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U vindt de volgende onderwerpen in deze Nieuwsbrief:
Beste
leden en sympathisanten,
1. VGDN
Pensioenfonds
en Nationale Nederlanden
2. Visie VGDCN bestuur op de toekomst + discussie met leden
3. Privacy informatie en voorstel tot wijziging huishoudelijk reglement
4. Uitnodiging NLV van 28 november a.s. + agenda
5. Wijzigingen persoonsgegevens
6. In memoriam

Secretariaat:
Hans van den Reydt
Prickwaert 45
3363 BA Sliedrecht
E-mail: secretaris@vgdcn.nl
Geplande LEDENVERGADERINGEN

ALV: 23 april 2020
NLV: 26 november 2020

1) Pensioenfonds en Nationale Nederlanden
Het pensioenfonds heeft de verklaring van geen bezwaar van De Nederlandsche Bank (DNB)in de loop van oktober
binnen gekregen.
Hiermee staat niets de opheffing van het fonds in de weg. De transitie van de gepensioneerden naar de gekozen
verzekeraar Nationale Nederlanden wordt definitief. NN heeft inmiddels in hun welkomst brief aangekondigd per
1 dec a.s de uitkeringen aan de gepensioneerden te gaan verzorgen.
Al met al meer dan een jaar! later dan de oorspronkelijke planning van het fonds. Het was dan ook een complexe
opsplitsing en nog niet eerder vertoond. De grootste uitdaging hierbij was een zo eerlijk mogelijke verdeling van het
opgebouwde pensioenkapitaal. De deal die we nu hebben is overigens ook beter dan die van vorig jaar!
2) Visie VGDCN bestuur op de toekomst + discussie
Op de agenda van de komende NLV (zie hieronder ) staat naast een uiteenzetting van de visie van het bestuur ook
een discussie met de aanwezige leden gepland over dit onderwerp
3) Privacy informatie en voorstel tot wijziging huishoudelijk reglement
Tevens op de agenda van de NLV een overzicht van de privacy maatregelen van de VGDCN inclusief een voorstel
tot wijziging van het huishoudelijk reglement, dit behelst een nieuw artikel 8 en luidt als volgt:

Privacy

Artikel 8
1 De vereniging heeft een privacyverklaring, waarin vastgelegd is, wat het beleid is op het gebied van in
beheer zijnde persoonsgegevens. In dit document worden alle voor de vereniging relevante zaken op dit
gebied beschreven.
a. Deze verklaring is gepubliceerd op haar website, zodat alle leden en potentiële leden zich hiervan op de
hoogte kunnen stellen.
b. De vereniging zal zich zonder voorbehoud aan de verklaring houden. Als in enige tekst de indruk
gewekt zou worden dat dit niet het geval is, is dat onbedoeld en zal dat onverwijld aangepast worden.
c. Alle door en bij de vereniging in beheer en gebruik zijnde persoonsgegevens zijn onderhevig aan het in
dit document opgenomen privacyregels, zowel de lokale, openbare als semiopenbare bestanden en
zowel digitaal als op papier.
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De vereniging heeft het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen te Gorinchem doorlopen
en van de Stichting een AVG-verklaring ontvangen.
.

4) Uitnodiging en agenda voor de NajaarsLedenVergadering
Leden en sympathisanten worden uitgenodigd deel te nemen aan deze belangrijke vergadering op:
Donderdag 28 november a.s. in het MFB Grevelingenweg 20 te Dordrecht Aanvang 14.00 uur
De agenda luidt als volgt:
1) Opening door de voorzitter

Henk Nijhoff

2) Pensioenfonds
• Stand van zaken
• Verdere ontwikkelingen
3) VGDCN
• Betrokkenheid bij de overgang naar Nat. Ned.
• Verdere ontwikkelingen

Frans van Dorsten

Henk Nijhoff

Pauze
4) Toekomst VGDCN, visie van het bestuur

Henk Nijhoff

5) Discussie over toekomst VGDCN

Henk Nijhoff

6) Mededelingen en ingekomen stukken

Hans van den Reydt

7) Financiën
• Voorlopig financieel jaarverslag 2019
• Begroting 2020
• Voorstel contributie 2020 ( voorstel bestuur 0 € )

Marco van Beveren

8) Berichten uit het verantwoordingsorgaan

Han Vermeer

9) Privacy: Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG)
• Introductie
• VGDCN privacy verklaring op de website
• Aanvulling huishoudelijk reglement (artikel 8 privacy)
• Documenten overzicht

Wim van der Luijt

10) Rondvraag en sluiting

Henk Nijhoff

5 ) Wijziging persoonsgegevens, incl. bankrekeningnummer etc. doorgeven aan de Ledenadministratie!
Dus: Verandert uw adres, email adres of uw rekeningnummer?
➔ Geef dit dan ook direct via de website (http://www.vgdcn.nl/inschrijven-wijzigen/leden/wijzigingen/mail),
Per Post: Ledenadministratie VGDN: Frans Verhoeven Schermerhornstraat 36 4908 DD Oosterhout
Of Per E-mail: ledenadministratie@vgdcn.nl door.
Vele mensen hebben een lijstje met adressen waar rouwkaarten naar toe gaan bij overlijden.
Zet daar svp de VGDCN op.
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6 ) In memoriam (Voor zover bekend bij de VGDCN)
Naam
overleden op
R.
Gremmer- Rima
22-3
P.J. (Piet)
Kromeich
25-4
R.L (Rob)
Hamersma
april
P.C (Pierre) Bleij
10-7
W.G.J. (Wim) Frijters
19-7
R.J.M.(Riet) Herremans-Bakker
8-8
C.A. (Kees) Staats
18-8
D.C. (David) Lee
5-9
H.N. (Hans) Berg
29-9

Leeftijd

62
82
80
84
82
67
80

Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden
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