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U vindt de volgende onderwerpen in deze Nieuwsbrief:
Beste VGDN leden en sympathisanten,

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering VGDN


Algemene informatie



Agenda van de algemene leden vergadering van 24 april a.s.



Wijzigingen van persoonsgegevens doorgeven



In Memoriam



Jaarverslag van de secretaris

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

Algemene ledenvergadering 2014 :
Wij willen u van harte uitnodigen voor de algemene leden vergadering van 24 april a.s.
Deze zal plaats vinden in het MFB Grevelingenweg 20 Dordrecht, aanvang is 14.00 uur.
Wij hopen weer veel leden en sympathisanten welkom te heten op deze belangrijke vergadering!
Algemene informatie
Het ledental van de VGDN per eind januari 2014 was 760 en het aantal sympathisanten 88.
De dekkingsgraad van het DuPont Pensioenfonds per eind februari was 116,2%.
Indexatie kan als het lange termijn herstelplan is beëindigd en de dekkingsgraad hoger is dan 117%

Agenda:
Opening door de voorzitter

Hans van den Reydt

Huishoudelijke punten
 Mededelingen en ingekomen stukken
 Gedragsregels tijdens de ledenvergadering:
1. Vragen aan het bestuur voorafgaand aan de vergadering indienen
2. Aan het einde van een presentatie vragen stellen tenzij de presentator anders beslist
3. Agenda punt met meningsvorming/discussie wordt aangegeven.
 Vaststellen notulen Algemene Ledenvergaderingen van 30 mei 2013
 Najaars Ledenvergadering van 28 november 2013
Jaarverslag 2013 van de secretaris


2014

Jaarga ng 1 5 ,nu m me r 3

Hans van den Reydt

Gelegenheid tot het stellen van vragen

VGDN wervingsactie 2014

Ger van Unnik

Jaarverslag 2013 van de penningmeester
 Verslag kas commissie en decharge bestuur
 Benoeming kascommissie 2014
Kascommissie 2013: Gerrit van Buren en Max Schoehuis
Reserve lid: Jan van Namen

Ruud van Mens

Definitieve begroting 2014
 Gelegenheid tot het stellen van vragen

Ruud van Mens

Verkiezing bestuursleden
 Aftredend en herkiesbaar : Han Vermeer en Hans van den Reydt
Het bestuur stelt voor om :
 Han Vermeer en Hans van den Reydt te herkiezen als bestuurslid
 Hans van den Reydt te herkiezen als voorzitter

Leo Hermans

Verkiezing bestuursleden info:
Statuten artikel 7, Bestuur, lid 2:
De benoeming geschiedt uit één of meerdere voordrachten. Tot opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd: zowel bestuur als vijf en twintig
van de stemgerechtigde leden.
De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door de leden moet vóór de aanvang
van de vergadering schriftelijk worden ingediend, voorzien van de akkoordverklaring van de voorgedragen persoon .

Netwerken:
NVOG en KNVG

Wim van der Luijt
PAUZE (15.00-15.15)

Communicatie met de leden
Stand van zaken DuPont in Nederland
 o.a. Status afsplitsing Performance Chemicals

Willem Buitelaar
(Public Affairs Oper. Leader EMEA)

Belangen behartiging

Pensioenfonds DuPont
 Introductie Verantwoordingsorgaan (VO) nieuwe stijl
 Pensioenfonds na afsplitsing Performance Chemicals
 Verdere ontwikkelingen

Frans van Dorsten

Rondvraag en sluiting

Hans van den Reydt
BAR OPEN!

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 daardoor niet binnen komt.
Dus: Verandert uw adres, email adres of uw IBAN!!! rekeningnummer?
 Geef dit dan ook direct 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:
Over de afgelopen maanden ontvingen wij het bericht van overlijden van:
J.H.Streefkerk-van Voorthuizen op 30-01-2014 zij werd 76 jaar
J.J.Zant-Menks
op 03-02-2014 zij werd 87 jaar
P.Romijn
op 04-01-2014 hij werd 91 jaar
J.Vermeulen
op 13-01-2014 hij werd 72 jaar
R.A.Daniël
op 13-01-2014 hij werd 57 jaar
G. Dijkstra
op 14-01-2014 hij werd 82 jaar
M.van de Vlag
op 02-02-2014 hij werd 77 jaar
H.van Leeuwen
op 13-03-2014 hij werd 82 jaar
Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar de nabestaanden.

VGDN

Jaarverslag secretaris
Verenigingsjaar 2013
Vereniging van Gepensioneerden DuPont Nederland

Aan het eind van het verenigingsjaar bedraagt het aantal leden van de VGDN 758, het aantal sympathisanten
bedraagt 89.
De organisatiegraad van de VGDN onder de pensioengerechtigden is xx% (het percentage wordt op de ALV bekend
gemaakt).

De Algemene Ledenvergadering was op 30 mei met 66 deelnemers en had, naast de standaard huishoudelijke
punten en de Berichten uit de Deelnemersraad, als voornaamste onderwerpen:
* De mededeling van het afscheid, dat Truus van Middelkoop en Marco van Beveren hebben genomen van DuPont.
* De brief aan de vakbonden met het verzoek om tijdens de CAO onderhandelingen DuPont te vragen om een
financiële bijdrage aan gepensioneerden voor de gestegen premie voor de zorgverzekering, het uitblijven van een
antwoord van de vakbonden en de negatieve houding van de FNV t.o.v. ons verzoek tijdens een
ledenbijeenkomst.
* De brief aan het Pensioenfonds over partiële indexatie.
* De weer zeer gewaardeerde presentatie van DuPont’s Public Affairs Operations leader EMEA over de stand van
zaken bij DuPont in Nederland en de Open Dagen in Dordrecht.
* Het afscheid van onze voorzitter Peter van den Brink en ons bestuurslid Jan Stienstra.
De NajaarsLedenvergadering was op 28 november met 103 deelnemers en had, naast de huishoudelijke punten en
de Berichten uit de Deelnemersraad, als voornaamste onderwerpen:
* De presentatie van de voorzitter van het Pensioenfonds over pensioen(fonds)ontwikkelingen en zijn afscheid. Hij
gaat met pensioen.
* De presentatie over de afsplitsing van Fluoroproducts door René Bakker.
* Het afscheid van ons bestuurslid Wil van de Sande.
De samenstelling van het bestuur werd tijdens de Algemene Ledenvergadering gewijzigd: Peter van den Brink en Jan
Stienstra waren aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur stelde voor om Leo Hermans (bestuurslid Pensioenfonds)
te kiezen als nieuw bestuurslid en Hans van den Reydt te benoemen tot voorzitter. Aangezien er geen
tegenkandidaten waren, zijn zij beiden (weer) toegetreden tot het bestuur.
Tijdens de NajaarsLedenvergadering werd het bestuur opnieuw gewijzigd. Wil van de Sande was aftredend en niet
herkiesbaar, Het bestuur stelde voor om Henk kok en Ger van Unnik te kiezen als nieuwe bestuursleden. Aangezien
er geen tegenkandidaten waren, zijn zij beiden toegetreden tot het bestuur.
Het bestuur bestaat vanaf december uit het dagelijks bestuur, Hans van den Reydt (voorzitter), Ruud van Mens
(penningmeester) en Hans van den Reydt (secretaris) en de overige bestuursleden Jan Dik, Leo Hermans, Henk Kok,
Wim van der Luijt, Gerrit Jan Postma, Ger van Unnik en Han Vermeer.
De VGDN is vertegenwoordigd in diverse organisaties. Zij heeft vertegenwoordigers in het bestuur van het
Pensioenfonds (Leo Hermans), het Verantwoordingsorgaan (Theo Zandbergen) 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 (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden) en de KNVG (Koepel van Nederlandse
Verenigingen van Gepensioneerden) door Gerrit Jan Postma.
In het afgelopen verenigingsjaar zijn er 9 bestuursvergaderingen geweest. De belangrijkste onderwerpen, die daar
aan de orde kwamen, waren:
* Belangenbehartiging van alle DuPont pensioengerechtigden
* Medezeggenschap

De belangenbehartiging van alle DuPont pensioengerechtigden stond dus ook in 2013 weer centraal. De volgende
onderwerpen waren de belangrijkste:
* Een werkgeversbijdrage aan de zorgkostenverzekering voor gepensioneerden;
Helaas heeft onze oproep aan de vakbonden geen succes gehad. Een reactie van de vakbonden bleef uit, mede
omdat de CAO onderhandelingen met DuPont ook zonder ons verzoek al moeilijk genoeg gingen. Eind 2013 was
er nog geen CAO.
* Partiële indexatie voor gepensioneerden na het beëindigen van de herstelplanperiode;
Het bestuur van de VGDN heeft na ontvangst van het antwoord van de Stichting op ons verzoek besloten dit
onderwerp niet meer actief na te streven. Zij is het eens met de Stichting, dat het beter is te wachten op nieuwe
wetgeving op pensioengebied.
* De voorbereidingen om mee te beslissen over de gevolgen van het Sociaal akkoord (reëel of nominaal contract)
bleken aan het eind van 2013 niet meer nodig. De voorgestelde wetgeving werd ingetrokken door de regering.
Medezeggenschap werd aan het eind van het jaar extra belangrijk. Naast het positieve nieuws, dat Theo Zandbergen
per 1 mei was gekozen tot voorzitter van het Verantwoordingsorgaan, zijn er wijzigingen op komst, die de
medezeggenschap in gevaar kunnen brengen. Nadat het Stichtingsbestuur had besloten om het bestuur terug te
brengen tot 6 personen, waarvan één gepensioneerde, kwam de wet versterking bestuur pensioenfondsen. De
Deelnemersraad wordt in 2014 opgeheven en er komt een groter Verantwoordingsorgaan. De bevoegdheden van
het nieuwe orgaan zijn echter zeer beperkt. De Deelnemersraad zal pogen te bereiken, dat er een evenwichtige wijze
van vertegenwoordiging van belanghebbenden in het bestuur is en een behoorlijke belangenbehartiging van
werknemers en gepensioneerden.

Routinewerkzaamheden van het bestuur
Het bestuur behandelt maandelijks naast de hierboven genoemde, de volgende onderwerpen:
* Deelnemersraad, o.a. notulen en adviezen;
* Stichtingsbestuuraangelegenheden;
* Ledenvergaderingen;
* NVOG en KNVG;
* Communicatie met leden.
De secretaris stuurde in 2013 samen met de eigenaren van de onderwerpen een kleine 370 berichten naar hun
collega bestuursleden. De antwoorden van de collega’s zijn in deze telling niet opgenomen.
De meeste correspondentie gaat over de Stichting (46) en haar Deelnemersraad (46), totaal 92 stuks. Het hele jaar
heeft de NVOG gezorgd voor 85 berichten en de KNVG voor 46.
De leden hebben 12 Nieuwsbrieven en oproepen van de VGDN ontvangen en 6 DuPont Magazines.

Hans van den Reydt, secretaris

