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Van de redactie 

 
 
SPF verhoogt pensioenen  
 
Sinds het uitbreken van de kredietcrisis 
in 2008 zijn de aanvullende pensioen-
uitkeringen in Nederland niet of nau-
welijks meer gestegen. Geen 
compensatie voor de gestegen prijzen. 
Iets wat altijd vanzelfsprekend leek 
blijkt helemaal niet zo vanzelfsprekend 
te zijn. Een harde les voor miljoenen 
Nederlanders. Met name voor ons, 
gepensioneerden, die bij de overgang 
naar het nieuwe fonds 2,45 % 
verhoging hebben gekregen maar 
sinds die tijd tegen een vlakke 
inkomensontwikkeling aankijken. 
Omdat de beleidsdekkingsgraad van 
ons fonds in 2017 boven de 
toeslagdrempel kwam, mag er, voor 
het eerst weer geïndexeerd 
worden. Inmiddels hebt u het bericht al 
ontvangen dat onze pensioenen met 
0,29% worden verhoogd. Geen vetpot, 
maar … als we heel eerlijk zijn hebben 
we natuurlijk allemaal in de juiste 
tijdsperiode op de juiste plek mogen en 
kunnen werken. In-onze-tijd hoefden 
we ons niet druk te maken over ons 
pensioen, want “dat werd goed 
geregeld voor ons”. We hadden de tijd 
mee en mede daarom hebben we 
het nu nog steeds redelijk goed met 
zijn allen. Hebben we toch een goeie 
baas gehad! 

Olaf: Bedankt! 
   

Eigenlijk is het 
niet voor te 
stellen:  
de Vereniging 
voor Gepensio-
neerden zonder 
Olaf Tant. Onze 
markante voor-
zitter heeft het 

stokje overgedragen aan Jan Hellings, 
die recent in de Algemene Leden 
Vergadering is gekozen tot nieuwe 
voorzitter.  
Olaf Tant, icoon uit het verleden en 
heden, gaat nu op 73e-jarige leeftijd 
écht met pensioen. Het zal vreemd zijn 
om deze vertrouwde persoon niet meer 
als vanzelfsprekend tegen te komen in 
de gangen en de gebouwen van 
SABIC, het bedrijf, waar hij zelf nooit 
voor werkte, maar wel, na zijn 
pensionering, veel “vrijwilligerswerk” 
voor heeft gedaan. Olaf koos er voor 
om iets voor zijn bedrijf terug te doen 
na zijn pensionering en werd voorzitter 
van het toenmalige GE-Pensioenfonds 
Dat hij hiervoor de nodige cursussen 
moest volgen hoorde er als van-
zelfsprekend voor hem bij. Dat hij 
hiervoor, veel meer dan gewenst, 
moest opdraven en, veel meer dan 
gedacht, vergaderingen moest leiden, 
werd zonder problemen door hem 
aanvaard. Toen hij stopte met dit 
voorzitterschap stond voor hem de 
deur open om, als lid namens de 
gepensioneerden, deel uit te gaan 
maken van het Verantwoordings-
orgaan. Door strengere eisen van De 
Nederlandse Bank werd wederom van 
hem verwacht dat hij ook hiervoor de 
nodige bijscholingscursussen zou 
volgen. Eind dit jaar loopt ook daar zijn 
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periode af en zal hij niet meer 
herkozen worden.  
Vereniging voor Gepensioneerden. 
Eind 2012 werd opnieuw aan hem 
getrokken toen onze vereniging werd 
opgericht en begin 2013 werd Olaf 
gekozen als onze 1e voorzitter. 
Maandelijks komt het bestuur bij elkaar 
en maandelijks gaf Olaf ons een 
update over hetgeen belangrijk was en 
gebeurde binnen het VO, om ons op 
de hoogte te houden van alle 
belangrijke ontwikkelingen. Velen van 
ons hebben vóór hem en mét hem 
gewerkt, in zowel het arbeidzame 
leven als daarna. “Op pensioen gaan” 
zeggen ze in België, waar Olaf is 
geboren en opgegroeid. “Met pensioen 
gaan” zeggen wij en dat mag Olaf nu 
fulltime gaan doen.     
 

 
Natuurlijk gaat Jan Hellings het op zijn 
eigen manier goed doen. Natuurlijk 
komt het bestuur van onze vereniging 
gewoon iedere maand weer bij elkaar 
en natuurlijk komt er weer gewoon een 
Contactdag en ALV, maar toch........  
 
het zal anders zijn! 
 
 

 
 
Jan Hellings, voorzitter VG Sabic-IP 
 
Mijn naam is Jan Hellings, 66 jaar en 
inmiddels alweer 3 jaar met (pre-)-
pensioen. Na mijn studie aan de 
Technische Universiteit van Delft heb 
ik 7 jaar bij een grote aannemer op 
Schiphol gewerkt aan het renoveren 
van landingsbanen. Daarna ben ik in 
1985 in dienst gekomen bij Borg 
Warner Chemicals later GE Plastics 
ABS in Amsterdam. In de 11 jaar in 
Amsterdam ben ik projectleider 
geweest van vele investeringspro-
jecten in diverse fabrieken. Uiteindelijk 
heb ik enkele jaren leiding mogen 
geven aan de Engineering & 
Maintenance Afdeling. Dat waren 
uitdagende tijden met een business in 
zwaar weer, oftewel continu zoeken 
naar besparingen vanwege dalende 
beschikbare budgetten. Ook ben ik 
eind jaren ‘80 als voorzitter van de OR 
betrokken geweest bij de overgang van 
BWC naar GE Plastics. Toen is mijn 
interesse voor pensioenen gestart, 
want dat moest goed geregeld worden 
voor de A’dam organisatie. 
Eind 1996 ben ik in BoZ begonnen bij 
Engineering en heb daar 19 jaar 
gewerkt. Ik heb veel projectteams 
mogen leiden in ongeveer alle plants in 
BoZ incl. de diverse gebouwen als het 
LC en het ADC. Het laatste grote 
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project was de voorbereiding voor het 
Centraal Verpakken project. Tijdens 
deze periode is Engineering ook 
diverse keren gereorganiseerd. Ik heb 
ook een rol mogen spelen in het 
zoeken van een goede Engineering 
partner en later weer het opzetten van 
een eigen team (de bekende 
golfbewegingen). 
Tegen de tijd, dat ik mijn prepensioen 
wilde laten ingaan, begon net de 
discussie over de overgang van het 
SABIC-IP PF naar het SPF SABIC. Dat 
betekende, dat ik zelf vele 
berekeningen heb gemaakt en 
discussies heb gevoerd met de 
mensen van SPF SABIC en DSM 
Pension Services. Door de vele 
gesprekken ook met (oud)collega’s is 
mijn interesse verder gewekt om ook 
actief betrokken te willen zijn bij het 
SPF SABIC. Daarom heb ik mijn naam 
genoemd toen Olaf Tant aangaf te 
willen stoppen als vertegenwoordiger 
van de gepensioneerden van het 
vroegere SABIC-IP in het ver-
antwoordingsorgaan van SPF SABIC. 
Inmiddels ben ik bezig met een tweede 
registeropleiding voor Pensioen-
fondsen, zodat ik voldoende kennis 
krijg van het Pensioen “vak”. 
Als lid van het verantwoordingsorgaan 
wil ik ten behoeve van de 
gepensioneerden en “slapers” van 
BoZ, maar ook die van de andere 
Nederlandse sites toezicht houden op 
het beleid van het bestuur van het SPF 
SABIC. Mijn interesse gaat dan m.n. 
uit naar de manier van communiceren 
en het risico management bij het 
vermogensbeheer en de uitbesteding 
van diverse zaken. Uiteindelijk gaat het 
erom, dat voor zowel de werkenden als 
de gepensioneerden een goede 
opbouw en indexatie bewerkstelligd 

wordt,  nu en in 
de toekomst. Het 
is daarom ook 
belangrijk dat we 
als VG SABIC-IP 
via de KNVG 
betrokken blijven 
bij nationale 
discussies over 
het pensioen-
stelsel in Neder-

land. Er staat een hoop te gebeuren 
met de Pensioenen gezien de 
discussies in de SER en het kabinet. 
Daar moeten we als gepensioneerden 
dicht op staan. Vandaar ook dat ik 
graag ben ingegaan op het verzoek om 
me kandidaat te stellen voor voorzitter 
van onze Vereniging van 
Gepensioneerden  
 
Met vriendelijke groet, 
Jan Hellings  
 
 
Geslaagde ALV 
 
Op 10 april jl. werd de jaarlijkse ALV 
gehouden in Natuurlijk!Kloof. De 
opkomst was weer erg goed en de 
sfeer was uitstekend. Omdat de 
huidige voorzitter Olaf Tant zich niet 
meer herkiesbaar stelde werd met 
algemene stemmen Jan Hellings to 
nieuwe voorzitter van de Vereniging 
van Gepensioneerden benoemd. Na 
de presentatie van het pensioenfonds 
werd deze middag met een 
voortreffelijk buffet afgesloten waarbij 
weer volop herinneringen van vroeger 
werden opgehaald. 
 
Jan welkom ! 
 
De redactie 

https://www.mgcarclub.nl/regio/regio-zeeland-west-brabant/bestanden-en-fotomap-homepage/fotomap/jan-hellings-2.jpg/view
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Beste leden van Vereniging 
Gepensioneerden SABIC, 
 
 
Ik heb afscheid genomen als voorzitter 
van uw vereniging. 
Dit hoort zo volgens de statuten van de 
vereniging maar ik geloof ook dat 
vernieuwing en verjonging van leden 
van het bestuur goed is voor de “ 
vitaliteit “ van de vereniging. 
De afgelopen zes jaar heb ik met veel 
plezier het voorzitterschap waar-
genomen. Ik kan iedereen verzekeren 
dat het bestuur zich ten volle inzet om 
de doelstellingen van de vereniging 
(zoals vermeld op de website 
www.vgsabic.nl ) te realiseren. Ik ben 
ervan overtuigd dat ze in de toekomst 
met Jan Hellings als voorzitter dat 
zullen blijven doen. De komende jaren 
zal, volgens de statuten van de 
vereniging, verdere vervanging van 
bestuursleden moeten plaatsvinden. Ik 
hoop dat er zich nieuwe kandidaat 
bestuursleden melden om de 

vereniging levendig te houden en nog 
sterker te maken. 
Mijn mandaat als lid van het 
Verantwoordingsorgaan (VO) van het 
SPF Pensioenfonds loopt tot eind dit 
jaar. Ik stel me niet herkiesbaar voor 
de volgende termijn. Later dit jaar 
zullen verkiezingen plaatsvinden voor 
mijn opvolger namens de 
gepensioneerden in het VO. Jan 
Hellings heeft zijn interesse voor het 
VO reeds bekend gemaakt. 
Ik wil iedereen bedanken voor de steun 
en medewerking de afgelopen jaren.  
Ik hoop jullie allen weer te kunnen 
ontmoeten op de Algemene 
Ledenvergaderingen en de Contact-
dagen voor gepensioneerden de 
komende jaren. 
 
Met vr. gr. 
 
Olaf Tant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nominale dekkingsgraad per 

eind maart:  112,3 % 

Beleid dekkingsgraad per eind 

maart: 114,1 % 

 

voor nadere details en uitleg: 

http://www.spf-pensioenen.nl/ 

 

Indexering gepensioneerden: 

0,29 % 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjXqfrEra3aAhXGa1AKHaC6DcUQjRx6BAgAEAU&url=https://nl.depositphotos.com/vector-images/afscheid.html&psig=AOvVaw0XkPl7PbNknNzdsu9X9FSz&ust=1523368680977173
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In memoriam Bob Kunze 
 
Op 30 december jl. is Bob Kunze op 
82-jarige leeftijd in San Francisco 
overleden. 
Omdat hij aan de wieg gestaan heeft 
van GE Plastics NV en van de 
vestiging in Bergen op Zoom, heb ik de 
redactie aangeboden dit stukje te 
schrijven.  
In het voorjaar van 1969 kwam Bob, 
die in Amerika marketing manager 
Lexan was, naar Arnhem als marketing 
directeur van de N.V. Polychemie 
AKU-GE, de voorloper van GE Plastics 
NV. Op dat moment bestond de omzet 
in Europa voornamelijk uit PPO en 
Noryl en was net besloten Lexan in 
Europa te introduceren. Bob’s 
benoeming was dus een logische 
keuze. Onder zijn leiding werden 
gescheiden product-marketing 
organisaties opgebouwd voor Noryl en 
voor Lexan, met als doel snel en 
gericht Lexan in Europa te 
introduceren zonder verlies van 
aandacht voor Noryl. 
Ik herinner me hem als een bijzonder 
aimabel mens, die de noodzakelijke 
veranderingen in de organisatie met 
veel respect voor de betrokkenen 
doorvoerde. Hij genoot van Europa en 
vertrouwde me eens toe dat zijn 
kinderen helemaal opleefden op school 

in Nederland, “blij verlost te zijn van 
het zeer competitieve systeem in 
Amerika”.  
Eind 1969 besloot AKU haar aandeel 
in Polychemie te verkopen aan GE en 
kregen de toenmalige directeur Jack 
Schwartz en hij de opdracht om er voor 
te zorgen dat GE zo snel mogelijk op 
eigen benen kon staan. Staffuncties 
die daarvóór deels door AKU werden 
verzorgd (o.a. Personeelszaken en 
Finance) werden in hoog tempo 
uitgebouwd. Al snel, in januari 1970, 
werd de naam veranderd in General 
Electric Plastics N.V. en - na een 
evaluatie van o.a. Delfzijl en Bergen op 
Zoom – werd in mei 1970 besloten 
voor vestiging in Bergen op Zoom. In 
juni 1970 werd iedereen geïnformeerd 
dat 1,5 jaar later, in december 1971, 
de verhuizing zou plaatsvinden. 
Om de beslissing om met vrouw en 
kinderen naar de andere kant van 
Nederland te verhuizen te 
vergemakkelijken, konden families die 
in de regio BoZ een huis kochten, een 
renteloos voorschot krijgen waarvan 
jaarlijks een deel werd kwijt-
gescholden.  
Per 1 januari 1971 werd Bob benoemd 
tot algemeen directeur van GE-Plastics 
en was hij steeds drukker met het 
coördineren van de nieuwbouw in BoZ 
en de communicatie met het 
management in Pittsfield. Een wijziging 
in de dollar-guldens koers leidde er toe 
dat het in dollars goedgekeurde 
investeringsbedrag zich vertaalde in 
steeds minder guldens en er werden 
wezenlijke bezuinigingen verlangd. 
Een ander, voor de lezers van dit 
stukje mogelijk interessant detail, was 
het goedgekeurd krijgen van de 
pensioen-overeenkomst. Het perso-
neel van Polychemie zat in het AKU  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjuuIiCmYLaAhUK66QKHaheD9YQjRx6BAgAEAU&url=https://www.voxweb.nl/nieuws/ingezonden-promoveren-is-wel-werk&psig=AOvVaw04iemNnrJjSQWjpL0U-t3k&ust=1521885871190568
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pensioenfonds met voorzieningen waar 
men in Pittsfield  “niet direct aan 
gewend was”. 

 
 
Het tijdschema werd aangehouden en 
in december 1971 verhuisden 140 
personeelsleden én alle apparatuur 
naar BoZ. 
De omzet van Noryl bleef groeien en 
ook de introductie van Lexan was 
dusdanig succesvol dat al in het 
voorjaar van 1972 werd besloten 
wezenlijk uit te breiden in Bergen op 
Zoom en een directeur te benoemen 
met ervaring in de bouw van 
chemische fabrieken. In de zomer van 
1972 verhuisde Bob met zijn gezin 
terug naar Amerika en verliet kort 
daarop GE-Plastics.  
Enige tijd later ging hij bij W.R. Grace 
werken, waar hij in 1981 benoemd 
werd tot Vice President van de 
Centrale Research Divisie. 
Voor de volgende stap in zijn carrière 
verhuisde Bob naar San Francisco 
waar hij ging werken bij Hambrecht & 
Quist, een gerenommeerde Venture 
Capital (durfkapitaal) verstrekker. Na 
enige jaren werd hij benoemd tot 
partner verantwoordelijk voor 
medische “start ups”. Hij schreef, in 
nauwe samenwerking met zijn 2e 
vrouw, Betsy Nolan, een boek over 
durf-kapitaal met als titel “Nothing 
Ventured”.  

Na zijn pensionering verdeelde hij zijn 
tijd tussen reizen (hij woonde 8 jaar in 
Sydney), lezen, koken en bridge. 
Daarnaast werkte hij, zowel in San 
Francisco als in Sydney, wekelijks een 
middag/avond in de keuken van een 
daklozen centrum. 
Zijn vrouw en hij waren dol op Parijs en 
zolang zijn gezondheid het toeliet 
ontmoetten we elkaar daar elk jaar. 
Met het overlijden van Bob Kunze 
hebben we een pionier van GE 
Plastics verloren en mijn vrouw en ik 
één van onze beste vrienden. Behalve 
alle gezellige uren die we samen 
doorgebracht hebben, heb ik in die 3 
jaar dat ik voor hem gewerkt heb, veel 
van hem geleerd. 
Het komt niet zo vaak voor dat respect 
en vriendschap elkaar zó overlappen. 
 
Peter Sanders,  
 
vanaf 1966 bij Polychemie t/m 1981 
GE-Plastics. 
 
 
. 
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