Notulen
Algemene Ledenvergadering
Zie ook onz e priv acy verkl ar ing o p: www .vg dcn. nl

Akkoord namens de Algemene ledenvergadering op 23 april 2020
Notulist: W. van der Luijt

Secretaris: H. van den Reydt

Voorzitter: H. Nijhoff

Plaats:
MFB, Grevelingenweg, Dordrecht.

Datum en tijd:
28 november 2019 om 14 uur.

Aanwezige leden 107 (inclusief de aanwezige bestuursleden) van de 890 leden ( 12 %).
Bericht van verhindering ontvangen van 18 leden. 2 nieuwe leden aanwezig.
Opening door de voorzitter

Henk Nijhoff

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.
Note: de volledige presentaties van de sprekers staan op de website of zijn bij de secretaris op te vragen.
Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland

(SPCN)

Frans van Dorsten

voorzitter SPCN

Middels zijn PowerPoint presentatie leidt Frans ons nog eens door de stappen die genomen zijn door het
pensioenfonds vanaf het moment dat het herverzekeringscontract met Nationale Nederlanden (N.N.) is getekend op
26 juni 2019 t/m de welkomstbrief van NN aan de gepensioneerden en slapers in oktober j.l.
In oktober heeft De Nederlandsche Bank de collectieve waarde overdrachten goed gekeurd, hierdoor staat niets de
definitieve collectieve waarde overdrachten en daarna de opheffing van het fonds in de weg
Hoe gaat het verder?
Vanaf 1 december gaan de pensioenrechten en aanspraken definitief over naar N.N.(Collectieve Waarde Overdracht)
N.N. zal vanaf dan de pensioenuitkeringen verzorgen en ook ons vaste aanspreekpunt.
Het huidige pensioenreglement + addendum blijft gewoon van kracht. Hetzelfde geldt voor dat van Genencor.
Begin december stuurt het pensioenfonds een brief met de definitieve toeslagpercentages en overzicht van de
persoonlijke pensioenrechten en of aanspraken.
Half december komt er een brief van N.N. met vergelijkbare gegevens.
In januari 2020 worden de pensioenen geïndexeerd door N.N. met de vaste en inhaaltoeslag zoals toegezegd.
Wat rest het pensioenbestuur nog ?
De actieve deelnemers gaan per 1 Jan. 2020 naar het APF van Centraal Beheer.
Betalen van de laatste rekeningen/invorderingen.
Jaarverslag en liquidatie verslag.
Ontbinding van het fonds, planning het vierde kwartaal 2020.
Vragen uit de zaal :
Allen
Vraag : Hoe zit het met de uitvoeringskosten voor de actieven straks in het APF?
Antw : Uitvoeringskosten zijn voor rekening werkgever maar zijn veel lager omdat het om minder mensen gaat
Datum einde premie betaling op de UPO:
Frans : alle pensioendatums voor 2000 (of 2001?) zijn gelijk omdat er toen nog geen achterstand in indexatie was.
Er zijn een aantal mensen in de zaal waarbij de datum op de UPO niet lijkt te kloppen.
In één specifiek geval is er zelfs geen UPO ontvangen.
Benadrukt wordt dat mensen bij een niet kloppende UPO nog voor 1 dec. contact op te nemen met het
pensioenfonds bestuur (Wim Smouter) per brief of email met een afschrift aan de secretaris van de VGDCN

Suggestie: stuur een aangetekende brief dan heb je bewijs!
Omdat dit het laatste optreden van Frans in de VGDCN jaarvergaderingen was wordt hij door de voorzitter
toegesproken en bedankt. Dank ook omdat het fonds jarenlang onze jaar en andere vergaderingen heeft betaald
Applaus van de leden volgt.
VGDCN
Henk Nijhoff
Betrokkenheid bij de overgang naar N.N.
Op 3 oktober j.l. heeft er in Dordrecht een gesprek plaats gevonden tussen Henk Nijhoff en Hans van den Reydt en
mensen van N.N.
Hierbij is de basis gelegd voor contacten in de toekomst. Ook zullen mensen van N.N. aanwezig zijn op onze ALV van
23 april 2020.
PAUZE
Toekomst VGDCN
Henk Nijhoff
Wat na de overgang naar N.N?
De VGDCN blijft voortbestaan als belangen behartigen van gepensioneerden en slapers van het Chemours
pensioenfonds en zal gebruik maken van de faciliteiten die N.N. ons biedt.
Hoe lang gaan we daarmee door?
Zolang de VGDCN een toegevoegde waarde heeft.
Voorstel bestuur
Indien er geen toegevoegde waarde meer is als intermediair dan de vereniging opheffen en batig saldo naar gelang
het aantal lidmaatschapsjaren terug storten naar de leden
De penningmeester toont een chart met een staffel naar gelang de jaren lid en diverse eind saldo’s zodat de leden
een idee hebben waarover we praten.
Opmerkingen uit de zaal n.a.v. voorstel bestuur
• Speelt dit nu al? we hebben zeker een aantal jaren nodig om te zien hoe het gaat met N.N.
• Wat is er op tegen om als slapende vereniging door te gaan. Houdt het geld in de kas, misschien later nodig.
• We hebben geen idee hoe het gaat lopen. Ook verzekeraar kan in de fout gaan.
• Geld naar goed doel.
• In april voorstellen van het bestuur over besteding geld daarna over en uit!
Frans heeft de laatste jaren met het bestuur veel gedaan voor ons gepensioneerden, spreker stelt voor iets te doen
voor al diegenen die hebben bijgedragen aan het huidige resultaat.
Nodig Frans uit in de komende ALV voor een cadeautje. opm. Henk: gaan we doen!
Mededelingen en ingekomen stukken
Aantal aanwezigen, ledental etc. wordt gemeld (zie boven)

Hans van den Reydt

Financiën
Marco van Beveren
Marco toont een chart met een samenvatting van de uitgaven en inkomsten over 2019
Dit is het eerste jaar zonder contributie inkomsten!
Begrote uitgaven 7500 € We zitten ytd op 2600 € Grootste uitgave : de hapjes na de ALV/NLV
Begroting uitgaven volgend jaar 4750 €
Voorstel contributie volgend jaar 0 € , de leden gaan akkoord.
Berichten uit het verantwoordingsorgaan
Han Vermeer
Han geeft een uitgebreide presentatie die deels overlapt met die van Frans van Dorsten
Daarom hieronder de highlights van de activiteiten van het V.O
Wie zitten er ook alweer in het VO?
Actieven: Ron Versendaal en Wim Zwetsloot
Werkgever: Paul Denis
Gepensioneerden: Lejo Marrewijk (Genencor) Huib v.d. Plaat , Hans v.d. Reydt , Han Vermeer , Krijn de Zeeuw

Wat heeft het VO sinds de ALV van april gedaan?
• Vergaderd ,als V.O met elkaar, met haar adviseurs , met het PF bestuur , met de RvT .
Over o.a. :
• De vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening 2018 van het fonds
• Het gevoerde en te voeren beleid door het bestuur
• De advies aanvragen die verband houden met het pensioenproject, en het opheffen van het Chemours PF
Wat moet er nog gebeuren?
• De afronding van de waarde overdrachten
• Het advies over het door het bestuur op te stellen jaarverslag en de jaarrekening over 2019
• Het oordeel over het beleid van het PF bestuur
• Het jaarverslag van het Verantwoordingsorgaan
• Het advies over het laatste jaarverslag.
• Het liquidatie verslag van het PF bestuur na het vereffenen (de eindbalans moet op 0,0 € uitkomen)
• De formele opheffing van het V.O door het PF bestuur

Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG)
Op 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacy wetgeving van kracht geworden
In Nederland Algemene Verordening Persoons Gegevens (AVG) geheten .
De Autoriteit Persoons gegevens ziet toe op de naleving (AP)
Doel van de wet:
• Uniforme regelgeving binnen Europa
• Betere bescherming persoonsgegevens
• Meer rechten voor personen
• Meer verantwoordelijkheden voor organisaties
• Betere handhavingstools en zwaardere sancties

Wim van der Luijt

Ook verenigingen moeten aan deze wet voldoen !
De VGDCN heeft de hulp van AVG verenigingen ingeroepen, zij hebben een op verenigingen toegespitst AVG pakket.
Na doorlopen van hun 12 stappen plan volgt er een schriftelijke AVG verklaring
Wat moet je als vereniging op orde hebben ?
• Goed vastleggen welke gegevens worden opgeslagen
• Het doel waarvoor de gegevens worden opgeslagen
• Aantonen dat er zorgvuldig met de gegevens wordt omgegaan
• IT veiligheid op orde
• Een goed en volledig documenten en wie daar toegang tot heeft .
• Leden informeren over privacy beleid
Wat is er gedaan om de leden te informeren ?
• Privacy statement van het VGDCN bestuur in nieuwsbrief 68 van 28 juni 2018
• Privacy verklaring op de website
• Verwijzing in alle VGDCN documenten naar de privacy verklaring
• Privacy aanvulling van het Huishoudelijke Reglement , het nieuwe artikel 8
(wordt later in de vergadering in stemming gebracht )
Een goed en volledig documenten overzicht
Zeer uitgebreid 10 pagina’s tellend overzicht
• Waar staan onze persoonsgegevens
• Wat staat daar
• Wie heeft toegang tot
• Bij wie worden de persoonsgegevens bewaard en hoe lang ?
• Waaruit worden persoons gegevens op verzoek van ex lid verwijderd binnen 1 maand verwijderd
Dit document is schriftelijk op te vragen bij de secretaris van de VGDN

Voorstel nieuw artikel 8 privacy in Huishoudelijk reglement

Hans van den Reydt

Het onderstaande artikel 8 wordt in stemming gebracht :
Artikel 8
1 De vereniging heeft een privacyverklaring, waarin vastgelegd is, wat het beleid is op het gebied van in
beheer zijnde persoonsgegevens. In genoemd document worden alle voor de vereniging relevante zaken
met betrekking tot informatie over haar leden beschreven.
a. Deze verklaring is gepubliceerd op haar website www.vgdcn.nl , 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
genoemd document opgenomen privacyregels, zowel de lokale, openbare als semiopenbare bestanden
en zowel digitaal als op papier.
2

De vereniging heeft het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen te Gorinchem doorlopen
en van de Stichting een AVG-verklaring ontvangen.

Het artikel wordt met algemene stemming door de vergadering aanvaard.
Rondvraag en sluiting

Henk Nijhoff

Vraag : Hoe zit het met de collectieve korting op de zorgverzekeringspolis in 2020 ?
Antw : Op de website toekomst staat dat de korting voor 2020 blijft, echter van 10 % naar 5 % omlaag
Opm. : N.N. geeft ook korting
Opm. : Korting in 2021 op 0 %
Han : email adres Wim Smouter is: wim.m.smouter@chemours.com tel 078-6301405
Omdat er geen verdere vragen zijn sluit de voorzitter de vergadering!

