
Verslag van de 1e Algemene Ledenvergadering VGSABIC-IP

Op 12 april 2012 in het Auditorium bij SABIC-IP Bergen op Zoom

57 leden aanwezig.

1.Opening door voorzitter 
Kees Segaar heet allen van harte welkom op onze 1e ALV.

In het kort wordt een overzicht gegeven van het doel van onze vereniging:
• Goede communicatie tussen de leden en de vereniging 
• Steun vanuit de vereniging voor hen die al in de Pensioenfonds of gerelateerde 

organisaties werkzaam zijn 
• Behoud en waar mogelijk verbetering van pensioen aanspraken 
• Pensioen kennis vergaren en behouden 
• Goede relatie onderhouden met SABIC-IP 
• Lage contributie ( 15,= per jaar) 

Organisatie:
• 236 potentiële leden ( uit een potentieel van 800)
• 15 oprichters inclusief bestuur
• Oprichtingsstatuten
• Huishoudelijk reglement
• Algemene Ledenvergadering (ALV)

Algemene Doelstellingen:
• Ieder bij het SABIC-IP Pensioenfonds geregistreerde en uiteraard gepensioneerde 

zou lid moeten worden van de vereniging.
• Leden moeten goed geïnformeerd worden over de doelstellingen en behaalde 

doelen. 
• De samenwerking tussen de Werkgever en de Vereniging moet gestructureerd 

geschieden en overleg op regelmatige basis zou nuttig zijn i.v.m. het Werkgevers/
Sociale Partners overleg en politieke ontwikkelingen 

• Leden van de vereniging moeten bij verkiezingen vooraan staan om een 
medebeslissende stem te verkrijgen in het Pensioenfonds en de daaraan 
verbonden organisaties.

• De vereniging moet input hebben op landelijk nivo en daarom bijdragen in 
bestuurlijke en financiële vorm aan de landelijke vereniging (NVOG) 

Overzicht van structuren en organisaties welke direct of indirect invloed hebben op uw 
pensioen 

WIE HOUDT ZICH BEZIG MET DE GEPENSIONEERDE? 

Ondernemingen (Gever) 
• Pensioenfederatie 
• Pensioenfonds van SABIC-IP (PF)
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Actieven en gepensioneerden/slapers (Ontvanger) 
• CSO (Centrale Samenwerkende Ouderen Organisaties)
• NVOG
• Stichting Pensioenbehoud
• Vereniging Gepensioneerden SABIC-IP

PENSIOENFEDERATIE (Alleen ondernemingen) 
• VB Bedrijfstak Pensioenfondsen 
• UBP Unie van Beroepsfondsen 
• OPF Stichting Onderneming Pensioenfondsen 

• 300 PF ongeveer 900.000 leden 
• Geschat kapitaal € 150 miljard 

SABIC-IP Pensioenfonds
PF beheert/delegeert/controleert de portefeuilles bij: 
• GE Asset Management - Beheer aandelen/ Beleggingsfondsen 
• TKP Investeringen – Vastgoed
• Blackrock - Vastrentende warden
• Uitvoering administratie - TKP Pensioen 
• Toezicht - State Street Corporation 

Waar vindt u informatie over het PF SABIC-IP? 
• JaarverslagenPF 
• Pensioenpraat 
• Websites van PF 
• Geef door wat u mist of waarover u meer wilt weten 
• De bestuurders en vertegenwoordigers zijn altijd bereid te antwoorden 

Wie ziet toe vanuit de ontvangers op de opbouw en uitkeringen 
van 450 pensioen fondsen? Totaal bezit € 800 miljard 

CSO (Centraal Samenwerkende Ouderen Organisaties0
• NVOG – Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden 
• PCOB - Protestant Christelijke Ouderenbond 
• Unie KBO - Katholieke Bond van Ouderen 
• Noom–Netwerk Organisatie van Oudere Migranten 

NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden0
• 90 aangesloten organisaties
• 140.000 leden
• Totaal 2 miljoen pensioen gerechtigden 

Stichting Pensioenbehoud 
Individueel lidmaatschap Samenwerking met: 
• NVOG 
• NBP (Ned. Bond Pensioen Belangen) 
• VGD (Ver. Van Gepensioneerden Detailhandel) 

Waar praten we over ? 

Bedrijfstak pensioenfondsen in Nederland( 87% ) 
• 5 miljoen actieve deelnemers 
• 2,1 miljoen gepensioneerden 

Notulen ALV VGSABIC-IP 20120412
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• Fondsenbeheer : € 400 miljard

Individuele Pensioenfondsen zoals SABIC-IP 
• 1434 actieve deelnemers
• 2805 slapers en 896 gepensioneerden 
• Fondsbeheer: € 700 miljoen

Wat doet de VG SABIC-IP voor u? 
• Leden informeren over pensioenontwikkelingen en daarmee steun verlenen 
• Connecties met SABIC-IPMT en PF handhaven en verbeteren 
• “Strijden” voor de pensioenaanspraken 
• Coachingen Mentoring: ervaring van gepensioneerden delen en meenemen in het 

arbeidsproces 
• Landelijk meepraten 
• Politici informeren over onze zorgen 

2. Mededelingen en ingekomen stukken

2.1 Vaststellen agenda

Agendapunt 8 “Actuele situatie pensioenaanspraken” wordt naar voren gehaald.

8  Actuele situatie pensioenaanspraken

Frederik Grever, voorzitter Pensioenfonds SABIC-IP, geeft een overzicht over het wel 
en wee van ons Pensioenfonds. Hij dankt het bestuur van VGSabic-IP voor het 
oprichten van de vereniging gepensioneerden, dit is een prima zaak.

Samenstelling van het pensioenfonds bestuur vindt U in de PensioenPraat.

Activiteiten 2011:

Frederik is sinds 3 jaar voorzitter van het Pensioenfonds en gaat er op het einde van 
het jaar mee stoppen. De voorzitter wordt aangesteld op voordracht van de 
onderneming. Willem Grin zit in het bestuur namens de gepensioneerden.

Frank Mortier is in bestuur benoemd. Frank werkt bij SABIC Capital en is tevens 
Trustee van een pensioenfonds van SABIC in de UK. Hij heeft vele jaren ervaring in 
Treasury. Er is een nieuwe adviserend actuaris: René van de Meerakker van Towers 
Watson en ook een juridisch adviseur aangesteld: Onno Blom van kantoor Blom & 
Zuidema

Debbie Hameetman en Lau de Smet zijn herbenoemd in het bestuur. 

Beleggingsbeleid: diverse aanpassingen mandaat vastrentende waarden (obligaties) 
vanwege de kredietcrisis en de euro-crisis. Beleggingsbeleid: in oktober nieuwe 
belegging in genoteerd vast goed, deze zijn inflatiebestendiger en gemakkelijker van 
de hand te doen. 

Jubileumdag in mei, met voorlichtingsstand voor actieve deelnemers tijdens de open 
dagen van de onderneming. 

Notulen ALV VGSABIC-IP 20120412
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Elektronisch archief systeem Libraries nu digitale archief van het fonds. Voortgaand 
periodiek overleg onderneming. 

Wat gaat er in 2012 gebeuren ?

Geen toeslagverlening! Wetgeving schrijft rendementsresultaten voor  van 105%, 
anders herstelplan maken. Bij onderdekking mag geen toeslag gegeven worden.
PF Sabic is geen top performer. Aanpassing van de beleggingen zoals onroerend goed. 
In 2012 herziening van strategisch beleidskader.
Herstelplan wordt elke 5 jaar opnieuw bekeken. Nu geen aanpassing van pensioenen, 
bij korten op pensioen bij eerste ronde is max. 7% toegestaan. De Nederlandse Bank 
(DNB) eisen aan Pensioenfondsen worden steeds verder opgeschroefd. DNB streeft 
naar minder PFs. 
Mogelijke aanpassing van PF bestuursmodel met bijvoorbeeld externe PF deskundigen 
in bestuur. Ook wordt gekeken om Verantwoordingorgaan (VO) en Deelnemersraad 
(DR) samen te voegen.
Vanuit overheid wordt gestreefd naar meer risico dragen door de gepensioneerde. Er 
dient wel nagegaan te worden wat er gebeurt met de opgebouwde rechten. Wetgever 
buigt zich hier nog over.
Onzekerheden in pensioenwereld ombuigen naar nominale garantie of koopkracht 
(FTK-financieel toetsingskader).
PF communicatieplan en reilen en zeilen eens in de drie jaar gecontroleerd door DNB 
en MFA. Laatste was in 2011.
Sabic is bezig met pensioenstudie. Onderneming heeft zich tot nu toe aan de 
afgesproken verplichtingen gehouden.

Ontwikkeling beleggingsresultaat:

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Belegd vermogen (in 
€1M) 699 702 627 530 692 617 502 392

Rendement (in%) - 4.1 7.7 12.4 -19.8 7.6 11.0 18.1

Dekkingsgraad:

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
95.4 107.8 111.3 99.2 151.4 134.1 120.4 109.8

De financiële crisis van 2008 heeft voor pensioenfondsen geleid tot lagere 
In 2010 volgde de schuldencrisis in Zuid Europa, wat in 2011 de vorm heeft 
aangenomen van de eurocrisis. 
Wat heeft het fonds intussen gedaan om de gevolgen van deze crisis te 
minimaliseren? 

-  De obligatieportefeuille diverse malen herzien. 
-  In oktober de opgelopen kasgelden belegd in genoteerd onroerend goed bij BNP 

Paribas. 
-  First Pensions ingehuurd om de risico’s beter te kunnen bewaken. 
-  In 2012 herziening beleid binnen het strategische kader 

De pensioenwereld is nog steeds in beweging: 

Notulen ALV VGSABIC-IP 20120412
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-  Het pensioenakkoord is nog niet af. Belangrijk punt voor de pensioenregelingen: 
nominaal of reëel (FTK 1 of FTK 2?). Dit volgt uit afspraak werkgever met haar 
sociale partners, het pensioenfonds is volgend. 

-  Krijgen deelnemers beleggingsrisico en leeftijdrisico als gevolg van 
pensioenakkoord? 

-  Worden “oude rechten” vertaald naar nieuwe systeem? 
-  De onderneming heeft intussen de sociale partners uitgenodigd voor overleg om de 

pensioenregeling duurzamer te maken. 

Laat ons weten hoe wij onze communicatie met u verder kunnen verbeteren. 

Voor vragen die pas later bij u opkomen of voor antwoord op de zojuist gestelde vraag 
kunt u natuurlijk altijd terecht bij de helpdesk van TKP, via e-mail 
consultants@tkppensioen.nl of telefoon 050 582 7966. 

Uit de discussie na de voordracht van Frederik:

Vraag (V): Wat gebeurt er als onderneming zegt dat niet meer bijgestort wordt?
Antwoord (A): Momenteel is er een overeenkomst waarin de verplichtingen zijn 
vastgelegd. Deze kan opgezegd worden door de onderneming. PF heeft juridisch 
adviseur ingehuurd. Nog niet zeker wat er gaat gebeuren.

V: Aantal zaken gaan lopen of zijn in dekking. Wat is er bekend vanuit Catshuis?
A: AOW alsook pensioenleeftijd gaan omhoog. Ingegane pensioenen, waardoor 
ellende met pensioenen door EU crisis.  Rente wordt kunstmatig laag gehouden. Dus 
minder rendement hierop, zelfs minder dan inflatie. Destijds vast 4%, nu kunstmatig 
gedrukt. Heeft invloed.

V: Doel van de overheid om het aantal PFs te  verminderen. Er komen een aantal 
maatregelen om dit af te dwingen. Hoe zeker is het dat deze maatregelen dubieus zijn 
vanuit NL en EU?
A: Nu weinig uit te wringen bij onder of dichtbij dekkingsgraad. Minder koopkracht. 
Wat ertegen te doen? 
Goed stemmen! 
Verzet vanuit sociale partners (vakbonden worden steeds kleiner!)
Organisaties als NVOG die proberen invloed in Den Haag te krijgen.

V: Er zitten ook andere GE’s in PF in Nederland alsook bij Sabic zoals via DSM. Hoe 
vindt integratie plaats?
A: Sabic Corporate heeft een pension board ingesteld. Tot nu toe is er een rustige, 
geleidelijke aanpak van de Arabieren.
Verwachting is dat Sabic integratie zal nastreven. Momenteel is situatie hier beter dan 
in Limburg.

2.2 Algemene voortgang van de Vereniging 

De Vereniging Gepensioneerden is opgericht dank zij de acties van Joop Tillema en 
Peter Broers op de Jubileum dag SABIC-IP Bergen op Zoom. Er is een bestuur 
gevormd en zijn de Statuten en Huishoudelijk Reglement tot stand gekomen en 
officieel is de VGSABIC-IP op 30 november 2011 opgericht bij de Notaris.

3  Secretariële zaken
3.1 Huishoudelijk Reglement vaststelling. 

Notulen ALV VGSABIC-IP 20120412



6

Er zijn opmerkingen binnengekomen en de vergadering gaat akkoord dat het bestuur 
deze beoordeelt en het HR eventueel aanpast. Volgende ALV zal het HR officieel 
worden vastgesteld.
V: De opgerichte vereniging kan uit elkaar vallen. Waar gaan de bezittingen dan 
naartoe?
A: Beschikbare gelden in de kas worden verdeeld over de leden. Zie verder de 
statuten (er worden geen zaken aangekocht zoals PCs).

3.2 Status Ledenwerving van de vereniging
Thijs Koppers geeft een korte uitleg wat er is gedaan. De potentiële leden die zich 
hadden opgegeven op de bijeenkomst tijdens het jubileum en bij de contactdag in 
november zijn benaderd en er hebben zich al 175 leden aangemeld.
Bij de komende PensioenPraat zal een brief worden gevoegd waarin het bestaan van 
VGSABIC-IP wordt gemeld en hoe men zich kan opgegeven.
In principe wordt alle informatie via Email en via de website gecommuniceerd, alleen 
de mensen die geen Email hebben krijgen schriftelijk de informatie.
Bekeken gaat nog worden hoe we de “slaper” en actieven die binnenkort met 
pensioen gaan kunnen bereiken.

V: Wordt een ledenlijst verstrekt.
A: Dit wordt nog bekeken ivm wetgeving hieromtrent, je mag zo maar geen ledenlijst 
publiceren.

4  Toelichting bestuursleden over werkwijze VG SABIC-IP: 
4.1 Lange termijn doelstelling 
zie hiervoor het geschrevene onder punt 1 van deze notulen.

4.2 Commissie kennisoverdracht en coaching 
Nico Egelman geeft een uitzetting van de plannen m.b.t. coaching en mentoring

De opzet is in concept want hij wacht nog op goedkeuring van Human Resources.

Wat is het? 
SABIC gepensioneerde als vrijwilliger in te zetten om kennis terug te geven. Doel 
is kennis en ervaring te delen via een pool van gepensioneerden zodat de snelheid 
van ontwikkeling van de mensen bij SABIC verbeterd en versneld kan worden  en 
iets kan worden teruggegeven van wat je geleerd hebt tijdens jouw loopbaan bij 
GEP/SABIC

Hoe? 
Door je op te geven en een bijdragen te leveren om jonge ondernemers te 
begeleiden in hun streven om snel productief
te zijn en niet dezelfde fouten te maken die wij allemaal gemaakt hebben 

Waar? 
Bij alle afdelingen in het bedrijf en bij onze nieuwe Bio Based Green Chemistry 
Campus. Vooral hulp nodig bij Green Chemistry Campus bijvoorbeeld het 
ontwikkelen van nieuwe producten en hoe deze in de markt te brengen. Bedoeling 
is richting te geven in de manier van denken en waar mogelijk helpen problemen 
op te lossen. 

Wat betekent het? 

Notulen ALV VGSABIC-IP 20120412
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Het begeleiden van de jonge ondernemers bij SABIC betekent dat je een of twee 
mensen toegewezen krijgt die je op regelmatige wijze spreekt in samenspraak 
met de gegadigde. 
De locatie van de gespreken zal waarschijnlijk op de site zijn maar dit is niet 
noodzakelijk. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk. 

Voor wat betreft de Green Chemistry Campus kun je ingezet worden om bepaalde 
projecten te begeleiden op “ad hoc” basis en of voor een bepaalde periode. 
Op de Green Chemistry Campus zal het project altijd te samen met een van de 
medewerkers gebeuren, de toegevoegde waarde komt uit jouw ervaring.
Het zou kunnen zijn dat er een geheimhoudingen contract getekend moet worden. 

Kan iedereen zich opgeven? 
De Green Chemistry Campus kan de volgende expertise gebruiken: 
• Technology .. Patents, Consulting
• Finance .. Business plan development
• Marketing .. Commercial 

Voor wat betreft de Jonge ondernemers bij SABIC geldt dat je ervaring zo dicht 
mogelijk moet zijn bij het werkgebied van de kandidaat zodat er snel een klik kan 
zijn. 

Als blijkt dat er een groot animo uit dit gezelschap komt zal er intern een 
bekendmaking plaatsvinden. HR gaat akkoord om zich niet met de selectie te 
bemoeien. Iedereen kan er voor in aanmerking komen - daarna vindt er een matching 
plaats met de opgegeven begeleiders. 

Regels en tegemoetkomingen 
• Iedereen moet zich aan de geldende veiligheid regels houden Dat houdt in dat bij 

poort 3 iedereen verplicht is om de veiligheid video te bekijken. 
• Een project bij de Green Chemistry Campus mag niet langer duren dan 2 weken 

achter elkaar. Er kunnen vervolg periodes voorkomen.
• De tegemoetkomingen zijn de volgende:

- Transport vergoeding – 0.19 Euro/km
- Eten en drinken
- Indien er gereisd moet worden–alle kosten + een dagvergoeding- Verzekeringen 

Schrijf je in, je doet jezelf en je oude werkgever een groot plezier!! 

V: Wie kan zich opgeven om iemand te begeleiden?
A:C&M kan iedereen. Voor Green Chemistry Campus is meer specifieke kennis vereist, 
zie presentatie. Alle organisaties, die Nico gesproken heeft zijn enthousiast. Het is niet 
de bedoeling dat coaches/mentoren aan het “werk” zijn. Men dient zich tevens aan de 
regels van het bedrijf te houden. Het kan ook zijn dat je gelinked wordt met andere 
bedrijven, die gebruik maken van Green Chemistry Campus.

V: De meeste mensen zijn verknocht aan hun vrijheid. Betekent C&M een rem op je 
vrijheid? In hoeverre ben je zelf in staat om aan te geven dat je op vakantie bent?
A: Je kunt zelf bepalen en overleggen wat je wanneer doe zoals tempo, tijdsbestek. 
Wel dient er waarde gegeven te worden aan de persoon.

V: Is er een commissie die je input beoordeelt? 
A: Dat  moet van de twee personen zelf komen. Als het niet werkt, kun je dat zelf 
aangeven. Mensen die zich opgeven kunnen een training als coach volgen, die wordt 
gegeven vanuit Sabic. Wacht op toestemming van HR. 

Notulen ALV VGSABIC-IP 20120412
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V: Hoe voorkom je dat er conflicten ontstaan vanuit VG tav C&M? 
A: Hier is al naar gekeken of het past in hetgene dat we doen. Coaching dient vanuit 
de mensen zelf te gebeuren.
Je kunt je opgeven als kandidaat bij Nico. Daarna gaat het de business in. Sabic gaat 
aangeven dat de mogelijkheid bestaat. Nico steekt er zelf energie in en concept zelf 
bedacht. Opgekomen toen Jan de Boer presentatie gaf in november, waarbij werd 
aangegeven dat er een kennistekort was.
Bij opzet gesteld dat we wat voor gepensioneerde willen doen:

• Financiën
• Andere initiatieven zoals C&M, zeilclub.
• Betrokkenheid bij bedrijf profileren vanuit familiegedachte.

Er is een spanningsveld met C&M problematiek. Het zou beter zijn hiervoor aparte 
vergaderingen te houden.

V: Als 25 personen zich opgeven, wie bepaalt dan wie wat gaan doen?
A: Eerst inventarisatie, welke functie, waar persoon werkt, kijken naar achtergrond. 
Match maakt Nico.

4.3 Commissie communicatie
Jac Raaijmakers laat de VSSABIC-IP website opzet zien die hij met Ab Drenth 
gemaakt heeft:

Website Vereniging Gepensioneerden SABIC--IP : http://www.vgsabic.nl 

Doelstelling: 
• Communiceren van relevante informatie
• Link met informatie van NVOG, Pensioenfonds Sabic-IP
• Laatste nieuws van o.a. Pensioenfonds en VGSabic
• Belangrijke informatie m.b.t. pensioenen en gepensioneerden 

Site nog niet compleet dus suggesties zijn van harte welkom via admin@vgsabic.nl 

4.4 NVOG overkoepelend Gepensioneerden orgaan in Nederland 

De Heer Henk Boom van NVOG geeft een presentatie over de NVOG:
De Nederlandse Vereniging van Organisatie van Gepensioneerden is opgericht in 1986 
en gevestigd in Utrecht.

Wat is de NVOG ?
• landelijke –overkoepelende- vrijwilligers- organisatie
• van ruim 90 organisaties van gepensioneerden uit het bedrijfsleven, de overheid 

en maatschappelijke organisaties,
• die samen circa 140.000 leden tellen en voor ca. 2 miljoen belanghebbenden 

opkomen. 
Het zijn dus allemaal vrijwilligers, behalve de directeur en secretaris als betaalde 
krachten.

Doelstelling:
• behartiging van de collectieve belangen van gepensioneerden en hun nagelaten 

betrekkingen 
• bij de regering, politieke partijen, en andere relevante organisaties 
• ào.a. via de Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties 

Notulen ALV VGSABIC-IP 20120412
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Het is dus geen gezelligheidsvereniging maar de focus ligt uitsluitend op zorg en 
pensioenen. 

Activiteiten

• voorlichting, informatie & uitwisseling (website, nieuwsbrief, kwartaalblad, 
platforms, etc.) 

• deskundigheidsbevordering (cursussen, themadagen, symposia e.d.) 
• ontwikkelen en uitdragen standpunten over relevante ontwikkelingen en thema’s 
• samenwerking met ouderenorganisaties 

De cursussen zijn niet gratis maar wel tegen een gereduceerd tarief

Organisatie:
• bestuur (8)/ bureau (3)
• 7 platforms van verenigingen
• commissie Pensioenen
• commissie Zorg & Welzijn
• werkgroep Public Affairs
• werkgroep Koopkracht
• werkgroep Jaarverslagen & Indexaties
• werkgroep Internationale Zaken

Platforms binnen de NVOG:

7 groepen verenigingen in platformverband: 
• Financiële Instellingen
• Overheidsinstellingen
• Handel, nijverheid en industrie (2)
• Dochters Internationale Ondernemingen
• Verzekerde Regelingen
• PUSH (Philips, Unilever, Shell, Hoogovens)

De PUSH bedrijven waren uit de NVOG gestapt maar zijn nu weer terug omdat je met 
gemeenschappelijke aanpak meer kunt bereiken.

Het NVOG is vertegenwoordigd in:

• Algemeen Bestuur Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO) 
• CSO-commissies Inkomen & Pensioenen en Zorg & Welzijn, ook Wonen 
• CSO-werkgroepen (o.a. pensioenen) 
• CSO-delegaties: STAR, SER-pensioencie+adhoc (bewindslieden, TK, e.d.) 
• AGE NL en EU (m.b.t. EU-ouderenbeleid) 

Financiële middelen:

1. Contributies van de lidorganisaties op basis van aantal leden, voor VGSABIC-IP zou 
dit € 2,= per lid zijn.
2. Subsidies (zelden) alleen voor projecten/incidenteel geen recht op basissubsidie 

Communicatie:

Notulen ALV VGSABIC-IP 20120412
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• NVOG Expliciet: ledenblad, 4x per jaar, vooral inhoudelijke artikelen en 
berichten, intern en extern verspreid 

• Nieuwsbrief: 1x per maand, intern verspreid per e-mail, vooral korte, belangrijke 
mededelingen 

• Website: www.gepensioneerden.nl basis- informatie, aanvullende berichten, links 
• Congres/themadag: 1x per jaar (los van AV) 

Wat is er zoal gerealiseerd:

• Betere positie pensioengerechtigden bij pensioenfondsen (maar het kan beter). 
Per 1 januari 2013 hebben gepensioneerden recht op 25% van alle zetels in 
besturen van Pf.

• Onderzoek SZW naar hoorrecht gepensioneerden met pensioenverzekering 
• Koopkrachtachterstand ouderen aangetoond 
• Alternatief voorstel bezuinigingen AWBZ 
• Acties in aanloop naar pensioenakkoord, w.o. valentijnskaart voor TK-leden en 

oprichting stichting PensioenFatsoen 

Toegevoegde waarde NVOG:

• krachtenbundeling van 90 verenigingen, met ieder eigen inbreng 
• bron van informatie op terrein van pensioenen, inkomen, zorg en welzijn 
• lid van CSO, gesprekspartner van de overheid voor wat betreft ouderenbeleid 
• KORTOM: in het belang van de leden uw vereniging! 

V: Bestaat er druk of zijn er pressiemiddelen vanuit NVOG? 
A: NVOG heeft 600.000 leden. NVOG probeert al in voortraject mee te praten en 
denken

5  Vaststelling begroting 2012.
5.1 Goedkeuring begroting en bijdrage leden

Begroting 2012 
Inkomsten 200 leden @ € 15,= € 3000,00
Uitgaven
Bestuurskosten € 500,00
Lidmaatschap NVOG € 800,00
Reiskosten - (vnl. vergaderingen NVOG) € 500,00
Kosten website € 150,00
Werving € 400,00
Jaarvergadering € 300,00
Onvoorzien € 350,00
Totaal € 3000,00

Vergadering is akkoord met de begroting. Inschrijven voor het lidmaatschap van 
de NVOG wordt door het bestuur genomen. De ervaringen van Joop Tillema (al 
jaren lid via een andere VG) zijn zeer positief.
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6  Verkiezing kascommissie (3 personen)
6.1 Voorstel uit de aanwezige leden bij handopsteken 

De volgende leden worden gekozen als kascontrole commissie: Jan Bussink, Wis 
van Meurs, Karl-Heinz Roell (reserve).

7  Verkiezing voorzitter. 
Kees Segaar wordt unaniem verkozen tot voorzitter.

9  Rondvraag 

V: VG kan toch meer voorstellen dan belangenbehartiging van pensioenen?
A: Zie statuten waarin het doel is geformuleerd. Sprake is van behartiging belangen 
van de pensioenen alsook activiteiten tussen de leden onderling. 

10  Sluiting 

Kort voor 16.00 uur sluit voorzitter deze 1e ALV.

Thijs Koppers
Secretaris VG SABIC-IP
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