Jaarverslag secretaris
Verenigingsjaar 2016

Aan het eind van het verenigingsjaar bedraagt het aantal leden van de VGDCN 748, het aantal
sympathisanten bedraagt 83.
De organisatiegraad van de VGDCN onder de pensioengerechtigden is 41%.
De Algemene Ledenvergadering was op 28 april 2016 met 72 deelnemers en had als onderwerpen:
* Een business update van Chemours door Marc Reijmers. Er werd door Marc ook stilgestaan bij de
ontwikkelingen rond C8.
* Een presentatie van Frans van Dorsten over de ontwikkelingen binnen ons pensioenfonds. Hij
vertelde, dat de uitvoeringsovereenkomst met DuPont zal eindigen op 31 december 2016. DuPont
gaat de pensioenen voor de ongeveer 400 actieven elders onderbrengen. Verder, dat de nieuwe
middelloonregeling voor Chemours bijna rond is en met terugwerkende kracht per 1 januari 2016 zal
worden ingevoerd.
* Han Vermeer informeerde de aanwezigen over de werkwijze van het Verantwoordingsorgaan.
De NajaarsLedenvergadering was op 24 november 2016 met 96 deelnemers en had als onderwerpen:
* KNVG en/of NVOG? Wim van der Luijt legde uit waarom de VGDCN haar lidmaatschap van de
KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden) ook in 2017 voortzet en dat
van de NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden) heeft opgezegd per
31 december 2016.
De keus is gevallen op de KNVG om de volgende redenen:
 Goede ingang richting de politiek;
 Goede interactie met bestuur (4x p/j. ALV );
 Regio teams van grote bedrijven;
 Focus op pensioen dossier;
 Zien het belang van social media in en maken daar middels professionals gebruik van;
 Lagere contributie.
* Han Vermeer gaf een overzicht van de adviesaanvragen, die het Verantwoordingsorgaan in de
afgelopen periode heeft behandeld. De belangrijkste was die voor de collectieve waardeoverdracht
naar de Belgische uitvoerder (DEPF) van DuPont medewerkers met een eindloonregeling.
Het VO heeft éénmaal een negatief advies gegeven, waardoor het voornemen van ons
pensioenfonds om indexatieachterstanden langer dan 10 jaar geleden maar te vergeten, niet is
doorgegaan.
* Frans van Dorsten gaf een uitleg over de collectieve waardeoverdracht en vertelde, dat het
pensioenfondsbestuur hard aan het nadenken is over de toekomstbestendigheid van het fonds.
* Marc Reijmers gaf weer een business update over Chemours en verklaarde, dat ook Chemours de
toekomstbestendigheid van het fonds op haar agenda heeft.
Presentaties van gastsprekers zullen niet meer op de website van de VGDCN worden geplaatst, maar
zijn door leden van de VGDCN op te vragen bij de secretaris.
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De samenstelling van het bestuur bleef dit jaar ongewijzigd, De aftredende bestuursleden (Leo
Hermans en Wim van der Luijt) zijn tijdens de Algemene Ledenvergadering herkozen.
Het bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur, Hans van den Reydt (voorzitter), Ruud van Mens
(penningmeester) en Hans van den Reydt (secretaris) en de overige bestuursleden Leo Hermans, Wim
van der Luijt, Henk Nijhoff, Ger van Unnik en Han Vermeer.
De VGDCN is vertegenwoordigd in diverse organisaties. Zij heeft aan het eind van het jaar
vertegenwoordigers in het bestuur van het Pensioenfonds (Leo Hermans) en het
Verantwoordingsorgaan (Han Vermeer, Krijn de Zeeuw en Hans van den Reydt). Daarnaast is de
VGDCN vanaf 1 januari 2017 alleen vertegenwoordigd in de KNVG (Koepel van Nederlandse
Verenigingen van Gepensioneerden) door Wim van de Luijt.
In het afgelopen verenigingsjaar zijn er 11 bestuursvergaderingen geweest. De belangrijkste
onderwerpen, die daar aan de orde kwamen, waren, naast de onderwerpen, die tijdens de
ledenvergaderingen zijn behandeld:
* Diverse onderwerpen uit het Verantwoordingsorgaan, zoals adviesaanvragen, Jaarverslag 2015 en
de daarin door het bestuur gehanteerde actuariële grondslagen voor de berekening van de
voorziening pensioenverplichtingen. Hierbij heeft ook de VGDCN zich de vraag gesteld of onze
gepensioneerden nu echt zo lang leven als het pensioenfonds aanneemt in de grondslagen om de
jaarlijkse premie voor de werkgever te berekenen. De certificerend actuaris kan zich in de
grondslagen vinden, maar zet er nog steeds vraagtekens bij.
* Het voorbereiden van een ledenwerfactie.
Daar kwam in het laatste kwartaal van 2016 bij:
* Duidelijkheid over Pensioenproject 2017, het project van het pensioenfonds en Chemours voor de
toekomstbestendigheid van ons pensioenfonds en
* Hoe kan de VGDCN bij dit project het beste de belangen van alle gepensioneerden behartigen?
Routinewerkzaamheden van het bestuur
Het bestuur behandelt maandelijks naast de hierboven genoemde, de volgende onderwerpen:
* Stichtingsbestuuraangelegenheden;
* Bestuurssamenstelling;
* Ledenvergaderingen;
* KNVG en NVOG.
Communicatie met leden en binnen het bestuur
Onze leden hebben in 2016 12 Nieuwsbrieven en oproepen van de VGDCN ontvangen.
De secretaris stuurde in 2016 samen met de eigenaren van de onderwerpen ruim 525 berichten naar
hun collega bestuursleden, een toename met meer dan 100 t.o.v. vorig jaar. De antwoorden van de
collega bestuursleden zijn in deze telling niet opgenomen.
In 2016 heeft de KNVG gezorgd voor 137 berichten, het Verantwoordingsorgaan (88) en de Stichting
(45) voor in totaal 133 stuks en de NVOG in het laatste jaar, dat de VGDCN lid was, voor 65 berichten,
waarvan 54 Nieuwsbrieven.
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