Jaarverslag secretaris
Verenigingsjaar 2019

Aan het eind van het verenigingsjaar bedraagt het aantal leden van de VGDCN 885, het aantal
sympathisanten bedraagt 86.
De Algemene Ledenvergadering van 11 april 2019 met 85 deelnemers had als belangrijkste
sprekers/onderwerpen:
* Guy Libaers (Chemours) gaf een business update van Chemours.
* Pavel der Kinderen (Pensioenfonds) legde uit
• hoe hoog de reguliere en inhaaltoeslagen in 2019 zijn;
• dat het pensioenfondsbestuur, na in 2017 het voorgenomen besluit te hebben genomen om het
fonds te liquideren en de aanbeveling van de pensioenwerkgroep, drie werkgroepen heeft
opgericht. Zij kwamen met de volgende voorstellen:
- Werknemers met een middelloonregeling onder te brengen bij een APF (single client)
- Gepensioneerden en slapers bij een verzekeraar en
- Werknemers met een beschikbare premieregeling bij een PPI.
* Han Vermeer blikte terug op de werkzaamheden van het VO in de afgelopen periode en keek vooruit
naar de rest van 2019. De planning is, dat medio juni de adviesaanvragen voor de collectieve
waardeoverdrachten van opgebouwde pensioenrechten zullen worden behandeld, dat DNB geen
bezwaar zal geven over deze waardeoverdrachten en dat er een keuze voor een verzekeraar zal
worden gemaakt.
De NajaarsLedenvergadering van 28 november 2019 met 107 deelnemers had als belangrijkste
sprekers/onderwerpen:
* Frans van Dorsten legde uit,
• dat de pensioenrechten en -aanspraken van gepensioneerden en slapers per 1 december 2019
naar Nationale Nederlanden gaan;
• welke stappen het pensioenfonds sinds de ALV van april 2019 heeft genomen om daar te komen;
• wat voor informatie wij, gepensioneerden, van het pensioenfonds en Nationale Nederlanden
kunnen verwachten, o.a. over de definitieve reguliere en inhaaltoeslagen;
• dat het pensioenfonds nu in liquidatie is en vóór eind 2020 ophoudt te bestaan.
* Han Vermeer vertelde, dat het VO in de afgelopen periode o.a. haar oordeel over het gevoerde en te
voeren beleid door het pensioenfondsbestuur had gegeven en wat het VO nog tegen denkt te komen
tot de opheffing van het fonds.
* Henk Nijhoff besteedde aandacht aan de toekomst van de VGDCN
• Wat na de overgang naar N.N?
De VGDCN blijft voortbestaan als belangenbehartiger van gepensioneerden en slapers van ons
pensioenfonds zolang de VGDCN een toegevoegde waarde heeft en zal gebruik maken van de
faciliteiten die N.N. ons biedt.
• Voorstel bestuur
Indien er geen toegevoegde waarde meer is als intermediair dan de vereniging opheffen en batig
saldo naar gelang het aantal lidmaatschapsjaren terugstorten naar de leden
• In de NLV van 2020 komt het bestuur hierop terug.
* Wim van der Luijt behandelde de nieuwe privacywetgeving in Nederland (AVG) en
• legde uit wat het doel van de wet is, die ook geldt voor verenigingen;
• verklaarde, dat de VGDCN nu alles op orde heeft en de leden hierover te hebben geïnformeerd;
• stelt voor het huishoudelijk reglement van de VGDCN uit te breiden met een artikel over privacy;
* Hans van den Reydt brengt het artikel over privacy in stemming en het wordt met algemene
stemmen door de aanwezige leden aanvaard.
Verder kwamen bij de Ledenvergaderingen in 2019 de volgende onderwerpen aan de orde:
* Financieel Jaarverslag 2018 (ALV) en begroting en de hoogte van de contributie 2020 (NLV) en
* Verkiezing bestuursleden.
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De verslagen van de ledenvergaderingen zijn te vinden op de website van de VGDCN. Presentaties van
gastsprekers worden hier niet meer op geplaatst, maar zijn door leden van de VGDCN op te vragen bij
de secretaris.
De samenstelling van het bestuur werd dit jaar niet gewijzigd, Het bestaat uit het dagelijks bestuur,
Henk Nijhoff (voorzitter), Marco van Beveren (penningmeester) en Hans van den Reydt (secretaris) en
de overige bestuursleden Leo Hermans, Wim van der Luijt en Han Vermeer.
Het werd tot eind 2019 bij het Pensioenproject ondersteund door Wil van de Sande (oud-bestuurslid
namens de gepensioneerden van ons pensioenfonds én van de VGDCN), tot DNB ons pensioenfonds
per brief het volgende meedeelde: “DNB zal geen gebruik maken van haar bevoegdheid om een verbod
tot waardeoverdracht op te leggen. U kunt dus overgaan tot uitvoering van het voornemen tot de
collectieve waardeoverdrachten”.
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 (Leo van Marrewijk, Huib van der Plaat, Hans van den Reydt, Han Vermeer en
Krijn de Zeeuw).
Veranderingen na 2019 i.v.m. de liquidatie van ons pensioenfonds. De VGDCN (Henk Nijhoff, Wil
van de Sande en Krijn de Zeeuw) maakte deel uit van een team van het Pensioenfonds, dat zich
bezighield met de communicatie over het Pensioenproject naar de deelnemers. Daarnaast was de
VGDCN vertegenwoordigd in de KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden)
door Wim van der Luijt. De VGDCN heeft haar lidmaatschap van de KNVG opgezegd, omdat haar leden,
samen met de andere gepensioneerden en slapers, per 1 december 2019 zijn ondergebracht bij een
verzekeraar (Nationale Nederlanden).
In het afgelopen verenigingsjaar zijn er 11 bestuursvergaderingen geweest. De belangrijkste
onderwerpen, die daar aan de orde kwamen, waren ook degene, die tijdens de ledenvergaderingen met
de leden zijn besproken, zie hierboven.
Het bestuur heeft zich nadrukkelijk met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de
gevolgen voor de vereniging beziggehouden. Ons huishoudelijk reglement is hiervoor aangepast en er is
een documentenoverzicht ontwikkeld.
Routinewerkzaamheden van het bestuur
Het bestuur behandelt maandelijks naast de hierboven genoemde, de volgende onderwerpen:
* Overige Stichtingsbestuur-aangelegenheden en Verenigingszaken;
* KNVG en
* Communicatie met leden.
Communicatie met leden en binnen het bestuur
Onze leden hebben in 2019 8 Nieuwsbrieven en oproepen van de VGDCN ontvangen.
De bestuursleden stuurden gedurende het jaar ruim 250 berichten - vaak met bijlagen - naar hun collega
bestuursleden. Hun antwoorden zijn in deze telling niet opgenomen.
Het onderwerp “Belangenbehartiging” was de oorzaak van de meeste correspondentie. In 2019 hebben
het Pensioenproject, het Verantwoordingsorgaan en de Stichting samen voor in totaal 57 berichten
gezorgd. “Verenigingszaken” kwamen op de tweede plaats met 54 berichten.
Volgend jaar zal het aantal berichten dalen, omdat de VGDCN dan geen lid meer is van de KNVG.
Hans van den Reydt
Secretaris
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