenden. Eerder was de distributie ervan om te hoge kosten
(papier) en privacy redenen (website) gestopt. Nu horen de leden weer iets over de gang van zaken bij de
vroegere werkgever.
Het bestuur is een jaar bezig geweest om de nieuwe organisatiestructuur van de VGDN, zo enthousiast
geïntroduceerd door onze vorige voorzitter tijdens de NLV van 2010, van de grond te krijgen. Het bestuur krijgt
nu gelukkig voor haar kerntaken en ondersteunende taken de hulp van een Communicatieteam, de
Jaarverslagencommissie en de Ledenadministrateur.
Er zullen in de toekomst, indien nodig, alleen ad-hoc commissies worden opgericht met een specifieke taak.
Hans van den Reydt, secretaris
Oproep aan gepensioneerden om mee te doen aan de actie “Schot voor de Boeg”
Een van de mogelijke gevolgen van de invoering van het Pensioenakkoord zou zijn dat de bestaande rechten
worden overgeheveld naar een pensioenregeling nieuwe stijl. In de uitwerking van het Pensioenakkoord
wordt dit “invaren “genoemd.
Alhoewel de juridische haalbaarheid hiervan op dit moment nog door minister Kamp wordt getoetst is de
Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen alvast een initiatief gestart om gepensioneerden een brief naar hun
pensioenfonds te laten sturen om het fonds “in gebreke te stellen”. Dit is een juridische term om het fonds
aansprakelijk te stellen voor eventueel te lijden schade door het “invaren” van bestaande rechten . Dit zou een
gevolg kunnen zijn van de uitwerking van het Pensioenakkoord, waardoor bestaande afspraken onder worden
gebracht in het nieuwe contract. De Stichting van de Arbeid heeft dit in juni 2010 als zodanig verwoord.
Hoewel de minister hier nog geen besluit over heeft genomen, vindt het VGDN bestuur dat zij hun leden nu
ook moet oproepen om deze actie te nemen. We hebben daarom als bijlage bij deze nieuwsbrief een
voorbeeldbrief gedaan, die u voorzien van uw naam, adres en ondertekening met plaats en datum in de
bijgevoegde envelop kunt versturen naar ons pensioenfonds. Wel zult u zelf er een postzegel op moeten
plakken! Tijdens de Algemene ledenvergadering zal er ook een verdere toelichting worden gegeven. Stimuleer
ook uw collega’s, die mogelijk (nog) geen lid zijn van de VGDN ook een brief te sturen. Een kopie is
tegenwoordig snel gemaakt.
Dus wacht niet, maar doe het nu!
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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
ook uw pensioen en ook u heeft een stem in de deze belangenbehartiging.
Geeft men echter te kennen hierop geen prijs te stellen, dan is een berichtje naar onze secretaris (zie boven)
voldoende.
Wijziging persoonsgegevens, incl. bankrekeningnummer naar Ledenadministratie!
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 per e-mail of per post door aan
onze ledenadministratie.
Ledenadministratie VGDN:
Frans Verhoeven
Schermerhornstraat 36
4908 DD Oosterhout
E-mail: frans.verhoeven@verti-advies.nl

In Memoriam
Overleden zijn:
A.F.M. van der Schoot op 12 januari, hij werd 57 jaar
C.M. Frenks op 28 februari, hij werd 83 jaar
J. Verstegen op 8 maart, hij werd 76 jaar
B.J. Gremmer op 29 maart, hij werd 84 jaar
C. Smaal op 3 april, hij werd 57 jaar.

Bijlagen:
* Brief : “Schot voor de Boeg”
* Geadresseerde envelop

4

