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U vindt de volgende onderwerpen in deze Nieuwsbrief:
Beste VGDN leden en sympathisanten,
1.
Voorwoord van onze voorzitter
2
Het belang van ledenwerving juist nu !
3
Brief VGDCN aan het bestuur van het Chemours Pensioen fonds

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

1) inleiding van onze voorzitter :
Naar aanleiding van hetgeen Chemours ( Marc Reijmers ) en het bestuur van ons pensioenfonds ( Frans
van Dorsten) tijdens onze laatst gehouden NLV (24 nov. 2016) hebben verteld over de
toekomstbestendigheid van het Chemours pensioenfonds heeft het bestuur van de VGDCN besloten
onderstaande brief aan het pensioenfonds te sturen .
Het VGDCN bestuur wil graag vanaf het begin betrokken worden bij dit met name het voor
gepensioneerden zo belangrijke proces om de belangen van alle gepensioneerden zo goed mogelijk te
behartigen
Hans van den Reydt

Voorzitter VGDCN

2) Het belang van ledenwerving , juist nu !
De VGDCN heeft 750 leden op 1850 gepensioneerden . dus vele ex collega’s zijn nog geen lid.
Hoe sterker de VGDCN hoe beter onze belangen kunnen worden behartigd !!
Stimuleer deze mensen dus om lid te worden :
Dat kan via de website http://www.vgdcn.nl/inschrijven-wijzigen/
Of per email of post :
Ledenadministratie VGDCN:
Frans Verhoeven
Schermerhornstraat 36
4908 DD Oosterhout
E-mail: frans.verhoeven@verti-advies.nl

3) Brief VGDCN bestuur aan het Chemours pensioenfonds

Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland
Postbus 145
33004C Dordrecht
Sliedrecht, 9 december 2016
Mijne heren,
Betreft: toekomstbestendigheid van ons pensioenfonds
Het bestuur van de VGDCN heeft inmiddels van diverse kanten vernomen, dat
Chemours Netherlands B.V. in gesprek is met de Stichting Pensioenfonds Chemours
Nederland over de toekomst van ons pensioenfonds.
Eventuele wijzigingen om te komen tot een toekomstbestendig pensioenfonds
kunnen grote gevolgen hebben voor de pensioengerechtigden in het pensioenfonds.
De VGDCN met haar 750 leden, die de belangen behartigt van de
pensioengerechtigden in het pensioenfonds, zou graag als één van de
belanghebbenden betrokken worden bij dit proces. De pensioengerechtigden
vertegenwoordigen immers een zeer aanzienlijk deel van de
pensioenuitkeringsgerechtigden, zeker nu DuPont haar pensioenregeling met ingang
van 1 januari 2017 elders gaat onderbrengen.
Door deel te nemen aan het proces zal de VGDCN ook beter in staat zijn om in een
later stadium haar leden te adviseren bij hun keuze om individueel bezwaar te maken
tegen de voorgestelde wijzigingen, mocht dit wettelijk vereist zijn.
Wij zijn gaarne bereid om, indien nodig, ons verzoek mondeling toe te lichten.
Met vriendelijke groeten
Namens het bestuur
Hans van den Reydt
Voorzitter VGDCN

