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Jaarverslag 2012 
 
Op initiatief van Peter Broers en Joop Tillema is bij diverse gelegenheden 
aandacht gegeven aan het oprichting van een Vereniging Gepensioneerden bij 
SABIC-IP. 
Medio 2011 zijn een aantal geïnteresseerden bij elkaar gekomen om de 
oprichting te bespreken en op 30 november 2011 zijn de statuten verleden bij 
de notaris. 
 
Het bestuur bestond uit: Kees Segaar, voorzitter; Jan van Es, penningmeester; 
Thijs Koppers, secretaris; en de leden: Ineke Pranger, Peter Broers, Ab 
Drenth, Nico Egelman, John Pantekoek (vice-voorzitter), Jac Raaijmakers, Bob 
van Schaik, Olaf Tant, Joop Tillema. 
Het bestuur vergadert eenmaal per maand. 
 
De eerste maanden van 2012 stonden voor het bestuur in het teken van 
“kennis nemen van wat er in pensioenland leeft” , verdeling bestuurstaken, 
opzetten Huishoudelijk reglement en de voorbereiding van onze 1e Algemene 
Ledenvergadering. 
 
Op 12 april 2012 vond die plaats in het auditorium bij SABIC-IP te Bergen op 
Zoom waarbij 57 leden aanwezig waren. Voor veel leden een soort reünie.  
 
De ALV was vooral informatief met bijdragen door onze voorzitter: Kees 
Segaar, Frederik Grever als voorzitter van het SABIC-IP Pensioenfonds, Nico 
Egelman die binnen VGSABIC-IP het project mentoring & coaching leidt, het 
opzetten van onze website door Jac Raaijmakers en Ab Drenth en door de Heer 
Henk Boom met een uiteenzetting over de NVOG, de Nederlandse Vereniging 
van Organisaties van Gepensioneerden. 
Het verslag van deze vergadering staat op de website. 
 
Leden 
Na de oprichting hebben we veel werk gestoken in de ledenwerving via 
Pensioen Praat en door het aanschrijven van gepensioneerden die al eerder te 
kennen hadden gegeven lid te willen worden. In de loop van het jaar 2012 zijn 
we gegroeid naar 240 leden. In het kader van de privacy wetgeving is het voor 
ons niet mogelijk de adressen van alle leden van het Pensioenfonds te krijgen. 
Ook op de contactdag van gepensioneerden in Bergen op Zoom hebben we 
acte de présence gegeven door een presentatie van Kees Segaar. 
 
Mentoring & Coaching 
Dit programma kwam maar moeilijk van de grond. Human Resources van 
SABIC-IP staat open voor dit project maar gedurende het jaar werd duidelijk 
dat er onvoldoende ruimte binnen HR is om het te ondersteunen. Met de Green 
Campus is er nog wel overleg en daar dient zich een eerste project aan. 
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Website en communicatie 
De website: www.vgsabic.nl is verder vervolmaakt en probeert zoveel mogelijk 
actueel te blijven. 
Daarnaast hebben we het verslag van de ALV aan alle leden gestuurd en in 
september een nieuwsbrief + de ledenlijst van onze vereniging. 
 
Training 
Tijdens de bestuursvergaderingen werd steeds een blokje training ingevuld om 
ons op de hoogte te brengen wat er allemaal omgaat in pensioenland. 
Onderwerpen die we besproken hebben zijn o.a. Defined Benefit regeling, 
middelloon, indexatie, uitvoeringsovereenkomst, rol van De Nederlandse Bank 
(DNB), rekenrente, etc. 
  
Vertegenwoordiging in het Pensioenfonds 
Een aantal bestuursleden hebben ook zitting in de diverse organen van het 
Pensioenfonds: 
In het Verantwoordingsorgaan hebben zitting: Peter Broers, Jan van Es en 
Joop Tillema en in de Deelnemers Raad: Jan van Es en later in 2012 is ook Olaf 
Tant daarin gekozen. 
Vanuit het Pensioenfonds ondervinden we veel ondersteuning, zo worden ons 
vergaderfaciliteiten geboden en worden we door de directeur, Arthur Smit, op 
uitnodiging bijgepraat. 
 
SABIC-IP 
In het begin van het jaar hebben we schriftelijk ons bestaan aan het 
management kenbaar gemaakt en later ons standpunt bij de te benoemen 
voorzitter van het pensioenfonds. 
Op het einde van het jaar werd ons duidelijk dat SABIC-IP ons pensioenstelsel 
drastisch wil herzien en opteert voor een Beschikbare Premie regeling. 
 
Landelijk Ontwikkelingen 
Vanaf de oprichting volgen we de ontwikkelingen in het land. Was er eerst 
allen de NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van 
Gepensioneerden), die weer is aangesloten bij de CSO (Centrale 
Samenwerkende Ouderenorganisaties) die ca. 500.000 leden vertegenwoordigen. 
Later in het jaar is ook de KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van 
Gepensioneerden) opgericht.  
Het bestuur is er nog niet uit bij welke vereniging we ons gaan aansluiten. 
Ook zit er nog de nieuwe pensioenwet aan te komen. 
 
Al met al een roerig pensioenjaar met allerlei ontwikkelingen die wel eens niet in 
ons voordeel kunnen uitpakken. 
 
Thijs Koppers 
Secretaris 


