Notulen
Najaars Ledenvergadering
Akkoord namens de Algemene ledenvergadering op 19 april 2018
Notulist:

W. van der Luijt

Voorzitter: H. Nijhoff

Plaats:
MFB, Grevelingenweg, Dordrecht.

Penningmeester: R. van Mens

Datum en tijd:
30 november 2017 om 14 uur.

Aanwezige leden 117 (inclusief het voltallige bestuur) van de 874 leden (13,5%).
Bericht van verhindering ontvangen van de volgende leden:
W.F.M. van Asten, W. Beekman, F.R.P. Beil, Th. M. Berkvens, E.W. den Boef, J.K. Dik, L. Huisman – Aronstein
E.H. Meijer, A.C.G.M. van den Ouweland, G. Pruissen, W.C. van Rijswijk, M.A. Smeding, T. de Vries
D.L. Waalkens, M.P. Zandbergen, K. de Zeeuw
Opening door de voorzitter

Henk Nijhoff

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom
Hij meldt dat het ledental van de VGDCN gestegen is van 748 eind 2016 naar 874 nu , een forse toename .
Tevens roept hij de leden op gepensioneerden die nog geen lid zijn te overtuigen om lid te worden .
Onze penningmeester stopt ermee per april 2018 , het bestuur heeft Marco van Beveren bereid gevonden hem per
die datum te vervangen . Tot die tijd zal hij met Ruud samenwerken .
Henk memoreert dat er verwarring is welke datum er nu op de UPO en het uitkeringsoverzicht moet staan en dat
Frans van Dorsten hier nader op in zal gaan .
Hij meldt dat de Kerstbijeenkomst voor gepensioneerden, georganiseerd door DuPont, niet meer doorgaat.
Vraag uit de zaal : wat gebeurt er dan met de 55+ club?
Verder benadrukt Henk het belang van het doorgeven van persoonsgegevens , hierin moeten de leden zelf het
initiatief nemen
Stand van zaken Chemours in Nederland

Erik Meijer
Operations leader EMEA
Site leader DW – FLPR

Erik begint met een korte introductie van zichzelf, hij werkt nu ruim 2 jaar bij Chemours, daarvoor 10 jaar bij Shell.
Het gaat goed met Chemours zowel op safety als op financieel gebied .
2017 laat een positieve cashflow zien .
In Dordrecht draaien alle lijnen positief , het koelmiddel Opteon™ is een regelrechte winner .
Toch blijven cost reducties noodzakelijk .
Motto : samen ondernemen : van Top Down naar Bottom Up . Talenten ontwikkelen
Er word verder gewerkt aan herstel van vertrouwen middels het 4 punten plan .
Onderdeel hiervan zijn de open dagen in 2018 op 20-21-22 april (samen met DuPont)
Ook is de burenraad actief begonnen.

Betrokkenheid VGDCN bij pensioenproject 2017

Henk Nijhoff

De VGDCN als vereniging heeft in dit stadium geen wettelijke mogelijkheden om direct betrokken te zijn.
Indirekt zijn we dat wel n.l :
In het bestuur van het pensioenfonds : VGDCN bestuurslid Leo Hermans
In het VO : VGDCN bestuursleden Hans v.d Reydt en Han Vermeer en 2 leden Krijn de Zeeuw en Huib v.d. Plaat
In het communicatie team met het bestuur van het fonds : Krijn de Zeeuw , Wil v.d Sande en Henk Nijhoff
Er zijn diverse pogingen gedaan om toch direkt betrokken te worden of op z’n minst als klankbord te mogen
functioneren . echter allemaal zonder resultaat.
Verdere ontwikkelingen :
Steunen van onze leden binnen het VO
Communicatie team ondersteunen
Zoveel mogelijk nieuwe leden werven
De stappen van het pensioenfonds kritisch volgen
Onze visie duidelijk maken aan het bestuur van het pensioenfonds
Indien nodig contact zoeken met DNB
Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland

Frans van Dorsten
Voorzitter SPCN

Frans praat ons bij aan de hand van een powerpoint presentatie
Hij meldt dat het fonds een volledig nieuwe website heeft , www.chemourspensioenfonds.nl .
Helder, prettig en modern .
Mensen die zich aangemeld hadden voor de nieuwsbrief moeten deze al ontvangen hebben , anders even opnieuw
aanmelden
Toekomst van het pensioenfonds :
• Beperkte levensvatbaarheid zoals bekend
• Begin van het jaar breed overleg
• Na de zomer werkgroep ingesteld met afvaardiging van : Werkgever, bestuur , OR en VO
• Werkgroep vergadert 1x per 2 weken , nu zo’n 3 maanden onderweg
Opdracht van werkgroep om gezamenlijk tot aanbevelingen te komen aan het bestuur.
De werkgroep heeft criteria opgesteld van belang voor een toekomstige keuze van pensioen uitvoerder t.w. :
• Zekerheid en indexatie
• Kosten efficiëntie
• Sociaal-maatschappelijke aspecten
• Uitvoeringsaspecten
• Invloed
Frans benadrukt dat het fondsbestuur uiteindelijk beslist welke keuze gemaakt gaat worden en dat voorlegt aan het
verantwoordingsorgaan voor advies.
Daarnaast kijkt DNB mee en ziet toe dat gemaakte keuzes en de alternatieven goed zijn onderbouwd
Mogelijk eerste kwartaal stappen richting nieuwe pensioenuitvoerder.
Frans gaat in op de taken en bevoegdheden van de belanghebbenden , zie de presentatie.
Financiële update :
Frans presenteert een aantal slides over beleggingen en verplichtingen, rendement, verloop dekkingsgraad
Het ytd beleggingsrendement is 4% , verwachte reguliere indexering ongeveer 1 %
Inhaalindexatie :
Indien er na de reguliere indexatie nog geld over is mag 1/5 deel hiervoor worden gebruikt voor inhaalindexatie.
De beleidsdekkingsgraad moet dan boven de 119-120% zijn.
De datum stoppen opbouw pensioen wordt gehanteerd als het startpunt van de opgelopen indexatie achterstand.
Het fonds heeft voor iedere deelnemer deze datum geadministreerd.
Vraag: Hoe krijgen we als deelnemer de datum einde opbouw in beeld ?
Antw: Het SPCN werkt hier aan met AON

Vraag : Is er een bijstort verplichting na liquidatie ?
Antw. Frans : Niet meer bij overgang van gepensioneerden en slapers naar een verzekeringsmaatschappij.
Vraag : Destijds is bij de overgang van Nationale Nederlanden naar het ondernemingspensioenfonds van DuPont een
flink kapitaal terug gevloeid naar de onderneming. Gaat dit weer gebeuren bij de opheffing van het fonds ?
Antw. Frans : Nee !
Frans : Vertrek DuPont heeft besluit tot liquidatie versneld . Liquidatie kan in fasen of in één keer.
Het bestuur streeft naar integrale oplossingen, bij twee uitvoerders kan er tijdverschil zijn.
Pauze .

Penningmeester

Ruud van Mens

.

Aan de hand van een aantal slides presenteert Ruud de begroting voor 2018.
Bijzonderheden :
• Een evt. contributie verhoging van de KNVG (ad 435 € ) zit nog niet in de begroting.
• Juridisch fonds eind 2018 voor 60% gevuld.
Voorstel contributie : blijft 16 € , wordt door de leden unaniem goedgekeurd.
Vraag : wat gebeurt er met een eventueel overschot van de oorlogskas ?
Antw : niet aan de orde, kan geruime tijd duren als er evt rechtszaken lopen .
Vraag : waarom wordt bedrag lustrum pot steeds minder?
Antw: de hapjes en drankjes na afloop van de ledenvergaderingen worden hieruit betaald
Berichten uit het verantwoordingsorgaan

Han Vermeer

Aan de hand van een aantal slides geeft Han de highlights van de gebeurtenissen na de ALV van april
Pensioen project :
Maandelijks overleg met de OR
Breed overleg is vervangen door werkgroep die zich bezigheid met alle inhoudelijke aspecten( o.a. criteria, offertes)
Advies aanvragen : 1 x
Nr 41 : Wijziging in samenstelling en hoogte pensioenpremie DB middenloonregeling Chemours
Advies : Negatief na afstemming met jurist en actuaris
Reden : onevenwichtige wijziging.
Visitatie commissie : Voorzitter afgetreden ,einde termijn .
Nieuw lid op bindende voordracht VO
Recent : Vertrek werkgevers vertegenwoordiger Judith v.d. Gijn
Nog geen vervanger m/v aangewezen
In 2018 Volgende fase pensioenproject 2017 :
• De afronding ?
• Liquidatie SPCN of toch eerst een carve out ?
• Verkiezingen VO , de eerste termijn zit er op !
Verkiezingen kandidaten VO 2018 namens de gepensioneerden

Henk Nijhoff

Voorstel van het bestuur :
We gaan door met de huidige mensen ,zij zijn bekend met de materie ,weten van de hoed en de rand
Er wordt zo geen kostbare tijd verloren met het inwerken van nieuwe mensen
• Huib van der Plaat
• Hans van den Reydt

•
•

Han Vermeer
Krijn de Zeeuw

De vergadering gaat hiermee akkoord !
KNVG & VGDCN

Wim vd Luijt

Aan de hand van een aantal slides wordt uitgelegd wat de KNVG zoal doet
Op de website van de KNVG www.knvg.nl , die ook te benaderen is via een link op de website van de VGDCN is veel
informatie te vinden over :
• Pensioenen
• Koopkracht ouderen
• Zorg en wonen
Er worden een paar voorbeelden aangehaald
De KNVG heeft diverse subteams waar de VGDCN in participeert o.a :
• WEST II : Platform van grote bedrijven in het westen van het land
• CONTACT GROEP gesloten en krimpende fondsen
Het doel is te leren van elkaars ervaringen en hier profijt uit te trekken
Rondvraag en sluiting

Henk Nijhoff

De presentaties ven Erik Meijer en Frans van Dorsten zijn voor eigen gebruik van de leden van de VGDCN en mogen
niet op een publieke website geplaatst worden. Zij zijn door leden op te vragen bij de secretaris van de VGDCN.
Zijn e-mail adres is hvdreydt@hetnet.nl .
Omdat er verder geen vragen zijn sluit de voorzitter de vergadering

