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Uitgave van Vereniging Gepensioneerden SABIC-IP 

Bergen op Zoom 

PensioenPraat 

 
 
Beste leden, 
 
Als U dit leest is 2019 alweer voorbij.  
We kijken terug op een bewogen jaar. 
Zo kregen we ondanks alle sombere 
verhalen toch nog een gedeeltelijke 
indexatie. Er kwam een principe 
pensioenakkoord, waarbij  niet duidelijk 
is hoe dat gaat uitpakken en de rente 
werd steeds lager, resulterend in een 
dalende dekkingsgraad. Over een 
aantal van deze zaken vindt u meer 
informatie verder in deze uitgave. 
Er zijn ook positieve dingen te melden. 
De KNVG en de NVOG kwamen er uit 
in hun fusiegesprekken en gaan vanaf  
januari samen als één grote sterke 
vereniging van gepensioneerden 
waardoor het gemakkelijker wordt je 
mening kenbaar te maken en als 
gesprekspartner te worden beschouwd. 
De resultaten van de beleggingen van 
ons pensioenfonds waren goed 
waardoor de dekkingsgraad redelijk op 
nivo is gebleven. Binnen onze eigen 
vereniging mochten we Nardi 
Boekestijn als de nieuwe penning-
meester verwelkomen. Nardi is de 
opvolger van Jan van Es die al die jaren 
uitstekend onze financiële zaken heeft 
behartigd. Voor dit jaar hebben we twee 
bestuursleden die volgens de statuten 
af moeten treden. Onze secretaris Thijs 
Koppers en onze webmaster Ab Drenth 

gaan ons verlaten en we zijn op zoek 
naar vervangers. Wie durft ???????? 
Namens de redactie een fijn, gezond en 
voorspoedig 2020 gewenst! 
 
De redactie 
 

 
 
In Memoriam Uwe Wascher 
 
Op Nieuwjaarsdag ontvingen we bericht 
dat onze oud-directeur Uwe Wascher is 
overleden. Uwe is 78 jaar geworden. 
Uwe was vice-president van GE 
Plastics gedurende 16 jaar en werkte 
gedurende lange tijd in Bergen op 
Zoom. We wensen zijn naasten veel 
sterkte bij het verwerken van dit verlies. 
 
Bestuur VG Sabic-IP 
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Geslaagde Contactdag op 29 
november 2019 
 
Wederom was er een flinke opkomst op 
onze jaarlijkse contactdag in Natuurlijk 
Kloof in Bergen op Zoom, die dankzij de 
bijdrage van het bedrijf weer 
georganiseerd kon worden door onze 
Vereniging Gepensioneerden (VG). Jan 
Hellings, voorzitter van de VG, opende 
de vergadering en herdacht onze 
helaas te lange lijst van overledenen.  
Pieter Keijer, Business Leader LTP 
Europe, jong begonnen bij GE en nu 
alweer 28 jaar bij het bedrijf, gaf een 
presentatie over de huidige organisatie, 
de producten alsook toegenomen focus 
op duurzaamheid en de rol die Saudi 
Aramco nu in SABIC speelt. Saudi 
Aramco heeft inmiddels 70% aandelen 
in SABIC. Ook vertelde hij over de 
beurs K (Kunstoffe), die elke 3 jaar in 
oktober in Düsseldorf wordt gehouden 
en waar SABIC een prachtige stand 
had.  
Zie: 
https://www.youtube.com/watch?v=-
f9Xe3vhBRI 
 
Marco de Bont, Manufacturing Manager 
Specialties  informeerde ons over de 
producten die nu onder Specialties 

vallen, de introductie van Xenoy TM 
HTX en de veranderende markten 
(meer focus op healtcare, electrification 
products).  Deze divisie is vooral gericht 
op het creëren van waarde en ook 
hogere marges. 
Na een gezellige, prima lunch deed 
Willem Grin de aftrap voor het 
middagprogramma met een update van  
het Pensioenfonds en ook de 
veranderingen binnen bestuur en VO. 
Dat het soms belangrijk kan zijn om een 
notaris in te schakelen wist notaris 
Hans Bakker ons duidelijk te maken  
met een interessant verhaal over de 
belangrijkste  ins en outs van het 
erfrecht en ook het levenstestament.   

 
Jan Hellings/VG gaf  een update over 
VG SABIC en de laatste status van het 
pensioenakkoord.  
Daarna gaf hij het woord aan Irene van 
Kemenade, militair historicus die een 
boeiend verhaal hield over de Slag om 
de Schelde,. Hierover was al veel te 
lezen in de pers. Irene vertelde ons 
meer over de voorbereidingen en 
organisatie van deze slag en de 
tegenslagen die het leger ondervond 
alsook de belangrijke rol van de Slag 
om de Schelde  op weg naar onze 

Wordt U onze nieuwe secretaris ??? 

Wordt U onze nieuwe webmaster ?? 

           Wordt U ons nieuwe bestuurslid 

   ???????                     

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-f9Xe3vhBRI
https://www.youtube.com/watch?v=-f9Xe3vhBRI
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bevrijding. Hierbij deden de Canadezen 
veel werk en zij noemden zichzelf dan 
ook de “ Cinderella Division”, omdat zij 
feitelijk een deel van het “vuile” werk 
opknapten.  Omdat er veel gevochten 
werd in de polders van Zeeland en 
Brabant en je je dan natuurlijk moeilijk 
kon verschuilen, vonden de Canadezen  
het woord “ polder fighting”  uit.  
 
Attentie: 
 
Eind Januari / begin Februari zal de 
automatische incasso van de 
contributie plaatsvinden !!!!!! 
 
Irene vertelde ons dat er nog meer 
activiteiten over de Slag om de Schelde 
volgen in april / mei en er zelfs zo’n 
1100 Canadese scholieren naar 
Nederland komen om onze vrijheid te 
herdenken. 
Als vanouds werd de contactdag 
afgesloten met een gezellige borrel. 
 
Zie ook onze website: http://vgsabic.nl. 
Hier  vindt u de jaarlijkse foto's en de 
presentaties.  
 

 
 
Beste leden,    
 
Namens het bestuur van de Vereniging 
voor Gepensioneerden van SABIC-IP 

wens ik jullie het allerbeste toe voor 
2020. 
Een jaar geleden dachten of hoopten 
we nog, dat de rekenrente wel weer 
omhoog zou gaan in 2019. Nou helaas, 
hij is alleen maar naar beneden 
gegaan. En dus ook de dekkingsgraad 
van SPF, ons pensioenfonds. Dat 
betekent, dat SPF ons dit jaar geen 
indexatie mag geven. Doen ze het dan 
slecht? Nee, ik vind, dat ze het best 
goed gedaan hebben door de 
afgelopen jaren te kiezen voor een 
strategie met daarin een behoorlijke 
renteafdekking. Vergeleken met een 
aantal grote fondsen staan ze er best 
goed voor. Na de ALV van ons op 15 
april 2020 zal SPF hier weer een 
presentatie over geven. Dus als u daar 
vragen en/of opmerkingen over heeft, is 
dat het moment om die te stellen/geven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misschien is er dan inmiddels ook 
nieuws van de werkgroepen, die op dit 
moment druk bezig zijn met de 
uitwerking van het Pensioenakkoord. 
We houden (ook middels ons 
lidmaatschap van de KG (Koepel 
Gepensioneerden)) voor u in de gaten 
of er geen veranderingen voorgesteld 

Van de voorzitter 

Niet vergeten: 

15 april 2020 

ALV en SPF presentatie 

http://vgsabic.nl/
https://pixabay.com/nl/opmerking-herinnering-papier-tack-42883/
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worden, die onevenredig ten koste van 
de gepensioneerden gaan. Want dan 
wordt het langzamerhand tijd voor 
verdergaande actie. 
De afgelopen contactdag heb ik weer 
menig lid van onze VG gesproken en bij 
de borrel ook diverse nog werkende 
collega’s. Ik vind dat nog steeds 
waardevolle contacten. Om deze dagen 
(contactdag en de ALV) te organiseren, 
Pensioenpraat te maken en 
bijeenkomsten van de KG bij te wonen 
hebben we een bestuur nodig voor de 
VG. Op de komende ALV treden er 
weer twee bestuursleden af, die niet 
herkiesbaar zijn. We hebben dus een 
paar enthousiastelingen nodig, die dit 
werk samen met ons willen doen voor 
onze vereniging van ruim 400 leden. 
Indien u hier meer over wilt weten, 
neem dan eens contact op met een van 
de bestuursleden.  
 
Ik hoop, dat 2020 voor een ieder van u 
een goed jaar wordt. Wij gaan met de 
VG proberen een paar interessante en 
gezellige bijeenkomsten te organiseren. 
Daarnaast proberen we via 
vertegenwoordiging in het Verant-
woordingsorgaan van SPF en bij de KG 
invloed uit te oefenen om ons pensioen 
in de goede richting te krijgen. 
Mede namens het voltallige bestuur een 
voorspoedig, gelukkig en gezond 2020!! 
 
Jan Hellings 
 
Voorzitter VG SABIC-IP 
 
 
 
 

Het zat er als kind al in ... 

 
We hebben het over Hedwig Meesters, 
die van 1989 tot 2016 bij GEP/SABIC 
werkte. Afgelopen jaar debuteerde ze 
met haar roman “Zonnemeisjes.” 
Het schrijven zat er al vroeg in. Op 
school schreef ze korte verhalen, bij 
GEP zat ze in de redactie van GEpraat 
en het Sociaal Jaarverslag. Ze volgde 
de cursussen “Tekstschrijven voor 
internet” en “Creatief schrijven” en 
schreef de teksten voor o.a. “40 jaar 
GEP/SABIC.”  
Hedwig begon in 1978 als 
uitzendkracht, haar eerste baas was 
Albert Snoek. In 1988 kwam ze op 
Finance terecht, waar ze in 1989 een 
vast contract kreeg als assistent 
Douane & Verzekeringen bij Cor van 
Beurden. In 1999 werd ze secretaresse 
bij Chemical Operations, totdat ze - 
zoals vele anderen - wegens een 
reorganisatie in 2016 haar baan verloor. 
Ze was toen 58. Het jaar daarvoor zat 
ze een poosje thuis met een burnout. 
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Na haar ontslag miste ze de aanspraak 
met haar collega’s. Ze belandde in een 
depressie en kreeg haar tweede 
hartinfarct, de eerste had ze in 2012.   
 
Ze knapte op legde zich toe op haar 
grote passie: schrijven. Eerder volgde 
ze enkele literaire schrijfcursussen. Drie 

van haar korte verhalen zijn verschenen 
in bundels met werk van andere 
auteurs. “Zonnemeisjes” is een luchtig 
geschreven roman over de zoektocht 
naar liefde en vergeving en de 
noodzaak af te rekenen met een 
onverwerkt verleden. Dertiger Kitty 
voelt zich schuldig over de dood van 
haar zusje. Op een dag ontvangt ze een 
uitnodiging voor het verjaardagsfeest 
van haar oude buurjongen Gijs, op wie 

ze als tiener verliefd was. Haar eerste 
gedachte is dat Gijs iets van haar wil. 
Het weerzien krijgt een wending die het 
leven van alle betrokkenen op zijn kop 
zal zetten.    
 
Intussen heeft Hedwig ook haar 
vervolgroman zo goed als afgerond en 
denkt ze alweer na over een derde. Ze 
heeft een eigen website: 
www.hedwigmeesters.nl. Daarop 
schrijft ze wekelijks een blog. 

De redactie van Pensioenpraat wenst 

haar veel succes ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Op 13 november 2019 werd de fusie per 
1 januari a.s. tussen NVOG en KNVG 
een feit en heet de  nieuwe vereniging 
voortaan Koepel Gepensioneerden 

 

 
De dekkingsgraad per eind december:  

107,5 % 

Beleidsdekkingsgraad per eind 

december: 105,7 % 

 

voor nadere details en uitleg: 

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

http://www.hedwigmeesters.nl/
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(KG).Tot aan de  eerste Algemene 
Ledenvergadering in 2020 wordt 
gewerkt met een tijdelijk bestuur met 
gelijke vertegenwoordiging van beide 
verenigingen.  
Pensioenakkoord  
Achter de schermen heeft KG zich in 
november bij Minister Koolmees sterk 
gemaakt voor een uitstel van de 
pensioenkorting. Of uitstel afstel gaat 
worden, zal nog moeten blijken!  

 
De pensioencommissie van KG is al 
bezig met hun voorstellen voor de 
uitwerking van de richtlijnen voor een 
nieuw pensioenstelsel. KG zal 
regelmatig overleg hebben met de 
stuurgroep, aangewezen door  Minister 

Koolmees  zie onderstaand schema, 
dat door onze voorzitter werd 
gepresenteerd tijdens onze laatste 
contactdag: 
Belangrijke punten voor KG zijn het 
behoud van koopkracht met een  goed, 
geïndexeerd pensioen en gelijke basis 
voor berekening van premie en 
verplichtingen voor alle generaties, 
wijze van beleggen, omgaan met 
tekorten, deling van risico’s, een 
gunstigere rekenrente en de overgang 
van het ene pensioenstelsel naar het 
andere.  
 
Meer informatie vindt u op de website 

www.koepelgepensioneerden.nl 
 

COLOFON 

 
contact: pensioenpraat@vgsabic.nl 
 
Redactie: 
Carla Ligtenberg 
Ineke Pranger 
Peter Broers 
Jac Raaijmakers 
 

PensioenPraat is bestemd voor alle 
leden van de  
Vereniging Gepensioneerden SABIC-IP 
 
Aan de inhoud van dit blad kunnen geen 
rechten worden ontleend. 

 

http://www.koepelgepensioneerden.nl/

